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Palavras
básicas e
fundamentais
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ABHYAS: prática
ABHYASI: aspirante; aquele que pratica a ioga a fim de
obter a união com Deus.
ACHARYA: Guru, Mestre.
AHAM: o ego.
AHAMITA: egoísmo.
AHIMSA: não-violência.
AMAVASYA: lua nova.
ANANDA (ou ANANDAM): felicidade sublime; bem-
aventurança.
ANANDAMAYA KOSHA: invólucro da felicidade sublime.
ANNAMAYA KOSHA: invólucro físico ou do alimento
(matéria).
APARA BRAHMAN: o Absoluto determinado (ver
SAGUNA BRAHMAN).
ARJUNA: a quem Krishna deu o Gita, no Mahabharata. 
ASHRAM (ou ASHRAMA): ‘ashram’ provém do sânscrito
‘shreyas’ que, no sentido espiritual, se refere à obtenção
de benefícios no nível mais elevado. Um ashram também
é uma espécie de refúgio, um retiro. 
ATMA CHAKRA: chacra do coração. 
ATMAN: alma.
AVATAR: encarnação de uma alma Divina.



BASANT PANCHAMI (ou VASANT PANCHAMI): quinto
dia da primavera segundo o calendário lunar. Também é
o aniversário de Lalaji.
BHAKTI: devoção.
BHANDARA: reunião ou celebração espiritual.
BHOG (ou BHOGA, BHOGAM): é o processo de passar
pelos efeitos das impressões; experiência; desfrute.
BRAHMAN (ou BRAHM): Centro; Deus; Supremo.
BRAHMALAYA: a Realização Suprema.
CARMA (KARMA): ação
CHELA: estudante ou discípulo
CHARPOY: catre leve feito de cordas.
DARSHAN: visão da Realidade interior da pessoa.
DHARMA: segundo o contexto: dever, correção, caminho
destinado, verdade, virtude, aquele que sustenta.
DHOTI: tecido longo usado pelos homens ao redor da
cintura.
GITA: o conhecimento Divino que o Senhor Krishna
confere a Arjuna no Mahabharata. Também o Bhagavad
Gita, ou ‘Canção de Deus’, escritura essencial do
hinduísmo, e que é uma parte da obra épica
Mahabharata.



GNANA KANDA: as últimas partes do texto védico que
tratam  sobretudo dos aspectos mais elevados da
abordagem do ser humano de seu Criador, comumente
chamadas Vedantas.
GRIHASTHA (ou GRAHASTHA): aquele que leva uma
vida comum de chefe de família.
GRIHASTHA ASRAMA: Condições da vida de família.
GURU: Mestre que transmite luz, conhecimento;
orientador espiritual.
GURU PASHU: pessoa que se torna devota da forma
física do Mestre. 
GURU STHAN: o lugar onde senta o guru durante o
satsangh.
HANUMAN: o fiel servidor do Senhor Rama, no
Ramayana.   
HATHA YOGA: os primeiros quatro estados da Yoga
Ashtanga de Patanjali. A prática da ioga relacionada com
o corpo.
ISHA: Deus, como Regente.
ISHWARA (ou ISHWAR): o Absoluto Determinado. Deus
como Existência dotada dos atributos mais sutis.
ISHWARI MANDAL: região do Absoluto Determinado.
JIVA (ou JIVATMA): alma individual encarnada. Vida.
JIVAN MOKSHA: liberação enquanto ainda se está vivo
no corpo físico.
JIVAN MUKTI: estado de liberação enquanto se está
vivo; é um nível muito elevado de mukti.



YOTI: esplendor; refulgência.
KABIR: antigo poeta hindu. 
KAMA: desejo; amor.
KANDA: partes mais antigas dos textos védicos que
tratam exclusivamente dos rituais.
KOSHA: invólucro, capa. Os cinco invólucros que contêm
a essência e juntas constituem o ser humano. São: os
invólucros dos alimentos, da respiração, da mente, do
conhecimento e da felicidade sublime.             
KRISHNA (ou LORD KRISHNA): a encarnação mais
recente de Vishnu; personalidade divina no
Mahabharata.
LAYA: dissolução.
LAYA AVASTHA: estado de absorção em Brahma.
MAHABHARATA: uma das histórias épicas da Índia.
MAHAPRALAYA: estado de dissolução completa,
quando tudo que existe se integra no Centro. A
dissolução total do Universo.
MAHA SAMADHI: o samadhi final, quando um santo
renuncia ao seu corpo e entra no mundo luminoso.
MAHATMA (ou MANAMATA): grande alma, santo.
MAHARAJ (ou MAHARAJA): rei, título honorífico.
MAL (ou MALA): impurezas.
MANOMAYA KOSHA: invólucro da mente.
MANTRA (ou MANTRAM): recitativo de um som, de uma
palavra ou frase sagrada. 
MATH (ou MUTT, MATHA): organização espiritual.
MAYA: aparência fenomenal, na verdade é um poder de
Deus. Toda manifestação ou expansão que parece
ilusória, é a ação de Maya. Ilusão.



MOKSHA: liberação ou salvação. 
MUGHAL: imperador.
MUKTI: liberação.
MUNI: ver RISHI.
MUTT: organização espiritual.
NABHI (ou NAABHI): umbigo.
NIRVANA: estado iluminado.
NIRVIKALPA SAMADHI: samadhi no qual não estamos
conscientes; êxtase com perda da consciência do
mundo; consciência do abstrato.
PANDIT: erudito, pessoa versada em qualquer assunto.
PARA BRAHMAN (ou PAR BRAHMA): o Absoluto
indeterminado; Deus como causa suprema da
existência.     
PARA BRAHMANDA: Consciência supra-cósmica.
PARA BRAHMANDA MANDAL: região supra-cósmica da
mente.
PARAMANUS: partículas sutis.
PATANJALI: erudito da Índia antiga, autor dos sutras da
ioga.
PRAKRITI: a Natureza.
PRALAYA: estado de dissolução, aplicado somente a
uma parte do universo.
PRANAHUTI: processo de transmissão ióguica; derivado
de prana, que significa vida, e ahuti, significando
oferenda. É o oferecimento da força de vida transmitida
pelo Guru para dentro do coração do discípulo.
PRANAMAYA KOSHA: invólucro da respiração.



PRASAD (ou PRASADAM): alimento divinizado, em geral
doce; é uma oferenda do Mestre a Deus.
PIND PRADESH: região do coração.
PUJA: prática religiosa tradicional (no Sahaj Marg, a
prática da meditação).
RAJA YOGA (ou RAJ YOGA): antigo sistema, ou ciência,
seguido pelos grandes rishis e santos, e que os ajudava
a realizar o Ser ou Deus. Geralmente usado para
práticas de meditação, mas diferentes da Hatha Yoga.
RICHA: o registro cósmico de todos os pensamentos e
acontecimentos.
RISHI: santo, sábio; alguém que realizou o Ser.
SADHANA: prática espiritual.
SAHEB: um modo respeitoso de se dirigir a um homem.
SAMADHI: equilíbrio original. Estado no qual
permanecemos conectados à Realidade. 
SAMARTH GURU (ou SAMARTHA GURU): um guru
perfeito, que possui todas as qualidades. Um guru
perfeitamente equilibrado.



SAMSKARAS (ou SANSKARS): impressões, densidade.
SANKALPA: um ato de vontade. Pensamento dirigido.
SANNYASA: a instituição dos sannyasins.
SANNYASIN: aquele que renunciou ao mundo, levando
uma vida solitária de celibato e ascetismo.
SANSTHA: tradição espiritual; organização; grupo.
SANSKRIT: cultura; também o nome da antiga língua da
Índia.
SATSANGH (ou SATSANG): 1. Reunião espiritual. 2.
Estar na realidade.SATSANGHI: aquele que assiste ao
satsangh.
SHANTI: sensação de paz.
SIDDHIS: capacidade de fazer milagres; poderes. 
SWAMI: um sacerdote hindu; santo.
TAMASHA: piada, gracejo.
TAPASYA (ou TAPAS): práticas ascéticas para purificar
a alma e atrair a Graça Divina. Literalmente significa
‘calor’, e indica o calor gerado pela fricção da prática
espiritual intensa.
UPANISHADS: a parte vedântica dos Vedas (Jnana
Kanda).
UTSAV: celebração religiosa.
VAISHNAV  ACHARYA: guru, mestre espiritual.
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