VEDANTISCHE BEGRIPPENLIJST – o
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.

Object ——————————————————————————————————
Alles dat waargenomen, voorgesteld of ervaren wordt is een object, terwijl ik het subject ben
waar alle objecten door gekend worden.

Object (onderzoek naar de locatie van) ——————————————————————
(1) Licht valt op een object en vervolgens nemen de ogen het object waar. Er wordt een beeld
geregistreerd in onze mind. (2) Ook al lijkt het object dat we waarnemen “daar buiten” te
zijn, los van ons, in werkelijkheid is het zo dat het object, of beter gezegd het beeld daarvan,
zich in onze mind manifesteert. (3) Daar er geen kloof bestaat tussen de mind en puur bewustzijn, is het feitelijk zo dat alles wat we waarnemen en ervaren, verschijnt in puur
bewustzijn er niet van afgescheiden is, en in essentie puur bewustzijn zelf is.

Omkara ——————————————————————————————————
Om (zie Aum). Het is geluid èn geluidloosheid (het Zelf dus).

Om tat sat —————————————————————————————————
Om (het Zelf) dat puur Zijn is. Om is de naam voor Brahman en de realiteit is Brahman.
Vaak gebruikt op het einde van mantras als een conclusie: "na al dat gezegd en gedaan is, is
duidelijk dat de enige realiteit Brahman is".

Ontologie —————————————————————————————————
De beschrijving van de eigenschappen, of breder: het "zijn" van het geheel van dingen of entiteiten waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan. Ontologie behandelt de vraag wat het betekent om te zijn of bestaan; zij wordt daarom ook wel de zijnsleer genoemd. Binnen de ontologie staan vragen centraal als: Wat is bestaan precies? Wanneer kunnen we zeggen dat iets
bestaat en wat houdt dat in? Wat is de relatie tussen bepaalde eigenschappen van een object
en het object zelf?

Onwetendheid ——————————————————————————————
Er is sprake van onwetendheid als je niet weet dat je ware aard non-duaal, puur bewustzijn
is, en je gelooft dat je in een dualiteit leeft en daarom klein, nietig, afgescheiden en “niet goed
genoeg” bent. Daar de vrijheid waar ik naar streef mijn natuur is en niet een object buiten
mij, “bezit” ik al datgene waar ik naar op zoek ben. Mijn enige probleem is dat ik niet weet
dat ik het “heb”, en dat wordt door Vedanta onwetendheid genoemd. Onwetendheid is de afwezigheid van kennis, zoals bij het verhaal van de schijnbaar waargenomen slang die slechts
de afwezigheid van het touw is, net zoals maya de afwezigheid is van de kennis van het Zelf.
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