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Tattva

Filosofia

Mente

Anubhavaḥ

Devoção  

Coração
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VEDĀNTA 

•  Darśana (filosofia): formas de ver a Realidade 
•  Como o fazemos:  
 - através de perceção direta         
 - lógica
 - o testemunho de grandes seres (Vedas)
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PRASTHĀNATRAYĪ  

• Vedas – Upaniṣads

• Brahma-sūtras
 
• Bhagavad Gītā
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ŚAṄKARĀCĀRYA – ADVAITA VEDĀNTA   

• Brahman é tudo o que existe
• O mundo é apenas uma aparência (māyā)
• A Alma é exatamente o mesmo que Brahman
• A cobra e a corda
• Brahman é nirguṇa - além da forma e dos 
atributos
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RĀMĀNUJĀCĀRYA –  
VIŚIṢṬA-ADVAITA VEDĀNTA  

• Brahman é tudo o que existe
• O mundo é real
• As Almas individuais e o mundo fazem 

todos parte de Brahman
• Relação Corpo e Alma
• Brahman é, em última análise, Pessoal e 

tem infinitos atributos auspiciosos
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MADHVĀCĀRYA –  DUALISMO    

• Brahman, o mundo e as Almas individuais estão 
todos separados

• Tudo depende do poder e controlo de Brahman
• Brahman é Pessoal e com forma
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RESUMO   

• Tattva vs anubhavaḥ
• Vedānta
• Prasthānatrayī
• Advaita Vedānta de Shankara 
• Viśiṣṭa-advaita Vedānta de Rāmānuja
• Dvaita Vedānta de Madhva
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A MULTIPLICIDADE DAS ALMAS   

na tvevāhaṁ jātu nāsaṁ  
na tvaṁ neme janādhipāḥ |
na caiva na bhaviṣyāmaḥ  
sarve vayamataḥ param || 
Nunca houve um momento em que Eu não 
existisse, ou tu, ou qualquer um destes reis. Nem 
existirá qualquer momento no futuro em que 
todos nós deixemos de existir. 
Bhagavad Gītā, 2.12
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A MULTIPLICIDADE DAS ALMAS   

prakṛtiṁ svām-avaṣṭabhya  
visṛjāmi punaḥ punaḥ |
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam  
avaśaṁ prakṛter-vaśāt || 
Usando esta Minha prakṛti, Eu envio 
repetidamente esta multidão de seres. Eles 
são impotentes, estando sob controlo de 
prakṛti. 
Bhagavad Gītā, 9.8
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UNIDADE   

yaj-jñātvā na punar-moham  
eva yāsyasi pāṇḍava |
yena bhūtāny-aśeṣeṇa  
drakṣyasy-ātman-yatho mayi || 
Depois de receberes este conhecimento, 
Arjuna, nunca mais serás iludido. Através 
deste conhecimento, verás todos os seres, 
sem exceção, enquanto Self e depois 
enquanto parte de Mim. 
Bhagavad Gītā, 4.35
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UNIDADE   

udārāḥ sarva evaitaṁ  
jñānī tvātmaiva me matam |  
āsthitaḥ sa hi yuktātmā  
māmevānuttamāṁgatim || 
Todos aqueles que se aproximam de Mim 
são pessoas nobres, mas vejo o jñānī como 
Meu próprio Self, pois essa pessoa é firme 
e exclusivamente dedicada a Mim, como 
sendo o objetivo mais elevado. 
Bhagavad Gītā, 7.18
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SAMA-DARŚINAH  

vidyā vinaya saṁpanne  
brāhmaṇe gavi hastini |
śuni caiva śvapāke ca  
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ || 
Os sábios percecionam, de igual forma, um 
brahmana bom e instruído, uma vaca, um 
elefante, um cão e um devorador de cães. 
Bhagavad Gītā, 5.18



15

VERSO-CHAVE   

mamaivāṁśo jīva-loke  
jīva-bhūtas sanātanaḥ |  
manaṣ ṣaṣṭhān-īndriyāṇi  
prakṛtisthāni karṣati || 
Um fragmento eterno de Mim Próprio encarna na forma de 
seres vivos – jīvas [1] – dentro deste mundo mortal. Adquire 
os cinco sentidos e a mente, que é o sexto, todos os quais 
residem nesta natureza material.
Bhagavad Gītā, 15.7
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BRAHMAN - UNIDADE   

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
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BRAHMAN - UNIDADE   

gatir-bhartā prabhuḥ sākṣī  
nivāsaḥ śaraṇaṁ suhṛt |
prabhavaḥ pralayaḥ sthānaṁ  
nidhānaṁ bījam avyayam || 
Sou o Objetivo, aquele que apoia, o Senhor, a 
Testemunha, a Morada, o Refúgio e o Amigo 
do universo. Sou criação, destruição e a base 
de tudo. Sou aquilo que é preservado e a 
semente eterna. Bhagavad Gītā, 9.18
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DIFERENÇA NO INTERIOR DE BRAHMAN 

bhūmir-āpo’nalo vāyuḥ  
khaṁ mano buddhir-eva ca | 
ahaṅkāra itīyaṁ me  
bhinnā prakṛtir-aṣṭadhā || 
Terra, água, fogo, ar, éter, mente, intelecto e ego 
constituem as oito partes da Minha natureza material.
Bhagavad Gītā, 7.4
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DIFERENÇA NO INTERIOR DE BRAHMAN  

apareyamitastvanyāṁ  
prakṛtiṁ viddhi me parām | 
jīvabhūtāṁ mahābāho  
yayedaṁ dhāryate jagat || 
Esta é a Minha natureza inferior. Mas fica a saber, Arjuna, que a 
Minha natureza superior é diferente. É constituída pelas almas 
encarnadas, que sustêm este universo.
Bhagavad Gītā, 7.5
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DIFERENÇA NO INTERIOR DE BRAHMAN  

etad-yonīni bhūtāni  
sarvāṇītyupadhāraya |
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ  
prabhavaḥ pralayastathā || 
Fica a saber que todos os seres têm origem nestas Minhas 
duas naturezas. Compreende, portanto, que Eu sou a 
origem e a dissolução de todo este universo. 
Bhagavad Gītā, 7.6
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TRÊS PRINCÍPIOS  

• Iśvara - Senhor Supremo
• Cit - Seres Conscientes
• Acit - Matéria Inconsciente
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O QUE É MĀYĀ?  

daivī hyeṣā guṇamayī  
mama māyā duratyayā |  
māmeva ye prapadyante  
māyāmetāṁ taranti te || 
Pois esta Minha māyā divina, que consiste 
nos três guṇas, é difícil superar. Mas 
aqueles que se refugiam somente em Mim 
atravessam-na facilmente. 
Bhagavad Gītā, 7.14
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COM QUE SE PARECE  MOKṢA?  

antakāle ca mām-eva  
smaran-muktvā kalevaram |
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ  
yāti nāsty-atra saṁśayaḥ || 
E aquele que abandona o seu corpo na hora 
da morte e Me contempla a Mim, somente, 
alcança-Me, sem dúvida. 
Bhagavad Gītā, 8.5
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EXPLICAÇÃO DA FORMA 
CÓSMICA POR ŚAṄKARA 

BRAHMANBRAHMAN
IŚVARA

JĪVAS  INDIVIDUAIS
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FORMA CÓSMICA 
DE RĀMĀNUJA 
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COMO CHEGAMOS LÁ?  

arjuna uvāca
sannyāsaṁ karmaṇāṁ kṛṣṇa  
punar-yogaṁ ca śaṁsasi |  
yac-chreya etayor-ekaṁ  
tan-me brūhi suniścitam ||
Arjuna diz: Kṛṣṇa, recomendas a renúncia à ação e ao 
mesmo tempo instruis-me sobre karma-yoga. Diz-me 
conclusivamente qual dos dois é o melhor. 
Bhagavad Gītā, 5.1
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NITYA-KAIṄKARYAṀ 

sāṅkhya-yogau pṛthag-bālāḥ  
pravadanti na paṇḍitāḥ |  
ekam-apy-āsthitaḥ  
samyag-ubhayor-vindate phalam ||
Apenas os inexperientes falam de jñana-yoga 
(renúncia) e karma-yoga como separados. 
Quem está firmemente estabelecido em 
qualquer um dos caminhos, alcança o fruto 
de ambos. Bhagavad Gītā, 5.4
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NITYA-KAIṄKARYAṀ 

niyatasya tu saṁnyāsaḥ  
karmaṇo nopapadyate |  
mohāt tasya parityāgas  
tāmasaḥ parikīrtitaḥ || 
As ações que tenham sido prescritas nunca 
devem ser abandonadas. Renunciar a 
tais ações por ignorância é de natureza 
tamásica. 
Bhagavad Gītā, 18.7
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BHAKTI  

ananyāś-cintayanto māṁ  
ye janāḥ paryupāsate |
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ  
yoga-kṣemaṁ vahāmyaham || 
Mas, depois, existem aqueles que Me adoram, só 
a Mim, com concentração inabalável. Para aqueles 
que anseiam por Mim dessa forma, Eu próprio Me 
encarrego da sua prosperidade e bem-estar.
Bhagavad Gītā, 9.22
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BHAKTI  

manmanā bhāva mad-bhakto  
mad-yājī māṁ namas-kuru |  
māmevaiṣyasi yuktvaivam  
ātmānaṁ mat parāyaṇam || 
Foca a tua mente em Mim, dedica-te a Mim, oferece-
Me culto, prostra-te a Mim. Ao ocupares a tua mente 
desta forma e considerando-Me como sendo o 
objetivo supremo, certamente virás até Mim.
Bhagavad Gītā, 9.34
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CARAṀA-ŚLOKA  

sarva dharmān parityajya  
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja |  
ahaṁ tvā sarva-pāpebhyo  
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ || 
Abandonando todos os dharmas, entrega-
te somente a Mim. Eu cuidarei de todos os 
teus pecados; Eu libertar-te-ei. Não tenhas 
medo. 
Bhagavad Gītā, 18.66
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RESUMO   

• Tattva vs anubhavaḥ
• Resumo das três principais escolas de Vedānta
• Pluralidade das Almas
• Relacionamento da Alma com Deus
• Deus e o mundo
• O caminho: karma-yoga & bhakti



CONHECIMENTO

VEDĀNTA DE 
RĀMĀNUJA


