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O QUE É YOGA?
• Ser “yukta”, unido
• Alguns podem dizer “prática” ou os meios de unir (upāya)
• Unir com quê?
- Depende da ontologia
- Isso define o parama-puruṣārtha
- Que então define os meios
- Por exemplo: Advaita vs Viśiṣṭa-advaita levam a objetivos
diferentes (o Absoluto vs Nārāyaṇa) por diferentes meios
primários (jñāna-yoga vs bhakti-yoga)
• yoga na maneira de usar moderna é enganador
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QUANTOS “YOGAS“, NO GITA?
• Alguns poderiam dizer 18!
• Podemos fixar-nos em 4?:

-jñāna-yoga, karma-yoga, bhakti-yoga, prapatti (ṣaḍaṅga-yoga)
• tri-tattva (Iśvara, cit, acit)
Porque transcendo o perecível e sou também mais elevado do que o
imperecível, sou declarado, no mundo e pelos Vedas, o Ser Supremo
(Puruṣottama).
Bhagavad Gītā, 15.18
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BHAKTI É O MAIS ELEVADO
Arjuna diz: Entre os devotos que Te veneram, meditando sobre Ti da
maneira descrita, e aqueles que contemplam o Teu aspeto imperecível
e impessoal - quem é superior? Bhagavad Gītā, 12.1
O Senhor Kṛṣṇa diz: Na Minha opinião, aqueles que estão eternamente
absortos em Mim com grande fé, e veneram a Minha forma pessoal
com mentes focadas, estão no caminho mais elevado. Bhagavad Gītā,
12.2
E, servindo-Me com uma devoção inabalável, transcendem os guṇas e
tornam-se aptos a alcançar o seu verdadeiro relacionamento Comigo.
Bhagavad Gītā, 14.26

PATHS

CAMINHOS
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māyā
karma

karma-yoga
jñāna-yoga

saṁsāra

Self

sadhana-bhakti
bhakti-yoga

bhakti-yoga

God

(self) surrender
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O QUE É BHAKTI ?
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣhyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

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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O QUE É BHAKTI ?
• Man-manā bhava = dhyana
• Mad-yājī = yājana
Quem Me oferece, com devoção, uma folha, uma flor, um
fruto ou um pouco de água, aceito esta oferenda feita com
devoção por aquele que é puro de coração.
Bhagavad Gītā, 9.26

• Māṁ namaskuru = namaskāra
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ESTADOS DE BHAKTI-YOGA
Àqueles que estão constantemente comprometidos Comigo, e que Me
veneram com Amor intenso, dou-lhes a Realização pela qual podem vir até
Mim.
Bhagavad Gītā, 10.10
• parā-bhakti: uma perfeição que é experiencial e superior à bhakti normal, uma
espécie de visão
• para-jñāna: à medida que a experiência mística continua, é possível obter
pequenos vislumbres de Deus, depois de Lho implorar da mesma forma que
Arjuna
• parama-bhakti: apela à visão eterna e a um desejo profundo
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ṢAḌAṄGA-YOGA
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

•
•
•
•
•
•

ātma-nikṣepa - autoentrega
ānukūlya-saṅkalpa - fazer o que agrada ao Senhor
prātikūlya-varjana - evitar o que desagrada ao Senhor
kārpaṇya - ser desprovido
mahā-viśvāsa - ter fé inabalável na graça salvadora do Senhor
goptṛtvāvarana - fazer um pedido formal ao Senhor
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