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ESCOLAS VÉDICAS
Darśanas enraizados nos Vedas
Mīmāṁsā deriva do Karma-kāṇḍa (dharma)
Sāṅkhya, Vedānta deriva do Jñāna-kāṇḍa (mokṣa)
Os Upaniṣads usam particularmente analogias, símbolos e não
traçam linhas intelectuais rígidas (colocando rótulos na Verdade)
• Diferentes escolas filosóficas, à sua própria maneira, procuram a
Verdade para alcançar o bem supremo para o ser humano
• Kṛṣṇa reconcilia-as, reavivando no processo o “ensinamento
secreto” e um caminho diferente, de uma forma intelectualmente
satisfatória

•
•
•
•
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SĀṄKHYA
O primeiro grande ensinamento sobre a alma:
Não pode ser cortado; não pode ser queimado; não pode
ser molhado e não pode ser seco. Ele é eterno, tudo permeia,
é constante, imóvel e duradouro. Diz-se que este Self não é
visível, é inconcebível e imutável. Quando compreenderes isto,
não deves sofrer mais. Bhagavad Gītā, 2.24-25
• Alinhado com a filosofia Sāṅkhya, Kṛṣṇa traça uma linha
metafísica rígida entre a alma e a matéria, Puruṣa (+) e
prakṛti (dualista)

PRAKṚTI & IT’S EVOLUTION

SĀṄKHYA

Puruṣa
(conciousness)

prakṛti
(unmanifest, primordial ‘matter’)
Lorem ipsum

mahat or buddhi
(ﬁrst principle of individuation,
intelligence and discrimination)

Prakṛti e a
sua evolução

ahaṁkāra
(ego, allowing of self-identity)
sattvic
(illumined, lightness)

tamasic
(stable, solid)

rajasic
(impelling)
Mind
5 Cognitive senses
(jñānendriya - hearing,
touching, seeing,
tasting, smelling)

5 Active Instruments
(karmendriya - speaking,
holding, moving,
procreating, eliminating)

5 Subtle Elements
(tānmatra)

5 gross Elements
(bhūtas - earth, water, ﬁre, air, space)
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SĀṄKHYA
Os elementos principais, o ego, o intelecto, o não manifestado,
os dez sentidos, os cinco objetos dos sentidos.
Bhagavad Gītā, 13.6

• O cego e o coxo
• O liṅga
• O dançarino
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SĀṄKHYA
Então, certamente, o meio para a libertação deve ser a
renúncia à acção numa vida ascética?
Aqueles que são insensatos alegram-se com as palavras
floreadas dos Vedas, declarando: “não há nada superior a
isto!” Tais pessoas estão cheias de desejos e têm o céu como
objetivo. Procurando prazer e poder, ensinam que a realização
de vários rituais conduz a um renascimento mais elevado.
Bhagavad Gītā, 2.42-43
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SĀṄKHYA
Os Vedas lidam com os três guṇas, ó Arjuna. Tens de te libertar
destes guṇas e dos pares de opostos. Estando sempre firmado
no guṇa sattva, não te importes em adquirir coisas nem em
proteger o que foi adquirido – ao invés, estabelece-te no Self.
Bhagavad Gītā, 2.45

• O método clássico é vicāra (reflexão) para chegar a viveka
(discernimento) e jñāna (conhecimento realizado). Envolve
renúncia.
• Esforçamo-nos simplesmente por kaivalya? O mundo e a
ação estão relegados a uma ignorância sem sentido
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KARMA-YOGA
Portanto, há uma lacuna entre karma e jñāna, entre ação
(ritual) e conhecimento. Kṛṣṇa preenche a lacuna com o
“buddhi” yoga:
• Tens direito de agir, mas não aos frutos dessa ação. Não permitas que as
recompensas sejam o motivo da tua ação; ao mesmo tempo, não te apegues a
evitar a ação.
Bhagavad Gītā, 2.47

• Aos poucos, é possível controlar os sentidos, abdicando dos desejos, passa-se
pela vida sem apego e alcança-se o estado transcendental (Brahma-nirvāṇa)
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KARMA-YOGA
A necessidade do karma-yoga:
Ninguém pode ficar parado nem por um momento, sem
realizar ação. Todos são inevitavelmente forçados a agir pelos
guṇas nascidos da natureza material.
Bhagavad Gītā, 3.5

Abdicar da ação não significa abdicar da mente e do corpo,
que pertencem aos guṇas
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KARMA-YOGA
• Kṛṣṇa “reabilita” os rituais Védicos para algo essencial na
busca da paz e da transcendência mais elevadas
Deves cumprir o teu dever pois a ação é superior ao evitar
da ação. Entende que nem o próprio corpo pode ser
mantido sem ação.
Bhagavad Gītā, 3.8
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JÑĀNA
Mas, para alguns, a ignorância que cobre o Self é destruída
pelo conhecimento; esse conhecimento age como o sol e
revela uma realidade superior.
Bhagavad Gītā, 5.16

Quando a mente está desapegada das sensações externas,
encontra a felicidade no Self, e quando, através do yoga, a
mente está no Senhor, desfruta de uma felicidade sem fim.
Bhagavad Gītā, 5.21
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JÑĀNA
• Kṛṣṇa diz que tal pessoa continua a agir apesar de ter
alcançado o objetivo mais elevado. A questão é: como
pode existir qualquer motivação para agir se alguém está
identificado com o Puruṣa isolado de prakṛti?
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JÑĀNA
• O outro problema é que a verdade indiscutível do
Vedānta é que existe um Brahman que é a causa material
e eficiente (monismo)
Quando ele compreende que a diferença e a
individualidade de todos os seres estão enraizadas e se
expandem de um Ser, ele realiza Brahman.
Bhagavad Gītā, 13.31
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JÑĀNA
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

Através deste yoga, ganha-se essa visão equânime. Vêse o Senhor em todos os seres e todos os seres dentro do
Senhor.
Bhagavad Gītā, 6.29
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UM CONHECIMENTO MAIS COMPLETO
• Kṛṣṇa sugeriu o conhecimento mais completo, ao
descrever como a ação Lhe deve ser dedicada
O Senhor Kṛṣṇa diz: Escuta agora, Arjuna, como alguém pode ter
pleno conhecimento de Mim, sem quaisquer dúvidas, dedicandoMe a sua prática de yoga e absorvendo a sua mente em Mim. Vou
explicar-te este conhecimento completamente, juntamente com o
processo da sua realização imediata.
Uma vez que tenhas entendido isto, não existe mais nada que seja
necessário saber. Bhagavad Gītā, 7.1-2
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UM CONHECIMENTO MAIS COMPLETO
Terra, água, fogo, ar, éter, mente, intelecto e ego constituem
as oito partes da Minha natureza material. 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, 7.4-5
• A prakṛti inferior é exatamente o conceito Sāṅkhya
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UM CONHECIMENTO MAIS COMPLETO
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
• As três realidades: Iśvara, cit and acit
Não existe nada mais elevado do que Eu, ó Arjuna. Tudo o
resto assenta em Mim, como pérolas num fio. Bhagavad Gītā, 7.7

• Esta é a plataforma para bhakti que evolui por estágios e
contém karma-yoga e jñāna no seu interior. Aos poucos,
a pessoa entrega-se à vontade divina presente na criação
divina.
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O ENSINAMENTO SECRETO
Os seres existem em duas formas distintas: perecível e
imperecível. O corpo material vinculado ao mundo material
é perecível, enquanto o Self imutável é imperecível. Bhagavad
Gītā, 15.16

Mas diferente e para além destas duas formas está o Puruṣa
mais elevado, descrito como o Self Supremo ou Superalma
(Paramātma); é o Senhor imutável que permeia os três
mundos e os apoia. Bhagavad Gītā, 15.17
• Este é um Vedānta ampliado no qual jñāna surge em
conjunto com bhakti
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UM SĀṄKHYA AMPLIADO
Um fragmento eterno de Mim Próprio encarna na forma de
seres vivos – jīvas – 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
Qualquer que seja o corpo que o Self adquira ou de onde
parta, Ele prossegue, levando Consigo estas seis faculdades
dos sentidos, tal como o vento transporta uma fragrância de
lugar em lugar.
Bhagavad Gītā, 15.8
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UM SĀṄKHYA AMPLIADO
O sacrifício sátvico é aquele que é realizado em estrita
conformidade com as escrituras, sem qualquer desejo por
recompensa, e é motivado por um sentido de dever.
Bhagavad Gītā, 17.11

• Também em relação à fé, alimentação, austeridade,
caridade, renúncia, conhecimento, ação, etc.
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