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YAJÑA VÉDICO
UM PORTAL DESTE
MUNDO PARA O
REINO CELESTIAL
CELESTIAL

TERRA
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ESCRITURAS VÉDICAS
•
•
•
•

Saṁhitās - Hinos aos deuses védicos
Brāhmaṇas - Instruções sobre como realizar o yajña
Exemplos: Daśaratha, Rei Pṛthu, Bali, Yudhiṣṭhira
Pūrva-Mīmāṁsā
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OPINIÃO DE KṚṢṆA SOBRE O KARMA-KĀṆḌA
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ pravadanty-avipaścitaḥ |
veda-vāda-ratāḥ pārtha nānyad astīti vādinaḥ ||

Aqueles que são insensatos alegram-se com as palavras floreadas dos
Vedas, declarando: “não há nada superior a isto!” Bhagavad Gītā, 2.42

kāmātmānaḥ svarga-parā janma-karma-phala-pradām |
kriyā-viśeṣa bahulāṁ bhogaiśvarya gatiṁ prati ||

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, 2.43
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OPINIÃO DE KṚṢṆA SOBRE O KARMA-KĀṆḌA
bhogaiśvarya prasaktānāṁ tayāpahṛta cetasām |
vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyate ||

Aqueles que se agarram ao prazer e ao poder e são atraídos por estes
ensinamentos são incapazes de desenvolver a vontade resoluta de uma
mente concentrada.
Bhagavad Gītā, 2.44
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VENERAR OUTROS DEUSES
sa tayā śraddhayā yuktas tasyārādhanam īhate |
labhate ca tataḥ kāmān mayaiva vihitān hi tān ||

Dotada dessa fé, a pessoa dedica-se à veneração de um determinado
semideus, obtendo os seus objetos desejados, mas esses objetos são de
facto dados por Mim, somente. Bhagavad Gītā, 7.22

antavattu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty-alpa medhasām |
devān devayajo yānti mad-bhaktā yānti mām api ||

Mas a recompensa obtida por estas pessoas de entendimento limitado é
temporária. Aqueles que veneram os semideuses irão para os semideuses,
mas os Meus devotos virão a Mim. Bhagavad Gītā, 7.23
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O YAJÑA FAZ PARTE DA ORDEM CÓSMICA
saha yajñāiḥ prajāḥ sṛṣṭvā purovāca prajāpatiḥ |
anena prasaviṣyadhvam eṣa vo’stviṣṭa kāmadhuk ||

No princípio, o Senhor de todos os seres criou os seres humanos, juntamente
com o sacrifício, dizendo: “Através disto irão prosperar; isto será a vaca da
abundância que realizará todos os vossos desejos.“ Bhagavad Gītā, 3.10

devān bhāvayetānena te devā bhāvayantu vaḥ |
parasparaṁ bhāvayantaḥ śreyaḥ paramavāpsyatha ||

Com isto, possam nutrir os deuses, e em troca os deuses nutrir-vos-ão. Desta forma,
nutrindo-se uns aos outros, obterão o bem mais elevado. Bhagavad Gītā, 3.11
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O YAJÑA FAZ PARTE DA ORDEM CÓSMICA
iṣṭān-bhogān-hi vo devā dāsyante yajñā-bhāvitāḥ |
tair-dattān apradāyaibhyo yo bhuṅkte stena eva saḥ ||

Os deuses, agradados com o sacrifício, conceder-vos-ão os prazeres que
desejam. Aquele que desfruta dos presentes dos deuses sem lhes oferecer
nada em troca é verdadeiramente um ladrão.
Bhagavad Gītā, 3.12

THE CYCLE OF LIFE

O CICLO DA VIDA
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Gods provide rain
and fertile ground

Offerings reach
the Gods

Food is gratefully received
and more offerings are made
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O YAJÑA É O CAMPO DA AÇÃO
karmaṇaiva hi saṁsiddhim āsthitā janakādayaḥ |
loka saṅgraham-evāpi saṁpaśyan kartum arhasi ||

Em verdade, foi apenas através do karma-yoga que Janaka e outros
alcançaram a perfeição. De facto, deves agir tendo em mente o bem-estar
do mundo.
Bhagavad Gītā, 3.20
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O YAJÑA, PARA ALÉM DO RITUAL VÉDICO
daivam-evāpare yajñāṁ yoginaḥ paryupāsate |
brahmāgnāv-apare yajñāṁ yajñenaivopa-juhvati ||
Alguns yogīs recorrem apenas ao sacrifício aos semideuses, mas outros
sacrificam ao fogo de Brahman e realizam sacrifício apenas pelo sacrifício em si
mesmo. Bhagavad Gītā, 4.25
dravya yajñās-tapo yajñā yoga yajñās-tathā’pare |
svādhyāya-jñāna yajñāśca yatayaḥ saṁśita vratāḥ ||
Observando votos rígidos, alguns sábios oferecem objetos materiais como
sacrifício, alguns fazem oferendas através de austeridade e yoga, enquanto
outros oferecem o seu conhecimento e estudo das escrituras como
sacrifício Bhagavad Gītā, 4.28
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O YAJÑA, PARA ALÉM DO RITUAL VÉDICO
apare niyatāhārāḥ prāṇān prāṇeṣu juhvati |
sarve’pyete yajñā-vido yajñā kṣapita kalmaṣāḥ ||

Outros, que restringem a sua alimentação, oferecem a prática do controlo
da respiração (prāṇāyāma). Todos estes yogīs conhecem o significado
do sacrifício e, por meio dos seus sacrifícios, tornam-se livres de reações
pecaminosa.
Bhagavad Gītā, 4.30
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A IMPORTÂNCIA DO SACRIFÍCIO
yajñā-śiṣṭāmṛta bhujo yānti brahmā sanātanam |
nāyaṁ loko’sty-ayajñāsya kuto’nyaḥ kurusattama ||

Aquilo que sobra, do sacrifício, é o néctar da imortalidade. Ao tomá-lo,
alcança-se a morada eterna do Senhor. Compreende, Arjuna, que não
se pode viver feliz, neste mundo, sem sacrifício, e o que se pode dizer do
próximo? Bhagavad Gītā, 4.31

śreyān dravyamayād yajñāj-jñāna yājñāḥ paraṅtapa |
sarvaṁ karmākhilaṁ pārtha jñāne parisamāpyate ||

O sacrifício da sabedoria é superior ao sacrifício ritual material. Ó Arjuna,
toda a ação tem a sabedoria como finalidade. Bhagavad Gītā, 4.33
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A IMPORTÂNCIA DO SACRIFÍCIO
bhoktāraṁ yajñā tapasāṁ
sarva loka maheśvaram |
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim-ṛcchati ||

E conhecendo-Me como o apreciador supremo
de todos os sacrifícios e austeridades, enquanto
Senhor de todos os mundos e enquanto Amigo
de todos os seres, alcança a paz.
Bhagavad Gītā, 5.29
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ORAÇÃO DA COMIDA
brahmārpaṇaṁ brahma-havir brahm-āgnau brahmaṇā hutam |
brahmaiva tena gantavyaṁ brahma karma samādhinā ||

Para os que estão absortos em Deus, Brahman é o instrumento, Brahman
é a oblação; Brahman é aquele que faz oferendas ao fogo, que é também
Brahman. Existe somente Brahman para ser alcançado por aqueles que,
nas suas ações, meditam Nele. Bhagavad Gītā, 4.24

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṁ deham āśritaḥ |
prāṇāpāna samāyuktaḥ pacāmyannaṁ caturvidham ||

Tornando-Me o fogo digestivo, Eu funciono no interior dos corpos de todos os
seres vivos. Ao juntar-Me às respirações de ar do prāṇa e do apāna, Eu digiro
os quatro tipos de alimentos. Bhagavad Gītā, 15.14
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JAPA-YAJÑA
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ girām-asmy-ekam akṣaram |
yajñānāṁ japa-yajño’smi sthāvarāṇāṁ himālāyaḥ ||

Eu sou Bhṛgu, de entre os grandes sábios; sou a sílaba individual oṁ, de
entre as palavras; de entre os sacrifícios, Eu sou o sacrifício do japa; de
entre as coisas imóveis, sou os Himalayas.
Bhagavad Gītā, 10.25
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PURUṢA-SŪKTAM
yat puru̍ ṣeṇa ha̲viṣā̎ | de̲vā ya̲jñam-ata̍ nvata |
va̲ sa̲ nto a̍ syāsī̲dājyam̎ | grī̲ṣma i̲dhmaḥ śa̲rad-dha̲viḥ

Quando os devas (os semideuses ou seres de luz) realizaram
um yajña (ou ritual de sacrifício), usando o Puruṣa como o
havis (material de sacrifício) para o ritual do yajña, o Vasanta
(Primavera) tornou-se o ājya (ghī), o Grīṣma (Verão) serviu
como idhma (pedaços de lenha) e o Śarad (Outuno) encheu
o local de havis (material de oblação, como o purodāsha ou
arroz).
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RESUMO
• Compreender o yajña védico, baseado no
Karma-kāṇḍa
• Lembrar o yajña como parte do ciclo cósmico
• O yajña não é apenas um ritual
• Kṛṣṇa é aquele que desfruta de todos os yajñas
• O Puruṣa-sūktam mostra como o yajña é o
significado da vida
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