VEDANTISCHE BEGRIPPENLIJST – k
Introductie in Vedantisch zelfonderzoek

Verklaring van veelgebruikte Vedanta begrippen
Informatie uit de klassieke Vedanta traditie doorgegeven door Adi Shankaracharya – Swami Chinmayananda, Swami Dayananda Saraswati, en Swami
Paramarthananda (traditionele sanyassis in de Saraswati orde), en James Swartz, Ted Schmidt. Samengesteld, bewerkt en vertaald uit het Engels door Jivan
Rethmeier. Vedanta is gebaseerd op de ca. drieduizend
jaar oude Indiase Vedische Geschriften, met name op
belangrijke bronteksten als de Bhagavad Gita, Upanishads, en Brahma Sutras. Het is een “brahma vidya”,
een bewustzijnswetenschap, waarin het vrij zijn van
beperkingen – ultieme innerlijke vrijheid – als hoogste
menselijke doel gezien wordt.

Kala ———————————————————————————————————
Tijd. Eén van de drie factoren voor succes in het ondernemen van acties. Voorwaarde voor
een succesvol verloop van een actie zijn een drietal belangrijke factoren: (1) Prayatna - inspanning; (2) Kala - tijd; (3) Daiva - de onbekende factor.
We zijn zelf in staat om de vereiste inspanning te doen en het resultaat af te wachten, doch of
een onderneming al dan niet zal slagen hangt af de onbekende factor, "daiva", waar je dus
rekening mee zult moeten houden als je actie onderneemt. Daiva is er altijd of je er rekening
mee houdt of niet.

Kara ———————————————————————————————————
Notie/idee; komt van karana (oorzaak).

Karana ——————————————————————————————————
Oorzaak; instrument; middel (om iets te bereiken); de instrumentele oorzaak van iets.
Upadana Karanam: de materiële oorzaak. | Jagat Karanam: de creator. | Nimitta Karanam: de intelligente oorzaak.

Karma ——————————————————————————————————
Karma betekent actie, maar verwijst ook naar de resultaten van actie die accumuleren in de
vorm van “positieve vruchten” (punya karma) en “negatieve vruchten” (papa karma). In de
meest brede zin verwijst karma naar alles dat verandert. Als het gaat om de individuele
persoon dan verschijnt karma in de vorm van gedachten, woorden en daden.

Karma (wet van –) —————————————————————————————
De schijnbare realiteit waarin we leven werkt volgens “de wet van karma”, de onaantastbare
wet van oorzaak en gevolg, en wordt geregeerd door DHARMA – de universele fysieke, psychologische en ethische wetten die het manifeste universum doordringen van een gevoel van orde.
De wet van karma is gebaseerd op het fundamentele principe dat alles wat rondgaat onvermijdelijk weerom komt (wet van oorzaak en gevolg); elke actie veroorzaakt een resultaat dat
een directe weerspiegeling is van de intentie van waaruit de actie gedaan werd. Het karakter
van deze intentie is wat degene die de actie uitvoert altijd weer terugkrijgt.
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Karma Yoga ————————————————————————————————
Karma betekent actie. Yoga betekent verbinden. Karma yoga zou je kunnen omschrijven als
acties die gedaan worden in een geest van verbinding met het grotere geheel, in volledige
aanvaarding dat alles wat komt als resultaat oké is, en onvermijdelijk. Vrijheid is het doel
van al onze acties. En die vrijheid ligt in het weten dat we geen van de dingen z ijn die we
observeren, doch dat wij de observator zijn, het eeuwig vrije, onveranderlijke puur bewustzijn
waarin alle dingen komen en gaan.

Karmendriyas ———————————————————————————————
De vijf actie-organen, verantwoordelijk voor Grijpen (handen) – Bewegen (voeten) – Spreken
(mond) – Voortplanting (genitaliën) – Uitscheiding (anus).

Karya ———————————————————————————————————
Effect of product.

Karya-karana-prakriya ——————————————————————————
De analyse van de relatie tussen oorzaak en gevolg. Deze methodiek stelt vast dat daar Brahman (Atma/het Zelf) de oorzaak van de manifestatie is, het effect (de manifestatie) Anatma/
niet-Zelf” is.

Karya-karanam-sambandha ————————————————————————
Relatie tussen oorzaak en gevolg (effect).

Karya-karana-sanghata ——————————————————————————
Lichaam-mind-zintuigen-complex. Dat wat het individu maakt tot wat het schijnbaar lijkt te
zijn.

Karta ———————————————————————————————————
De doener (ego).

Kennis ——————————————————————————————————
Drie soorten kennis en hun objecten: (1) absolute kennis; kennis van het pure oorspronkelijke
Zelf dat geen kenmerken of kwaliteiten heeft. Zelfkennis is absolute kennis omdat deze altijd
waar is; er kan geen negatie op toegepast worden. | Zie ook: "directie kennis". (2) relatieve
kennis, kennis van de eeuwige manifeste en niet-manifeste principes in de schijnbare
realiteit. (3) informatie; de dagelijkse feitjes, kennis die voortdurend verandert.

Kirtana ——————————————————————————————————
Het chanten en vereren van de namen van God; het zingen van liederen over God (kirtans),
devotionele mantra's.

Kosmische persoon ————————————————————————————
Zie de eeuwige jiva.

Krishna ——————————————————————————————————
Let.: "dat wat altijd aantrekkelijk is (ik, het Zelf), het "al-aantrekkelijke". Krishna is een
naam voor het Zelf, ook wel "de donkerblauwe" genoemd (de donker gekleurde). Krishna
wordt gezien als een goddelijke incarnatie, geboren in India zo'n drieduizend jaar geleden.
Zijn leringen, gericht op zijn discipel Arjuna op de vooravond van de groter Indiase
(Mahabharata) oorlog, vormen de basis van de Bhagavad Gita. Hij wordt beschouwd als de
God van liefde.
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Krishna (vervolg) ——————————————————————————————
Krishna in de Bhagavad Gita: "Wanneer je je mind en hart op mij richt met een devotie die
zijn weerga niet kent, dan zul je onze eenheid herkennen en realiseren. Dit is wat ik je beloof."
Verschillende vormen waarin Krishna verschijnt zijn: (1) de baby Krishna (Gopala); (2) de
jonge Krishna die fluit speelt (geliefde vriend van de koeherders en melkmei-den van
Brindavan); (3) de goddelijke Bhagavad Gita leraar (vriend en wagen-menner van Arjuna),
die zichzelf uiteindelijk openbaart als het universele Zijn.

Kwaadheid ————————————————————————————————
Zielsangst die voortkomt uit onvervulde verwachtingen.
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