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O INÍCIO DA VIDA ESPIRITUAL?

athāto brahma jijñāsā
Agora deve questionar-se sobre Brahman
Vedānta-sūtra, 1.1.1
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O OBJETIVO DA VIDA ESPIRITUAL

nārāyaṇa-paro yogo
nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ
nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ
nārāyaṇa-parā gatiḥ
Todos os diferentes tipos de meditação ou misticismo são meios 
para realizar Nārāyaṇa. Todas as austeridades se destinam a 
alcançar Nārāyaṇa. A cultura do conhecimento transcendental 
existe para se ter um vislumbre de Nārāyaṇa, e, em última 
instância, a salvação é a entrada no reino de Nārāyaṇa.
Śrīmad-Bhāgavatam, 2.5.16
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O GURU É O FUNDAMENTO DA ESCRITURA

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
As verdades das Escrituras, quando ensinadas, resplandecem 
apenas nessa grande alma que tem devoção suprema a Deus 
e um nível equivalente de devoção ao Mestre espiritual. Elas 
resplandecem nessa grande alma, apenas.
Śvetāśvatara Upaniṣad, 6.23
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A INSTRUÇÃO DE KṚṢṆA NO GITA

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
Deve abordar-se um Mestre espiritual com submissão, extensa 
interrogação e serviço. Essas almas realizadas podem instruir-
vos, pois viram a Verdade.
Bhagavad Gītā, 4.34
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RESUMO   

• A vida espiritual começa como uma procura pelo Supremo
• Todas as práticas e ideias são, em última instância, apenas para realizar 

Nārāyaṇa
• As escrituras são os nossos guias nesta jornada para o desconhecido
• Contudo, as escrituras só podem ser verdadeiramente compreendidas 

por aqueles que têm profunda e equivalente fé em Deus e no Mestre 
espiritual

• Kṛṣṇa instrui que, para percecionar a Verdade, deve pedir-se o abrigo 
daquele que tem a visão desta Verdade – o guru

• O guru deve ser abordado com três qualidades - submissão, 
interrogação e serviço
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