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DEFINIÇÃO 

IGUALDADE 
o estado de ser igual, 
especialmente em estatuto, 
direitos e oportunidades.
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EXPRESSÕES  DIFERENTES  DE IGUALDADE 

• Igualdade de oportunidade vs Igualdade de 
resultado

• Igualdade inerente vs Igualdade artificial 
• Igualdade empírica vs Igualdade espiritual 
• Identidade material vs Identidade espiritual
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COISAS IMPORTANTES PRIMEIRO – FALSA 
IDENTIFICAÇÃO  

Uma pessoa concentrada no conhecimento transcendental 
é libertada da vida condicionada, ao renunciar à sua falsa 
identificação com os produtos dos modos materiais da 
natureza. Vendo estes produtos como uma simples ilusão, 
evita ficar enredada com os modos da natureza, embora 
esteja constantemente entre eles. Porque os modos da 
natureza e os seus produtos simplesmente não são reais, 
ela não os aceita. 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.26.2
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O QUE É   REAL?   

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo

Eu resido nos corações de todos 
Bhagavad Gītā, 15.15
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VISÃO IGUAL  

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, 15.18
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A POSTURA DE UM DEVOTO  

santo ’napekṣā mac-cittāḥ 
praśāntāḥ sama-darśinaḥ 
nirmamā nirahaṅkārā 
nirdvandvā niṣparigrahāḥ  

Os Meus devotos fixam as suas mentes em Mim e não 
dependem de nada material. Estão sempre pacíficos, 
dotados de visão equânime, e livres de possessividade, 
falso ego, dualidade e ganância. 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.26.27
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O VERDADEIRO YOGA É A EQUANIMIDADE  

yogasthaḥ kuru karmāṇi  
saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya |  
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā  
samatvaṁ yoga ucyate   

Firmado no yoga e abandonando o apego, cumpre o teu 
dever. Vê sucesso e fracasso com uma mente imparcial. 
Esta equanimidade é a essência do yoga.
Bhagavad Gītā, 2.48
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SOMOS IGUAIS, AOS OLHOS DO SENHOR  

samo’haṁ sarva-bhūteṣu  
na me dveṣyo’sti na priyaḥ |  
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā  
mayi te teṣu cāpyaham    

Eu sou o mesmo para todos os seres; não há nenhum 
odiado por Mim nem algum para com quem Eu seja 
parcial; mas aqueles que Me veneram com devoção vivem 
em Mim e Eu neles.   
Bhagavad Gītā, 9.29
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E TODOS TEMOS OPORTUNIDADES IGUAIS!  

māṁ hi pārtha vyapāśritya  
ye’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ |  
striyo vaiśyās-tathā  
śūdrās-te’pi yānti parāṁ gatim     

Por se entregarem a Mim, seja qual for o seu nascimento, 
raça, género ou casta, mesmo aqueles que a sociedade 
despreza alcançarão o estado supremo.  
Bhagavad Gītā, 9.32
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RESUMO   

• A procura pela igualdade na plataforma material baseia-se em 
conceitos ilusórios e irreais e deve ser evitada

• Em vez disso, deve-se procurá-la na plataforma espiritual, vendo 
a presença equânime do Senhor dentro de todos os seres

• Neste sentido, a verdadeira igualdade estende-se muito para 
além da variedade humana - nem sequer depende da espécie!

• Os devotos não procuram os seus objetivos no mundo da 
matéria - em vez disso, voltam-se exclusivamente para Kṛṣṇa

• Yoga significa estar no estado de equanimidade
• Finalmente, o Senhor está igualmente pronto para salvar todos 

os que se voltam para Ele!
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