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DEFINIÇÃO 

SOZINHOS 
sem estarem com qualquer outra pessoa.
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DEFINIÇÃO 

NUNCA
em nenhum momento, no passado
ou em nenhum momento no futuro.
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DEFINIÇÃO 

NUNCA SOZINHOS
em nenhum momento, no passado
ou em nenhum momento no futuro,
sem estarem com qualquer outra pessoa.
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O TRIUNFO DO “EU” E DO “MEU” 

EGOCÊNTRICO
Alguém que pensa apenas em si mesmo e nos 
seus próprios desejos, e não tem consideração 
pelas outras pessoas.
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A DERROTA DO “EU” E DO “MEU”

Aquele que abandonou todos os desejos e é livre de toda 
a ânsia, e não tem qualquer noção de “eu” e de “meu”,  essa 
pessoa, somente, alcança a verdadeira paz.   
Bhagavad Gītā, 2.71
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MEDITAÇÃO

Permanecendo sozinho num lugar solitário, controlando 
a sua mente e o seu corpo, livre de qualquer desejo e 
sentido de propriedade, o yogī deve envolver a mente 
constantemente na absorção meditativa.  
Bhagavad Gītā, 6.10

…de entre os sacrifícios, Eu sou o sacrifício do Japa…
Bhagavad Gītā, 10.25
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A SÍLABA AUM NOS VEDAS

Aum. Deve-se meditar nesta sílaba, o udgītha, porque se faz 
a entoação em voz alta, iniciando com Aum.  
Chāndogya Upaniṣad, 1.1.1

Yama diz: Aquela palavra que todos os Vedas declaram, 
que todas as austeridades proclamam, a qual, sendo 
desejada, concede a vida de um estudante religioso, essa 
palavra, a ti, dir-ta-ei brevemente. É  Aum. 
Kaṭha Upaniṣad, 1.2.15
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A SÍLABA AUM NOS VEDAS

Aquilo está pleno, isto está pleno. Da plenitude, a plenitude 
procede.
Se retirarmos a plenitude da plenitude, mesmo assim a 
plenitude permanece.
A sílaba aum é Brahman, que é o éter, o éter primordial, o 
éter que sopra. Isso mesmo,  na verdade, costumava dizer 
o filho de Kauravāyaṇa. Este é o Veda que os conhecedores 
de Brahman conhecem; através dele conhece-se o que 
deve ser conhecido.
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, 5.1.1
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KṚṢṆA É A SÍLABA OṀ

…Sou a sílaba sagrada oṁ nos Vedas… 
Bhagavad Gītā, 7.8

…sou a sílaba sagrada oṁ, de entre as palavras…
Bhagavad Gītā, 10.25

…Sou a sílaba oṁ e também o Ṛg Veda, o Sāma Veda e o 
Yajur Veda.
Bhagavad Gītā, 9.17
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Aum, esta sílaba é isto tudo. Segue-se uma explicação 
disso. Tudo o que é o passado, presente e futuro, tudo isto 
é apenas a sílaba aum. E seja o que for que exista, além do 
tempo triplo, também isso é unicamente a sílaba aum. 
Māṇḍūkya Upaniṣad, 1.1
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A SÍLABA AUM NOS VEDAS

Mas se ele medita na pessoa mais elevada com os três 
elementos da sílaba aum (a, u, m), torna-se um com a luz, 
o sol. Assim como uma cobra é libertada da sua pele, 
também ele é libertado dos pecados ...
Praśna Upaniṣad, 5.5
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OṀ NAMO NĀRĀYAṆĀYA 

AKARA - UKARA - MAKARA
Nārāyaṇā - Mahā-Lakṣmī - jīva

NAMO
Não meu

NĀRĀYAṆĀYA
Eterna servidão a Śrīman Nārāyaṇa
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KṚṢṆA É A REALIDADE ESSENCIAL 

Kṛṣṇa diz:
Só o ouro está presente antes da sua manufatura em 
produtos de ouro, só o ouro permanece após a destruição 
dos produtos, e só o ouro é a realidade essencial enquanto 
está a ser utilizado sob várias designações.
Da mesma forma, só Eu existo antes da criação deste 
universo, após a sua destruição e durante a sua 
manutenção. 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.28.19
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KṚṢṆA É A REALIDADE ESSENCIAL 

Meu querido Senhor, só Tu Te manifestas enquanto 
totalidade da manifestação cósmica, pois exististe antes da 
criação, existes após a destruição, e és aquele que mantém 
entre o princípio e o fim.
Tudo isto é feito pela Tua energia externa, através das ações 
e reações dos três modos da natureza material. Portanto, 
o que quer que exista - externa e internamente – és Tu, 
somente. 
Śrīmad Bhāgavatam, 7.9.30
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RELACIONAMENTO ENTRE DEUS E O JĪVA

PITṚ-PUTRA SAṀBANDHA  
Pai e filho
Flor e fragrância

RAKṢAKA-RAKṢYA  SAṀBANDHA  
Salvador e salvo
Independente e dependente



18

NUNCA ESTÃO SOZINHOS

Não existe nada mais elevado do que Eu, ó Arjuna. Tudo o 
resto assenta em Mim, como pérolas num fio.  
Bhagavad Gītā, 7.7
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