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rāja-vidyā rāja-guhyaṁ
pavitram idam uttamam |
pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ
su-sukhaṁ kartum avyayam ||  
Este é o rei da sabedoria, o rei dos mistérios e o mais puro 
conhecimento. Concede experiência direta da Verdade, 
baseia-se no dharma, é fácil de praticar e imperecível.
Bhagavad Gītā, 9.2
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O QUE É SABEDORIA?

A sabedoria é diferente do conhecimento dos sentidos ou de 
qualquer coisa que possamos alcançar por reflexão lógica, 
não deve ser confundida com ocultismo, obscurantismo ou 
emoção extravagante. Não é uma perceção mágica ou visão 
celestial, ou uma revelação especial obtida por meio de 
poderes sobrenaturais.
É uma distinção dentro do mundo objetivo, entre o físico e o 
superfísico.
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“Ele, cuja mente entrou em decadência, envolve-se e diverte-
se com o passado; o insensato, com o futuro; mas o homem 
sábio, com o presente.”
Mahābhārata

‘“...Um homem sábio é aquele que conhece o processo de 
libertação da escravidão, e um insensato é aquele que se 
identifica com o seu corpo e mente materiais. O verdadeiro 
caminho na vida é aquele que conduz a Mim, e o caminho 
errado é a gratificação dos sentidos, pela qual a consciência se 
confunde...”
Śrīmad Bhāgavatam, 11.19.41-42
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“Ensina-me, Venerável Senhor, o conhecimento de Brahman, 
Supremo, constantemente procurado pelo sábio, oculto, 
aquele pelo qual o seu conhecedor é brevemente libertado 
das impurezas e alcança a pessoa maior do que os maiores”.
Kaivalya Upaniṣad
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bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate |
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ ||
Ao fim de muitos nascimentos, aquele que tem verdadeiro 
conhecimento entrega-se a Mim, compreendendo que “Kṛṣṇa 
é tudo”. Uma pessoa assim é muito rara.
Bhagavad Gītā, 7.19



8

“Se aqui uma pessoa o conhece, então existe verdade, e se aqui não 
o conhece, existe grande perda. Assim, vendo ou procurando o Real 
em todos os seres, os sábios tornam-se imortais, ao partirem deste 
mundo”.
Kena Upaniṣad
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“O único controlador dos muitos, inativo, que faz com que uma só 
semente se multiplique. Os sábios que O percecionam habitando 
no seu Self, a eles pertence a felicidade eterna, não aos outros.”
Kauṣītaki Upaniṣad
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‘“...Tanto a causa como o efeito não são senão energias do Senhor.  
Portanto, ó meu Senhor, tal como um homem sábio, considerando 
causa e efeito, consegue ver como o fogo permeia a madeira, 
aqueles que se dedicam em serviço devocional compreendem 
como Tu és tanto a causa como o efeito”.
Śrīmad Bhāgavatam, 7.9.47
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“Como manteiga escondida no leite, a sabedoria eterna habita em 
cada objeto; que haja uma agitação constante pela vara de agitar da 
mente”.
Brahmabindu Upaniṣad

“Tal como a fragrância está na flor, a manteiga, no leite, o óleo, nas 
sementes de sésamo, o ouro, no filão de ouro, assim Deus habita em 
todos os objetos”.
Dhyānabindu Upaniṣad
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“O omnisciente, inteiramente sábio, é Iśvara ou o Absoluto em 
relação ao mundo. Ele é sabedoria...”
Vākyapadīya, 1.1
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