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A autora 
Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, 

astróloga, taróloga, bioterapeuta e facilitadora 

da Hamadríade - caminho para o interno. 

Há 20 anos trabalho com astrologia, tarô e noções
básicas de numerologia, buscando compreender a
dinâmica e complexidade das energias que nos cercam
e nos contem. Como Bioterapeuta estudo os efeitos da
cromoterapia, reflexologia , cristais, músicas e aromas
para realização de curas energéticas, emocionais e
físicas, bem como técnicas de meditação e
relaxamento. 
 
Tudo isso me conduziu as antigas civilizações, em especial à Índia,
Egito, China e África e desde 1998 me dedico a estudar essas
expressões religiosas e consequentemente suas mitologias, o que
acabou me levando ao estudo acadêmico de História e à sala de aula.
 
Em 2009 escrevi a primeira versão desse e-book, mas o deixei
engavetado esperando uma revisão e quem sabe o momento certo de
edição. Hoje apresento uma versão mais resumida dessas religiões e
mitologias, mas com informações suficientes para guiar qualquer
pessoa a um aprofundamento nesses assuntos.
 
O primeiro volume trata da Índia, suas religiosidades e mitologias.
Espero que aproveitem muito esses ensinamentos,
 
Com amor,
 

Lara
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Introdução
A pesquisa aqui apresentada é fruto de muitos anos de estudos na área. Não

pretende ser a mais completa e sim uma maneira de ajudar aqueles que como
eu, tenham curiosidade e vontade de conhecer as diferentes manifestações

religiosas.Este primeiro e-book trata da Índia e sua extensa cultura. O que
segue é uma tentativa de compilação e resumo das principais e mais

difundidas religiões/filosofias da Índia. 
 

A Índia em sua diversidade de pensamento é extremamente complexa. As
filosofias funcionam como desdobramentos umas das outras ou apenas

caminhos e denominações que diferenciam técnicas, práticas e maneiras de
olhar para a mesma coisa. O sentido último de todos os processos é conduzir o

homem ao encontro com sua própria divindade. 
 

É preciso lembrar que sempre existiram e existem dois tipos de religiões. Uma
é aquela praticada pela grande massa popular, onde os rituais viram dogmas e

perdem em grande parte, para não dizer totalmente, a filosofia que a norteia.
Outra é praticada por um grupo menor, onde o conhecimento e as práticas

mais elevados são mantidos em discussões fechadas e em segredo. Podemos
classificá-las como: a religião do povo e a religião dos sacerdotes. Grande

parte do conhecimento sacerdotal ainda se mantém velado através de uma
linguagem simbólica e inteligível apenas para poucos.

 
Por meio deste trabalho, tentei criar uma base que possibilite a posteriori um

estudo mais avançado. Ao mesmo tempo, busquei torná-lo tão abrangente
quanto possível e tão compacto quanto necessário, para que não ficasse tão

extenso e/ou superficial. 
         

 
Boa leitura!



Civilizações pré-védicas
A descoberta das civilizações do Vale do Indo.
As primeiras referências a essas civilizações foram encontradas no diário de um desertor do
exército britânico, que usava o codinome Charles Masson no lugar de seu verdadeiro nome,
James Lewis. Ele descobriu o lugar durante suas peregrinações através do Pendjab, região
coberta de florestas e pântanos, situada ao noroeste do Paquistão.
 

 “O sítio então era dominado por uma cidadela de tijolos em ruínas e por
um monte rochoso escarpado, ostentando em seu topo restos de

construções e de paredes com nichos, à maneira oriental.” 
 

Essa foi a descrição da cidade de Harappa encontrada em seu diário e confirmada em 1853
pelo arqueólogo Alexander Cunningham diretor da Sociedade Indiana de Arqueologia, ainda
que a cidadela tenha sofrido diversas modificações nos vinte anos que se passaram. Em
1873, quase nada restava desse sítio arqueológico, pois os operários que trabalharam na
construção da estrada de ferro entre as cidades de Lahore e Multan haviam utilizado os
tijolos de barro cozinho na construção da mesma. Um levantamento feito da via férrea
permitiu concluir que foram retirados de Harappa e de outras ruínas antigas adjacentes
tijolos em quantidade suficiente para 160 km de linha.
 
Cunningham tentou restaurar o que restava de Harappa, mas logo teve de abandonar a idéia
em virtude do estado lamentável em que se encontrava o lugar. Uma única descoberta foi
digna de interesse: um sinete quadrado de esteatita com a imagem de um touro emoldurada
por seis sinais gráficos pertencentes a um sistema de escrita desconhecido.
Em 1919 durante uma missão de reconhecimento nas terras áridas do rio Indo. R. D. Banerji
localizou uma estupa budista 560 quilômetros ao sul de Harappa, em Mohenjo-Daro.
 

“À volta do monumento, viam-se montículos de tijolos em ruínas,
provavelmente marcando o lugar de uma imensa metrópole.”

 
Uma escavação preliminar abaixo da estupa revelou cinco níveis de ocupação. A primeira
data do século II da era cristã, as demais camadas não apresentaram elementos que
facilitassem a datação, porém foram encontradas várias peças importantes como objetos de
cobre gravados e três sinetes de esteatita recobertos de uma camada de álcali cozido,
conferindo a estas peças um aspecto branco e lustroso. Os três sinetes, um dos quais
representando um unicórnio, também estavam emoldurados por símbolos pictográficos
indecifráveis.



 
Ao examinar e comparar os sinetes encontrados nessa região com aqueles de Harappa,
chegou a seguinte conclusão:

 
 “Não resta dúvidas de que os objetos encontrados nos dois sítios datam
aproximadamente do mesmo período e pertencem a culturas com graus

semelhantes de evolução... e não se parecem com nada até hoje encontrado
na Índia”.

 
Ainda assim, nada sabia sobre a possível data em que essas civilizações existiram. Somente
em 1924 quando o arqueólogo John Marshall publicou fotos dos sinetes encontrados em uma
revista chamada The Illustrated London News, onde arqueólogos discutiam seus problemas
técnicos e descobertas, foi que obteve as primeiras respostas significativas às suas
questões. A. H. Sayce, professor da universidade de Oxford e especialista em história da
Assíria, relatou que os sinetes encontrados no Vale do Indo em tudo se pareciam aos que
foram encontrados no Iraque, nos sítios mesopotâmicos. 

 
O Dr. Ernest Mackay confirma tal situação acrescentando que em expedição arqueológica ao
antigo reino mesopotâmico de Kisch haviam encontrado um sinete absolutamente idêntico ao
de Harappa e Mohenjo-Daro sob um templo dedicado ao deus da guerra, Ilbaba, que devia
remontar aproximadamente ao ano 2300 a. C.
Ao que tudo indicava Harappa e Mohenjo-Daro não apenas eram do terceiro milênio a.C.,
mas também haviam mantido relações de troca com a Mesopotâmia. Entretanto, ignoravam
praticamente tudo dessas civilizações, sua escrita, o modo de vida, organização social e
política suas crenças e religiões. Por essa razão a Sociedade Indiana de Arqueologia lançou
em 1925 um vasto programa de escavações. 
 

 
Em Harappa as escavações foram limitadas em virtude das depredações sofridas
quando da construção da via férrea, já Mohenjo-Daro foi preservada, pois o vento

depusera sobre ela camadas de areia e de limo que a protegeram dos danos causados
pelo tempo e pelo homem. A partir de então, arqueólogos viram desfilar diante de seus
olhos painéis inteiros de uma brilhante civilização, notável tanto por seu nível técnico
quanto por sua uniformidade. Estenderam-se ao vale do Ganges e possuíam comércio

ativo com a Ásia Central, Mesopotâmia e Egito, sendo considerado o ano 3000 a.C.
como o auge dessas civilizações ainda que sua origem permaneça um mistério. Eram
cidades urbanas, com sistemas de esgoto (todas as casas possuíam banheiros) e uma

complexa casa de banhos localizada em Mohenjo-Daro.



O desenvolvimento dessas civilizações ocorreu paralelamente. 
Utilizavam os mesmos utensílios de diferentes materiais e, a julgar
pelos sinetes encontrados, compartilhavam crenças e rituais. 
 
Não existia de forma clara uma divisão de classes sendo que as casas mantinham uma
estrutura similar. Apesar de não terem sido encontrados locais específicos para realização
de cultos, como templos, a sua religiosidade estava impressa em tudo que faziam. 

 
Os sinetes encontrados em Harappa mostram galhos cobertos de folhas formando uma
espécie de arco sobre um indivíduo do sexo masculino provido de chifres. O caráter divino
dessa personagem é atestado por uma figura que adorna um sinete encontrado em
Mohenjo-Daro: uma pessoa com os braços totalmente cobertos de braceletes e sentada
sobre uma pipal (árvore da família da figueira), enquanto outra pessoa eleva as mãos para
a ela como se estivesse a implorar por alguma coisa, trazia na mão um ramo de pipal com
três folhas, como se fosse uma oferenda. 
 
Esse símbolo, o ramo com as três folhas, foi encontrado muitas vezes como motivo das
cerâmicas harappianas. Uma das divindades mais representadas nos sinetes de Mohenho-
Daro e adjacências aparece com um complicado ornato na cabeça, com dois chifres,
braceletes nos braços, cercada de animais e agachada sobre uma espécie de trono baixo. 
 
Essa divindade, dotada de chifres, era sem dúvida venerada como o espírito da árvore, que
se cultuava no pequeno bosque de Mohenjo-Daro. Para Marshall, as divindades de chifres
da Fertilidade, cercadas de árvores, ou mesmo uma delas, dando à luz a uma árvore,
presentes nos sinetes do Indo seriam protótipos de Devi, símbolo da prosperidade e da
abundância na religião Hindu. 
 
Tais divindades, ao que parece, tiveram papel importante no culto doméstico da civilização
do Indo, a julgar pelas numerosas figuras da deusa-mãe, caracterizadas com seios
opulentos, ancas largas, penteados muito elaborados e cintos finamente adornados. 
 
Além das informações que trouxeram sobre as práticas religiosas da civilização de
Harappa, os sinetes contribuíram para elucidar o mistério da organização e funcionamento
de sua sociedade, mas apesar de todos os esforços dos arqueólogos e linguistas ninguém
conseguiu decifrar a linguagem utilizada pelas civilizações do Vale do Indo. 
 
Foram encontrados 419 signos, número muito extenso para um sistema alfabético como o
sânscrito e muito restrito para uma escrita como o chinês, no qual cada sinal corresponde a
uma sílaba com sentido próprio. 



Esses signos poderiam significar tanto um objeto concreto
como um balde e ao mesmo tempo se referir a uma palavra
de pronúncia idêntica, mas de sentido completamente
diferente. Dentre os pictogramas encontrados nos sinetes
da civilização de Harappa o peixe é o mais frequente.
Especialistas linguísticos acreditam que os pictogramas
poderiam se referir a clãs, ou entidade social em que a
defesa dos interesses em comum tivesse mais importância
que os laços familiares. Nas inúmeras imagens que figuram
nos sinetes a do bovídeo unicórnio é a mais recorrente. 

Não se pode precisar se as afirmações do referido antropólogo são verdadeiras, mas sabe-
se que o clã do Unicórnio possuiu um papel importante no intercâmbio com as demais
civilizações, pois foram encontrados cerca de doze sinetes provenientes do Indo nos sítios
da Mesopotâmia e do Irã, quatro dos quais representavam a figura do unicórnio.
 
O Declínio dessas civilizações
 
Em nove anos de escavações sistemáticas (1922 a 1931), foram encontrados trinta e sete
corpos, nas ruas ou nas casas de Mohenjo-Daro. As posições e locais onde se encontravam
denunciavam uma morte inesperada, como se fossem pegos de surpresas. Dois esqueletos
encontravam-se nos degraus de tijolos que ligam a ruela dos poços no nível inferior. A morte
os surpreendeu enquanto subiam as escadas e uma dessas pessoas caiu de costas. 
 
Pouco mais adiante, na ruela foram encontrados dois crânios, um pouco mais além
esqueletos de crianças amontoados, como se fossem jogados nesse local apressadamente.
E assim sucessivamente. Diante disso os especialistas possuíam um grande enigma diante
de si.
 
Mortimer Wheeler no ano de 1940 era então, diretor-geral da Sociedade Arqueológica
Indiana e conseguiu resolver parte do enigma dessas civilizações. 
Primeiramente as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro apresentavam sinais de grandes
inundações, no início do segundo milênio a.C., que as obrigou a fortificar suas casas e criar
uma espécie de barreira, principalmente em  Harappa, que impedisse o movimento mais
violento das águas.

O antropólogo indiano Shereen Ratnagar concluiu que o clã do Unicórnio deveria ter uma
posição dominante nas culturas do Indo como uma elite dirigente de sacerdotes. Cerca de
64% dos sinetes representando esse animal foram encontrados em Mohenjo-Daro, que
segundo os pesquisadores foi o centro cerimonial das civilizações do Indo, sendo que 20%
estavam em Harappa e o restante nas demais comunidades.



Porém o enigma dos esqueletos permanecia um mistério que só foi solucionado em 1946.
A localização dos esqueletos relatava a história de um grande massacre, ocorrido no ano
1800 antes de nossa era com a chegada dos indo-europeus a quem se deu o nome de
arianos, povo seminômades belicosos originários da Ásia central. Wheeler após ler o Rig-
Veda, reconhece em seus escritos a confissão escrita desse massacre: 

 
“Destro no desempenho de todos os atos próprio do homem, o

deus terrível dominou os adversários com suas armas... Indra
enebriado de alegria abateu seus castelos: em sua pujança ele os
massacrou, ele, que brandia o trovão... Pela crença em ti, as raças

de cor morena fugiram e se dispersaram por terra estrangeira,
longe de suas propriedades...”

 
A leitura do Rig-Veda levou Wheeler a uma conclusão: 

 

“No momento da decadência, iniciada por volta do século XVII
a.C, o povo Harappiano sucumbiu aos golpes dos invasores

arianos”. 
 

Formulando dessa maneira uma explicação clara ao advento de um milênio, ou seja, a Era
Védica situada entre 1800 e 600 a.C., que permanecia até então em tanto mistério que os
historiados a chamava de “a obscura idade védica”.
 
No entanto, a partir da década de 60, as conclusões de Wheeler foram seriamente
contestadas. Com a ajuda da tecnologia e o natural desdobramento das informações foi
possível concluir que houve mudanças drásticas na topografia do local, terremotos teriam
alterado o curso do Indo e causado inúmeras inundações.
 
Não se sabe ao certo o que causou seu declínio sendo que a maioria das teorias afirmam
ser o conjunto dos acontecimentos e não um único e decisivo fator o responsável pelo fim
dessas civilizações, que foram surpreendentemente desenvolvidas e cuja origem e crenças
permanecem igualmente envoltas em mistérios. 
 
De concreto sabe-se que as civilizações do Indo foram o berço de um extenso sistema
religioso com filosofias complexas e profundas, traduzidas nos Vedas e que posteriormente
desdobram-se no Bramanismo e Hinduísmo com suas tantas e diferentes correntes de
pensamento.



Vedismo
Sem resolver por completo o enigma das civilizações do Indo, a “obscura idade Védica”,
continuava sem explicações. Filólogos buscaram no sânscrito do Vedas a chave desse
mistério. Pouco a pouco foi se formando a ideia de que os predecessores dos indo-arianos
haviam vivido nas estepes eurasianas, em alguma parte entre o sul da Rússia atual e o
oeste da Turquia. Foi lá que esses povos que falavam uma língua denominada proto-indo-
européia, domesticaram o cavalo e aprenderam a fabricar armas e utensílios diversos de
cobre e bronze iniciando uma migração permanente para o leste e para o sul, até o
subcontinente indiano.
Os traços da chegada desses migrantes à Índia encontram-se tanto em sua herança
lingüística quanto nos objetos que deixaram.
O Vedismo é então a evolução religiosa dos indos-arianos ao se misturarem e serem
influenciados pelos costumes da nova região.  Suas crenças encontram-se descritas nos
Vedas e em seus quatro volumes. No Vedas, que significa saber, encontramos os mais
antigos testemunhos de seu passado. Seu primeiro volume o Rig-veda data do século XVIII
a.C.
 
*O Rig-Veda – Coleção de lendas antigas, cantos épicos, encantamentos, poesias líricas,
tudo adaptado a fins religiosos. 
*O Sama-Veda – Repete em parte a obra precedente e contém indicações para os cantores
durante os sacrifícios solenes.
*O Yajur-Veda – Contém formulas litúrgicas para os sacerdotes. Alguns elementos profanos
contidos no texto, servem de preciosas indicações sobre a organização social.
*O Atharva-Veda – Repositório das mais antigas superstições.



Os autores do Rig-Veda falam de si mesmos como pastores, semi-nômades, de índole
belicosa, que extraem algum recurso da agricultura para complementar sua riqueza em
cavalos e bovinos. As divindades de seu panteão são muito poderosas. Por meio de culto
prestado a cada um de seus deuses – cujos rituais estão descritos no Vedas – o adepto
busca unir sua alma à divindade, para desta maneira ter um nascimento, crescimento,
velhice e renovação harmoniosas, pois essa é a herança dos homens, dos deuses e do
universo. Somente a realização desse poder universal (união entre a alma do adepto e a
divindade) pode liberar a alma do ciclo de nascimento, da morte e da reencarnação.
 
De acordo com o Vedas a sociedade ariana dividia-se em três classes sociais. A primeira
classe era dos especialistas nos rituais, a classe dos sacerdotes e dos poetas, na segunda
encontramos os guerreiros que também podiam ser chefes de tribos e a terceira, situada na
parte inferior da hierarquia, estava a classe dos mercadores e os artesões.
 
Com o passar do tempo a cultura védica foi-se tornando cada vez mais complexa. Os textos
e as epopeias dos demais Vedas possuem descrições do uso dos instrumentos de ferro e
do arado, bem como a cultura de diferentes cereais como o trigo e o arroz. 
A medida que aumentavam em número, os indo-arianos foram colonizando extensões de
terras cada vez maiores e contraindo matrimônio com as populações locais, aumentando
discussões e brigas entre os clãs. Cada vez mais os rituais ganhavam importância e
consequentemente o corpo sacerdotal começara a ganhar maior destaque entre a
população.

 
Os deuses mais importantes e venerados

no Vedas são: Agni, Indra e Varuna.
 
 

Agni – (o fogo, ignis), é o deus ao qual se
dirige a maior parte dos hinos do Rig-

Veda. É o deus do lar, que se encontra
próximo dos homens, é o pai destes, o

deus do sacrifício que leva as oferendas
aos outros deuses.

Divindades e cultos védicos



Indra – É um dos deuses mais expressivos
do panteão védico. É um deus guerreiro que

auxilia os arianos combatentes em luta
contra as deidades maléficas inimigas dos

homens. É o soberano do céu, animador de
todas as coisas, dispensador dos

benefícios. Dele dependem a fecundidade,
a chuva e o raio.

Varuna – É o deus do universo, dos deuses
e dos homens. É um deus majestoso, o deus
celeste, a fonte de toda a vida e de todo bem.
Rege a ordem moral e jurídica, tudo vê, tudo
escuta. Os hinos que lhe são dedicados
caracterizam-se por significativa elevação
moral.

Outros deuses:
*Surya - Deus do sol;
*Ushas - A aurora,
*Visnú - Outro deus solar que ganha importância maior no Bramanismo e Hinduísmo.
*Rudra – Deus da tempestade, que dominará no Hinduísmo como Shiva.
 
Todos esses deuses são venerados e invocados. O sacrifício possui um lugar proeminente
no culto védico. O mais simples compõe-se de alimentos como leite e é oferecido em casa
pelo chefe da família.O mais solene é o sacrifício do cavalo de batalhas dos reis. Famosa é a
libação do “Soma”, bebida embriagante feita de uma planta chamada asclepias acida. Por
ocasião dos sacrifícios ardiam três fogos:
 

‘*O fogo do dono da casa, que lembra o fogo purificador do lar;
*O fogo do sacrifício para os deuses;

*O fogo do sul para proteção contra os espíritos malignos.



Sacrifica-se pela manhã e pela tarde, por ocasião da lua cheia e da lua nova, no início da
estação das chuvas, no interior e exterior das casas.
 
O sacrifício foi elevado pelos teóricos sacerdotais ao ponto de constituir o sentido próprio e
único do mundo.
 
A incineração dos cadáveres fazia parte dos ritos funerários. Agni era o intermediário entre
a vida presente e a vida futura. O destino dos mortos é obscuro, ora aparecem como unidos
às águas e às plantas, ora como vivendo no reino de Yama, apresentado nos Vedas como
o deus dos mortos, o senhor dos infernos.

 

O conceito cíclico da criação
 

Um dos aspectos mais interessantes da mitologia da Índia é o seu conceito cíclico da
criação, a crença numa forma constante, um modelo ideológico do Universo fechado, no
qual a criação e a morte do Universo se sucedem indefinidamente durante eras que duram
milhares de séculos, não movidas pela física celeste, mas sujeitas à respiração de um
deus, de Visnú, que no seu sonho e a sua vigília, cria e destrói nosso mundo. 
 
Ao princípio de cada uma dessas eras, em cada um dos ciclos, vem à Terra para dar as
mesmas oportunidades as novas humanidades as quais dá vida.
 
O Rig Veda, com mais de 1.000 hinos e 10.000 estrofes, nos fala de um Universo composto
por duas partes: Sat e Asat. 
 
Sat é o mundo existente, a parte destinada às divindades e à humanidade; Asat, o mundo
não existente, é o território da escuridão. Em Sat está a luz, o calor e a água; em Asat só
há noite. O Sat está composto por três esferas: a superior do firmamento, o ar que está
sobre as nossas cabeças e o solo do planeta onde vivemos.
 

Os três deuses encarregados de velar pelo Sat desde o momento
da sua criação são: Dyaus, Indra e Varuna.

 
Dyaus está a cargo da primeira esfera cósmica, a concavidade do firmamento, o Céu Pai é
o esposo fecundador de Prtivi Matr, a Terra Mãe, é o espírito benfeitor supremo do dia e da
luz.
Indra está encarregado da segunda esfera cósmica, do ar da atmosfera e de tudo que a
contém; libertou as águas e construiu o mundo.
Varuma encarrega-se da terceira esfera, da qual a ordem cósmica estabelecida rege na
terra. 
 



É o deus que está em todos os lados e também o chefe dos adityas, os filhos de Aditi, a
deusa virgem do ar. Varuma cuida do rito da verdade divina, e o faz zelosamente da Terra e
da Lua, isto é, mantém-se vigilante no dia e na noite, ajudado na sua constante missão
pelas estrelas como zelador que é da ordem sagrada no Universo visível, do Sat, embora o
deus solar Mitra siga substituindo-o nas tarefas diurnas, de um modo auxiliar. Varuma é o
deus sábio que conhece tudo o que já aconteceu e tudo o que tem de suceder. Da sua
garganta brotam as águas das sete fontes do céu, de onde vêm à terra para formar os
grandes rios do planeta.
 
Outras Divindades Védicas: entre os aditya estavam também Mitra, Baga, Amsa, Daksa
e Aryaman, junto de Indra e Varuna, formando o septeto básico; também se costumava
pôr um oitavo aditya, o errante Martanda, que, com o seu contínuo andar pelo céu, era
simplesmente uma divindade astral, o Sol, Surya, desposado com a deusa da Aurora,
Uchas, uma deusa bondosa e benfeitora.
 
A serviço dos adityas estavam os cavaleiros ou Asvins, divindades menores que tinham os
seus domínios na escuridão de cada noite, dispensadores do orvalho no seu correr celestial
e outorgadores de bens espirituais e corporais.
 
Os centauros Gandharva vigiavam o sumo sagrado do Soma, que era, além disso, outro
deus de importância nas cerimônias sagradas. Estes centauros Gandharva eram também
divindades tutelares das almas emigrantes na metempsicose e estavam unidos às mais
belas divindades, as perturbadoras Apsara, ninfas da água e concubinas dos deuses
maiores. Um Gandharva, Visvavat, foi o pai do primeiro mortal. Visvavat era casado com
Saranya, a filha do ferreiro dos deuses, Tvachtar e deste casamento nasceram Yama e a
sua irmã gêmea, e esposa, Yami. Os Gandharva ainda se ocupavam da escolta do deva
Kama, deus do amor e esposo de Rati, deusa da paixão amorosa.
 
Os Marut, os deuses dos ventos, filhos do deus Rudra e da deusa Prasni, tinham grande
poder, tanto dos temporais devastadores que vinham das montanhas, como dos ventos
carregados de água benéfica que apareciam na época das chuvas. Os Marut não estavam
sozinhos no reino dos ares, pois o deus Savitar era quem fazia com que se levantasse o
vento, se pusessem em movimento os raios do sol e fluíssem as águas dos rios, porque ele
próprio era o movimento e até o próprio Sol, embora então tomasse o nome de Surya. O
deva Puchan, armado com uma lança de ouro, encarregava-se de unir o destino dos seres
vivos e de cuidar deles em todo o necessário para o seu sustento, assim como de guiá-los
nas suas viagens pelo melhor caminho. Porém, o culto mais popular, o que atraía os mais
abundantes sacrifícios dos fiéis, foi Agni, o deus vermelho do fogo, de sete braços e três
pernas, o que estava em todos os lugares onde se fizesse fogo. Agni era filho da união
entre o Céu e a Terra e, posteriormente, da união entre o Céu e Brama. Agni estava casado
com Svaha, que o fez pai de três filhos: Pavaka, Pavamana e Suc.



Bramanismo
O Bramanismo surge da evolução da religião Védica e da crescente divisão de classe.
Devido ao aumento populacional e as diferenças entre os clãs, os sacerdotes foram
assumindo uma maior importância e as classes sociais foram se transformando em um
sistema de casta rígido e hereditário, favorável as classes superiores e às corporações de
artesões, cuja prosperidade material e espiritual provinha do trabalho realizado pelos párias,
os servos privados de direitos, que serão mencionados apenas nos últimos Vedas.
 
Os brâmanes asseguraram seus privilégios retendo a exclusividade na celebração dos
rituais, pois somente eles poderiam memorizar e transmitir os Vedas, realizando então todas
as cerimônias e cobrando honorários elevados para que eles as cumprissem conforme as
regras. Ao mesmo tempo em que exerciam a autoridade ritual até mesmo aos chefes de
tribos (os guerreiros), cobravam grande quantias da classe dos mercadores.
 

Mitologicamente explica-se que as quatro castas surgiram do corpo de Brahman: 
 

De sua cabeça saíram os Brâmanes, considerados como seres
quase divinos, detentores do monopólio da religião; dos braços de
Brahman surge a casta dos Kshátriyas, que constituem os nobres e
os guerreiros; de suas pernas surgem os Vaicias, os agricultores e
comerciantes; de seus pés os Sudras, homens de cor, que realizam
os trabalhos mais simples, artesões e escravos. Fora das castas e
segregados da sociedade encontramos os Parias ou Chandâlas,
considerados como “os sem berço”.
 
Esse sistema de castas se sustenta dentro da idéia de transmigração das almas. Para o
Bramanismo todos os homens vivem dentro do que denominam “Roda de Sansara”, o ciclo
de nascimentos e mortes. A alma humana, por uma necessidade evolutiva, devido a sua
imperfeição, necessita de sucessivas encarnações sob diferentes formas de acordo com o
seu Karma, a soma dos méritos e deméritos de uma vida. Esse saldo (Karma) determina
necessariamente a vida futura e, portanto, justifica o nascimento em uma ou outra casta. 
 
A salvação (Moksha) consiste em libertar-se do karma, em libertar-se do renascer. No
bramanismo, reencarnar é participar das dores do mundo, como se fosse o recomeço do
sofrimento. Para alcançar a libertação do sansara é necessário, em um primeiro momento o
sacrifício e no segundo o conhecimento.



Os livros sagrados do Bramanismo são além dos Vedas os Brâmanas (rituais em prosa
redigidos como elucidários e comentários dos Vedas, sendo que cada Veda possui seu
Brâmana), Upanixadas e Aranyakas (elaborados por discípulos, como compilações das
reflexões dos sábios, significam “ensinamentos secretos”, construídos fora da casta
sacerdotal), e o código de Manu (Manu é um deus lendário ao qual o próprio Brama teria
feito a entrega das leis, data aproximadamente entre o II século aC, e o II século da era
cristã, encontramos em seu conteúdo a consagração do domínio dos Brâmanes, bem
como os códigos de leis civil e penal).

Filosofia Brâmane
 

No começo havia apenas o Brahman; foi ele que criou os deuses...
Na verdade, o imortal Brahman está em todos os lugares, à frente,

atrás, à direta, à esquerda, no zênite, no nadir... Ele é Aquele em
que são urdidos o céu, a terra, a atmosfera, o espírito também e

todos os sentidos... Espumas, vagas, todos os aspectos, todas as
aparências do mar não diferem do mar. Nenhuma diferença,

outrossim entre o universo e o Brahman... 
Na verdade, tudo é Brahman.

 
Brahman está em tudo, é a essência e causa de tudo que vemos e não vemos. Está nas
formas, nos nomes, em tudo que podemos sentir e perceber através de nossos sentidos,
assim como lhe é causa de manifestação é a essência em si. 
 
Para o Bramanismo não existem dualidades. Toda e qualquer manifestação são apenas
partes, fragmentos de um todo e tudo está interligado e permeado por Brahman. Assim
como o universo, múltiplo na aparência, mas uno em causa, meio e fim, o homem também o
é. O princípio da unidade no homem, seu sopro vital é chamado de Atman.
 
“O Atman, o Eu – aquele fio que mantém unidos este mundo, a outro e todas as coisas – é
o reitor interno, desde o início dos tempos... o Eu habita todos os seres; está dentro de
todos os seres; os seres no entanto, não o conhecem; todos os seres são o seu corpo, ele
os controla desde dentro. Ele não é visto, mas vê; não é ouvido; mas ouve, não é pensado,
mas é o pensador. Ele é desconhecido e, contudo, é o conhecedor. Ninguém vê, exceto ele.
Ele é o Eu, o governante interior, o Imortal”.

 
Brahman é o absoluto objetivo e Atman o absoluto subjetivo, constituindo o absoluto
verdadeiro o atman-brahman.



Como alcançar a libertação
 

Nossas vidas, as formas de nossos diversos corpos, nas sucessivas reencarnações,
pertencem ao que chamam de mundo de Maya, ou mundo da ilusão, pois tomamos como
realidade um fragmento sem lhe ver as causas, nossa realidade física é apenas a
manifestação de algo maior, que o compõe e o contém. 
 
Para que possamos nos libertar do sansara é preciso retirar os véus de Maya (ilusão) e
contemplar nossa verdadeira essência, o atman. Para tanto, precisamos nos liberar de
qualquer outro desejo que não seja o atman, porque atman existe além do desejo e de todo
sofrimento. Esse caminho só pode ser trilhado por um ato de vontade, de disciplina e de
desapego as coisas mundanas. Ainda que Brahman também exista e seja a causa do
mundo de Maya, este é apenas um fragmento e um meio de encontrarmos nossa verdadeira
essência. Então buscar o desapego dos desejos e necessidades materiais, entender que
são apenas aspectos menores, que a verdadeira vida e imortalidade estão em atman passa
a ser o caminho. Atman é o habitante interno do homem, seu sopro vital, causa, meio e fim
de suas existências. É Aquele a quem se deve contemplar.
 

É atman realmente que é preciso contemplar, que é
preciso ouvir, que é preciso compreender, que é preciso

meditar; pois verdadeiramente aquele que ouviu, que
contemplou, que meditou o atman, conhece esse

universo inteiro, o que está no fundo do homem e o que
existe no sol são uma única e mesma coisa.

 
Na busca desse encontro surgem às diversas escolas com práticas religiosas e ascéticas
que visam acelerar o momento da identificação com atman e da libertação do sansara. 

 

Quando o Brâmane ou seu discípulo, após haver cumprido seus
deveres familiares, pode transmitir ao filho a direção e os bens da
comunidade, retira-se, tal um eremita, para o fundo da floresta, a
fim de, no seu silêncio, entregar-se a meditação religiosa, ou então
torna-se um monge-esmoler... Assim começa o monaquismo
hindu...



Hinduísmo
Não se pode precisar em que momento teve início o Hinduísmo. Enquanto os filósofos e
sacerdotes brâmanes discutiam a origem do Universo e suas causas, foi se
institucionalizando o Hinduísmo, como prática publica de adorações e veneração aos
deuses. Sendo tanto o Bramanismo quanto o Hinduísmo remanescente da cultura pré-
védica e do vedismo. 
 
Segundo, Fàlicen Challaye, em seu livro, Pequena história das grandes religiões, os
Brâmanes exerciam uma pesada dominação sobre a sociedade e ao verem seu domínio
ameaçado com o advento do Jainismo e do Budismo, no século VI a.C., vêem-se obrigados
a aproximar o Bramanismo, enquanto essência, às crenças populares, surgindo dessa
maneira uma mistura de altas doutrinas tradicionais com superstições populares.
 
Os textos sagrados do hinduísmo incluem os já mencionados do bramanismo e os Puranas
(antiguidades que relatam lendas e epopéias como do Mahâbârata e Râmayana, esses
textos sofrem diversas modificações com o tempo, datando entre os séculos III e II a.C. e o
século XIII da era cristã).
 
Nesse mosaico de idéias surgem inclinações que podem ser confundidas como
monoteístas que oscilam em regiões e épocas da Índia. O Hinduísmo possui muitos ramos,
divisões e seitas. Mas há um grupo de três destas seitas ou derivações que são a base de
todas as outras.
 
A transmigração das almas é o tema central, e os ritos funerários continuam sendo a
incinerações dos cadáveres com as cinzas lançadas no rio Ganges. Esses ritos funerários
são importantes porque se acredita que podem ajudar o morto a conseguir uma vida futura
melhor.

Filosofia do Hinduísmo
Os quatro pilares da vida material

 
Seguindo os princípios do Hinduismo, os quatro pilares da vida material são: Artha, Kama,
Dharma e Moksha. Os três primeiros aspectos são chamados de Trivarga (três caminhos),
referem-se às ocupações mundanas propriamente ditas e possuem uma filosofia particular. 
 
Artha refere-se à aquisição da riqueza, prosperidade e progresso material em geral, bem
como tudo o que diz respeito ao seu desenvolvimento e aplicabilidade. Kama é o gozo dos
sentidos, o prazer e a gratificação dos sentidos; Dharma à retidão ética, aos ideais
religiosos, e Moksha é à liberação da roda de nascimentos e mortes chamada de
Samsara.



Os três sofrimentos inevitáveis:
 

A vida do indivíduo deve ser levada de forma equilibrada, a fim de que se possa usufruí-la
com o mínimo possível de sofrimento; uma vez que é praticamente impossível a entidade
viva ficar sem nenhum sofrimento no mundo material, porque toda a entidade viva está
sujeita a três tipos de sofrimentos inevitáveis, chamados de Duhka-traya, (três sofrimentos),
a saber: 
 
1 – adhiatmika: sofrimentos ou contingências ocasionadas pelo próprio corpo, inclusive os
aspectos psicológicos e mentais; doença, velhice, e morte, etc.;
 
2 – adhibhautika: sofrimento que é ocasionado pelos outros seres, incluindo nossos
semelhantes, feras selvagens, répteis, insetos, micróbios, etc., e, por fim, 
 
3 – adhidaivika: sofrimentos ocasionados pela natureza. Isso inclui o clima, as
tempestades, as influências planetárias, e todos os aspectos fenomênicos da natureza.

 
Uma vez compreendidos os pilares e sofrimentos do mundo material, os sábios elaboraram
alguns textos que norteiam as práticas e posturas dos praticantes religiosos chamados
shastras. Estes textos possuem um sentimento ou Siddhanta comum que é a liberação,
uma vez que na filosofia dos Vedas esta é a meta última de toda a entidade viva e
inteligente como a humana.

Principais Shastras:
Artha: Kautiliya,Vriddha e Chanakya;
Kama: Kama-sutra, alguns Tantras;

Dharma: Manushmriti, Yajñavalkya e Parashara;
Moksha: Ithihasas (Bhagavad-gita; Mahabharata, Ramayana), Puranas,

Ágamas e Darshanas.

As três principais doutrinas/seitas são: 
Vaishnavismo, Shivaismo e Smartismo.

Vaishnavismo
 

É a doutrina do culto à Vishnu e suas encarnações ou avatares, como Krishna e Rama. A
meta principal dos vishnavas, a libertação, é alcançada quando o ser individual uniu-se a
Vishnu, como parte dele, apesar de manter a sua personalidade individual. O senhor
Vishnu, consciência todo-penetrante, é a alma do universo, distinto do mundo e dos Jivas
(almas individuais encarnadas), as quais constituem seu corpo. Seus adeptos comunicam-
se com a divindade e recebem dele a graça através da Bhakti-Yoga.



A Escola devocional Bhakti tem seu nome
derivado do termo Hindu que evoca a idéia
de “amor prazeroso, abnegado e
estupefante da divindade”. A filosofia de
Bhakti procura o usufruto pleno da
divindade universal através da forma
pessoal. Vista como uma forma de Yoga
preconiza a necessidade de se dissolver o
ego na divindade, pois a consciência do
corpo e a mente limitada são fatores
contrários à realização espiritual. 

Shivaismo
 
A meta principal do Shivaismo é a realização de uma unidade pessoal com Shiva, que pode
ser alcançada nessa vida, postergando a libertação final (Moksha) para a próxima vida.
Através dessa união com a superconsciência do deus Shiva permite que a perfeita verdade,
conhecimento e bem aventurança sejam conhecidas. Para os shivaístas a realização está
dividida em quatro estágios progressivos, de crenças e práticas. 

Essencialmente é a divindade que promove toda mudança, sendo a fonte de todos os
trabalhos.A mais popular forma de expressão de amor à divindade é através da puja, ou
ritual de devoção, frequentemente utilizando o auxílio de murti (estátua), juntamente com
cânticos e recitações de mantras. 
 
Esse sistema de devoção tenta auxiliar o indivíduo a conectar-se com a divindade através
de meios simbólicos criando uma conexão crescente. À medida que a divindade vai sendo
internalizada e refletida na vida diária do discípulo, menos ele precisará de imagens e
formas externas como meio de conexão. 
 
Na Bengala do século XVI a doutrina Vaishnava obteve uma grande contribuição através
do Sri Chaitanya Mahaprabhu, filósofo, reformista social e religioso, que produziu uma
revolução espiritual conhecida como Sankirtan, o canto congregacional dos Santos Nomes
do Senhor Supremo, especialmente o Maha-mantra (mantra supremo): 
 

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

 
O ocidente entrou em contato com essa doutrina através do guru Vaishnava,
Bhaktivedanta Swami Prabhupada que apresentou, por todo mundo, o “Bagavad-gita
como ele é”, bem como outras obras hindus que foram traduzidas e publicadas em mais
de 120 línguas, divulgando, desta mesma forma, o Maha-Mantra.



Smartismo
 
A meta dos smartas é moksha (libertação do
sansara) realizando a unidade com Brahman, o
Absoluto. Para isso deve superar o estado de
Avidya (ignorância), que dá a aparência ao mundo
como se fosse real. Toda a ilusão desaparece
para o ser realizado ainda que viva a vida no
corpo físico. Na morte, tanto seu ser interior como
o seu corpo físico são extintos. Apenas existe o
Brahman. O caminho de Moksha é possível
apenas através da Jnãna-Yoga, ou seja, pelo
caminho intelectual e meditativo. Os estágios
progressivos desse caminho incluem o estudo das
escrituras, reflexões e meditações. Guiados por
um guru realizado e declarando a irrealidade do
mundo, o iniciado medita em si mesmo como
Brahman, para quebrar a ilusão ou Maya. 

A alma se desenvolve através do karma e da reencarnação,
da esfera instinto intelectual, dentro de uma vida virtuosa e
moral, indo ao templo para adorar e devocionar, seguida
pela adoração internalizada ou yoga (união) e disciplina
meditativa. A união com Shiva advém através da graça do
Satguru (mestre espiritual) e culmina no estado de
maturidade da alma ou Jnãna (sabedoria). O Shivaismo
valoriza tanto o Bhakti-Yoga como o Sadhana ou práticas
contemplativas.

Os devotos devem, também, escolher um dos três caminhos para
cultivar a devoção, acumular um bom Karma e purificar a mente:

bhakti-yoga, karma-yoga e raja-yoga.



Mitologia do Bramanismo/Hinduísmo
 

Além de todo o panteão da Índia pré-védica e do vedismo, encontraremos outros deuses,
os quais se tornam as figuras mais importantes do Hinduísmo.
 
Existem três vias sagradas de acesso ao conhecimento: pela contemplação, as obras e a
devoção religiosa. O bramanismo contempla em suas bases o mistério do Trimuti, a
trindade do absoluto, como criador de toda a existência e possuidor de todas as idéias. O
Eu superior existe nas suas três divindades complementares: Brama, o Criador, Visnú, o
conservador e Shiva, o destruidor. 
 
Esse mesmo Eu, coexiste ao mesmo tempo nas duas naturezas unidas, na mortal e na
imortal, porque as duas naturezas são simplesmente a mesma essência. Assim como o
homem que é reflexo dessa dupla natureza, mortal e imortal a um só tempo, devendo
buscar a totalidade de sua existência, a unidade e ao seu Eu eterno, atman.
 
Enquanto Brama fica estabelecido num plano metafísico, as duas outras personificações
do Trimuti, Shiva e Visnú, convertem-se em deuses queridos e temidos aos quais poderia
se recorrer em casos concretos.
 
Visnú começou sua carreira mitológica como mais uma divindade da natureza, um deus
solar, mas foi galgando postos constantemente até chegar a 2ª pessoa do Trimurti, atrás
do grande Brama. Visnú aguarda sua última reencarnação, possuiu nove avatares (o que
significa descida de um deus na terra, ou seja, nove encarnações), tendo sido o peixe que
salvou Manú do dilúvio, a tartaruga que obteve a bebida sagrada de amrita, o javali que
voltou a salvar a terra do novo dilúvio, o leão que castigou o blasfemo demônio Hiranya,
Trivikrama, o Brâmane anão dos três passos, o Parasurama que venceu os chatrias, o
Rama da epopéia de Ramayana e o príncipe negro Krishna. 
 
A décima será do gigante com cabeça de cavalo branco, como kalki, vindo a Terra para a
batalha definitiva contra o mal, quando o mundo acabar e Shiva aparecer sobre as ruínas
do dia do fim do mundo. Nas epopéias do Ramayana e de Mahâbârata, Visnú se converte
no verdadeiro protagonista da lenda, relegando Brama, para segundo plano. Habita as
moradas paradisíacas rodeado pelo amor eterno de um milhar de incondicionais pastoras
celestiais, as Gopis, e na companhia de Laksmi, divindade do amor, da ciência e da sorte,
segundo nos contam os textos de Ramayana. Quando Visnú desce a Terra para
acompanhar os humanos, o faz geralmente incorporando um deus de quatro braços,
braços que portam o disco, o maço, a concha ou a trombeta, e a espada ou o lótus,
emblemas que são representações de suas faculdades e virtudes, como são os símbolos
do Sol, da força, do combate contra o mal e seu justo castigo.



Shiva é a terceira pessoa do Trimurti, embora para os seus fiéis ele seja a primeira e
incontestável divindade trinitária. Casado com a também impressionante deusa Parvati, a
montanha, que conhece muitas advocacias, desde a de Sati, ou esposa, e Ambiká, ou
mãe, até à de Kali, a negra, a deusa da morte. Com sua esposa Shiva habita as regiões
que formam o teto do mundo, no Himalaia, no cimo do monte Kailas. Naturalmente um
amor como o da deusa Parvati e o deus Shiva não poderia deixar de ser grandioso e
conta-se que, quando por fim Shiva e Parvati se uniram pela primeira vez, todo o planeta
estremeceu num gigantesco terremoto. 
 
O deus Shiva apresenta-se, às vezes, perante os homens nu e coberto com a cinza da
ascese, com toda a pureza do seu ser, adornado com o sinal inconfundível de um terceiro
olho vertical no meio da fronte, com o qual vê tudo, símbolo de sua onisciência, e com o
cabelo preso num grande carrapicho, outras vezes aparece coberto de serpentes, para
apontar inequivocamente a sua imortalidade, e armado com o arco Ayakana e o Jinjira,
mais o raio e o machado, porque então é a personificação do tempo, o deus destruidor.
Quando aparece como deus da justiça aparece montado em um touro branco e um
número par de braços, entre dois e dez, empunhando numa de suas mãos o tridente no
qual estão enfiadas duas cabeças. Na fronte destaca-se a marca de uma lua em quarto
crescente, o seu cabelo vermelho eleva-se como uma tiara e a sua garganta é azul, para
recordar que o Nilakantha, o herói que salvou o mundo de todo o veneno vomitado por
Vasuri, o rei das serpentes e o apanhou na sua mão para bebê-lo depois, queimando sua
garganta divina com a peçonha, para que os homens não morressem pelo seu efeito.

Há ainda no Hinduismo um
panteão sem fim de deuses e
lendas, como, por exemplo, o

deus da Sabedoria Ganesh, com
cabeça de elefante. Há grande

quantidade de animais sagrados,
como a vaca, o macaco e a

serpente, bem como árvores e
rios igualmente sagrados, como

o Ganges.



O Jainismo surge no século VI a.C. e é considerado uma das heresias do hinduísmo
ortodoxo juntamente com o Budismo.
Esses dois grupos religiosos apresentam diversos pontos em comum:
 
1. Rompem com o sistema de castas (seus seguidores são pessoas livres para exercerem
suas crenças);
2. Repudiam veementemente o culto ritualístico;
3. As divindades hinduístas não possuem nenhuma importância;
4. Admitem a transmigração das almas, e uma de suas regras mais conhecidas é não fazer
mal (ou cometer violências) a qualquer ser vivo.
 
A fundação do Jainismo é atribuída por historiadores ocidentais à Vardhamãna Mahãvira,
contemporâneo de Buda (Sidartha) e pertencente à mesma casta dos Kshátriyas (nobres e
guerreiros), nascido por volta de 526 a.C..
 
Porém, para os jainístas o Mahãvira não foi o primeiro, mas o último de vinte e quatro
Tirthankaras. As mais antigas linhagens dos Tirthankaras provêm de tempos pré-históricos.
Existem vários relatos mitológicos sobre a existência dos Tirthankaras em especial sobre
Pãrsva, antecessor de Mahãvira.
 
O Jainismos vem da palavra Jina, e literalmente quer dizer "descendentes dos
conquistadores". Acreditam na existência de dois princípios fundamentais, vivos (jiva) e não
vivos (ajiva). 
 
Para os jainistas toda vida é sagrada, e toda entidade vivente, desde a menor criatura tem
em si uma alma indestrutível e imortal.
O Jainismos manteve-se apenas na Índia e hoje reivindica um número de mais de quatro
milhões de adeptos.
 
Livros sagrados do Jainismo:
- Culika-sutras – dirigem-se a natureza da mente e do conhecimento;
- Chedra-sutras – contém regras do ascetismo jainista;
- Ágama – coleção de diálogos do Mahãvira.
 
Votos Jainistas:
- Não agredir qualquer ser vivo, devendo praticar o vegetarismo;
- Falar a verdade;
- Não roubar;
- Renunciar as relações sexuais;
- Renunciar a qualquer possessão (isso inclui roupas e alimentos)

Jainismo



Tirthakaras significa “autores da travessia do rio”, habitam uma região celeste além do
alcance das orações e além dos divinos regentes da ordem natural.
 
Os Tirthankaras representam o objetivo de cada ser vivo, foram isolados (kevala) das
províncias do Trimuti, ou seja, da criação, conservação e destruição do mundo. Os “autores
da travessia do rio” estão além do acontecer cósmico, são transcendentes, oniscientes,
desprovidos de ação e estão em absoluta paz.
 
As práticas jainistas devem levar o discípulo para além das preces humanas, para além das
divindades que respondem por elas e além dos diferentes céus onde habitam os vários
deuses até que possam chegar à transcendência pelo caminho criado pelos Tirthankaras.
 
Para alcançar a transcendência os jainistas pregam um rigoroso ascetismo. Proclamam o
valor do jejum e em sua origem ordenavam a nudez, sendo permitido posteriormente “aos
fracos” o uso de vestimentas brancas. 
Esse fato chegou a gerar um cisma entre os nus e os vestidos ou “os trajados de brancos e
os trajados de vento”.

 Os Tirthankaras

O Jainismo leva o ascetismo às últimas
consequências, sendo normal aos ascetas
jainistas morrer de fome. 
 
É considerada por muitos a religião do
suicídio e seus seguidores são na grande
maioria monges esmoles.
 
Os Tirthankaras representam a vitória do
princípio transcendente sobre as forças da
carne. Pãrsva, Mahãvira e os demais 22
Tirthankaras libertaram-se das esferas dos
medos e dos desejos humanos, passando
para um reino onde as condições e
vicissitudes do tempo não existem.
 
São representados erguidos na posição de
desprenderem-se do corpo ou em posição
de lótus, própria do iogue concentrado.



Filosofia Jainista
 
É uma filosofia de profundo pessimismo. 
A Roda de Sansara (renascimento) é interminável, cheia de sofrimentos que não conduzem
as criaturas vivas (jiva) a nenhum lugar, não servindo dessa maneira à transcendência.
Mesmo os deuses estão sujeitos a Roda de Sansara.
Portanto, céus e infernos, alegrias e sofrimentos são apenas etapas de Maia (ilusão). Não
há maneira de se sair da Roda perene a não ser que o homem seja o construtor de sua
própria libertação. 
Isso só é possível mediante um esforço heróico, uma terrível e longa prova de austeridades
e de progressiva auto-abnegação.
 

As qualidades da matéria
 
Segundo a cosmologia jaina, o universo é um organismo vivo animado em todas as suas
partes por mônadas vitais que circulam através de seus membros e esferas. Esse
organismo nunca morrerá assim como nós que possuímos nossas mônadas e estamos
inseridos dentro desse contexto maior. 
 
Ascendemos e descendemos, ora como humanos, ora como divinos, ora como animais, os
corpos parecem nascer e morrer, mas a cadeia é contínua, as transformações intermitentes
e tudo que fazemos é alternar os estados. O modo como essas mônadas circulam por esse
organismo cabe somente ao santo e ao vidente jaina conhecer através da iluminação.
 
Em contraste com as concepções de que a mônada é do tamanho de um átomo e reside no
coração, o jainismos considera que a mônada vital (jiva) se difunde por todo o organismo, o
corpo constitui, por assim dizer, sua veste. A substância sutil dessa mônada está misturada
com as partículas de Karma, como a água no leite, ou como o fogo em uma bola de ferro
incandescente. Além disso, a matéria cármica transmite à mônada vital seis tipos de cores
(lesyã). Por isso dizem que existem seis tipos de mônada vital em série ascendente, cada
qual com sua cor, odor, gosto e qualidade de tangibilidade.

- Branca (sukla)
- Amarela ou rosa (padma, como um lótus)

- Vermelho fogo (tejas)
- Cinza chumbo (kapota)

- Azul escuro (nila)
- Preto (krsna)



Esses seis tipos se distribuem em três pares e cada par corresponde precisamente a uma
das três gunas, ou qualidades naturais. 
 

- Preto e azul escuro são “tamas” (escuridão ou inércia)
- Vermelho e cinza chumbo são “rajas” (fogo ou ação)

- Branco e amarelo ou rosa são “Sattvas” (luminosidade ou excelência)

O negro é a cor característica das pessoas
impiedosas, crueis e brutas, que ofendem e

torturam outros seres. O azul escuro
caracteriza as pessoas libertinas e

corruptas, ambiciosas, sensuais e volúveis.
O cinza-chumbo é típico dos temerários,

imprudentes e incontrolados ao passo que o
vermelho fogo é a cor dos prudentes,

honestos, magnânimos e devotos. 

O amarelo denota a compaixão, consideração, ausência de egoísmo, não-violência e auto-
controle enquanto que as almas brancas são desapaixonadas, absolutamente
desinteressadas e imparciais.
Assim como a água flui para um reservatório através de canais, igualmente a matéria
cármica das seis cores flui para a mônada através dos órgãos físicos. Atos pecaminosos
provocam um “influxo de mau Karma” e isso aumenta a matéria negra da mônada, por
outro lado, atos virtuosos causam um “influxo de karma bom ou sagrado” que torna a
mônada mais branca. 
 

Todavia, mesmo esse karma positivo mantém a mônada vital
atada ao mundo físico. Ao se aumentar a matéria cármica branca

e amarela, os atos virtuosos produzem laços mais suaves e leves,
porém, ainda são laços e não bastam para consumar a libertação.

Para se alcançar a transcendência e o reino dos Tirthankaras todo
o tipo de influxos deve ser anulado, e este estacionar pode se

realizar unicamente pela abstenção de ação, seja ela boa ou má.



Budismo
O Budismo nasceu no século VI a.C. através da figura de um príncipe, pertencente a casta
do Kshátriyas (nobres e guerreiros), chamado Sidarta Gautama.
Os relatos de sua vida confundem-se com fatos reais e lendas e é impossível separar uma
da outra.

 

A moral do budismo
No budismo a moral divide-se em dois aspectos, um chamado de positivo e a outro de
negativo.

Positivo:
- Resignação ao sofrimento individual;
- Meditação sobre o sofrimento dos vivos;
- Esforçar-se para participar, em imaginação, das dores e alegrias dos demais;
- Ser benevolente;
- Ser piedoso;
- Sacrificar-se pelos outros.

Negativo:
- Não furtar;

- Não cometer impureza;
- Não mentir;

- Não beber licores embriagantes

Os Livros Sagrados
 
As informações sobre Buda e sua doutrina encontram-se nas Escrituras Budistas,
confeccionadas em diferentes épocas e por diferentes povos. 
A doutrina budista foi transmitida oralmente por aproximadamente 400 anos o que por certo
causou inúmeras perdas. 
 
Na escola “Theravada” ou “Escola dos Antigos” encontramos uma grande quantidade de
textos, na língua Pali, chamados Tripitake, que literalmente significa “os três cestos” (os
pergaminhos eram armazenados em cestos).
- O primeiro cesto, Vinaya (mosteiro) descreve as regras monásticas;
 - O segundo cesto, Sutra (textos) fala sobre os meios e métodos necessários para que um
discípulo alcance a iluminação e o estado de Buda;
- O terceiro cesto, abhidharma (dharma explanado) – fala sobre a doutrina e concepções
filosóficas.

 
Cada uma das numerosas seitas e escolas do budismo possui suas próprias escrituras ou
seus cânones.



Sidarta, o Buda.
 

Sidarta nasceu da Rainha Maia, que morreu alguns dias após seu nascimento. Foi criado
recebendo os mais altos ensinamentos Bramânes e protegido por seu pai das misérias do
mundo. Sua família possuía diversos palácios, um para cada estação. Sidarta era casado
com uma jovem princesa e viveu uma vida de luxo até os 29 anos. 
 
Muitos relatos contam que apesar de Sidarta possuir tudo que qualquer pessoa almejava
em uma vida, sentia-se triste, incomodado com alguma coisa que não conseguia explicar.
Aos 29 anos resolveu sair do Palácio e ver como era a vida fora dos portões de sua
fortaleza. Assim surge a “lenda dos quatro encontros”.
 
O primeiro encontro foi com um ancião, percebendo a vaidade de sua juventude.  O
segundo encontro com um doente e percebendo que sua saúde também era passageira.
 
 No terceiro encontrou a morte e entendeu que o destino de todos os homens seguia essa
mesma direção. Por fim encontrou um monge, com feições calmas e felizes.
 
Decidiu então seguir a vida do monge renunciando a todo luxo e partindo em busca de
uma verdade maior e de paz para seu coração.
 
Reuniu-se a um grupo de cinco ascetas tornando-se um deles, infringindo a si mesmo as
mais austeras macerações, vivendo praticamente sem alimento.
 
Após sete anos de austeridades percebeu então que todas as formas de abstenção a que
tinha se colocado não o conduziriam nem à verdade e nem à salvação. Banha-se e come,
sendo por esses atos, abandonado pelos ascetas.
 

Com 36 anos mergulha na meditação, sentado sob uma figueira
(mais tarde conhecida como árvore da sabedoria) e na luz de uma

lua cheia no mês de maio (que vem dar origem ao festival de
Wesak) Sidarta alcança a iluminação e a verdade lhe é revelada,

tornando-se então “O Buda”, “O Iluminado”.
 
 
Segundo a lenda, antes de conseguir se tornar Buda teve que enfrentar as provocações e
a fúria de um demônio chamado Mara (representação de todas as coisas mundanas).
Após as revelações permaneceu por quatro semanas na mesma posição, sob a árvore da
sabedoria gozando sua libertação e felicidade.



Uma tempestade cai durante sete dias e Sidarta, agora o Buda, é envolvido sete vezes
pelos anéis de uma serpente que o protege conservando assim a paz em seu coração.
Assumindo a serpente a forma de um jovem, Buda pronuncia suas primeiras palavras,
conhecidas como “beatitudes búdicas”:

 

“Bem aventurado a solidão do feliz que conhece e vê a verdade;
bem aventurado aquele que se mantém firme em sua vida, que

não faz mal a nenhum ser; bem aventurado aquele por quem toda
a paixão e todo o desejo tiveram fim; vencer a obstinação do eu é

realmente a suprema beatitude.”
 
Buda resolve revelar as verdades que alcançou e resolve fazê-lo primeiramente aos seus
antigos parceiros de ascetismo que estão em Benarés. 
 
Buda conta a eles o que vivenciara e pronuncia o famoso “Sermão de Benarés”, resumindo
o que se torna a base de todo o budismo, as “Quatro nobres verdades”. Convertendo os
ascetas em seus primeiros discípulos.
 
A partir de então se dedicou a difundir a verdade e converter a todos que encontrava pelo
caminho. Em suas verdades não havia distinção entre castas, raças, homens ou mulheres. 
Todos podem alcançar a iluminação através das nobres verdades e do “Sendero Óctuplo”.
 
Buda viveu até os 80 anos, quando já envelhecido e fraco decide entrar para o nirvana.
Deitou-se sob duas árvores gêmeas que se encheram de flores milagrosamente e morre
após pronunciar as palavras “lutai sem descanso” para seus discípulos.

As Quatro Nobres Verdades
 
 

Primeira: A dor é universal, tudo que existe é dor.
 
 

“... o nascimento é dor, a velhice é dor, a doença é dor, a morte é dor, a união com o que
não se ama é dor, a separação daquele que se mana é dor, a não realização de um desejo é

dor, todos os objetos de afeição são dor...”
 



Segunda: A origem da dor está nas paixões e no desejo da existência.
 

“... a dor está na sede (da existência) que conduz os passos de renascimento em
renascimento, acompanhada do prazer e da cobiça, que encontra aqui e ali, sua satisfação;

a sede dos prazeres a sede da existência, a sede da mutabilidade...”
 

Terceira: O fim da dor é a extinção do desejo.
 

“... a supressão da dor está na extinção desta sede (de existência) através do
aniquilamento completo do desejo, quer banindo-o ou renunciando a ele, quer libertando-se

dele e não lhe deixando campo algum...”
 

Quarta: O meio de libertação da dor é a contemplação universal e a mortificação dos
apetites através do “Sendero Óctuplo”.

 
“... o caminho que leva a supressão da dor é o caminho sagrado de oito vias que se
chamam: fé pura, vontade pura, palavra pura, ação pura, meios de existência puros,

atenção pura, memória pura, meditação pura...”
 

Aquele que consegue apartar-se dos desejos e
consequentemente do Sansara atinge o estágio de “Nirvana”.

 
A palavra “nirvana” significa “extinção” e pode ser compreendido como um estado de paz
perfeita, que nasce do cessar do desejo que é a origem da dor e causa e consequência do
ciclo de mortes e renascimento (sansara).

Filosofia Budista
 
 

“Não acredites numa coisa simplesmente por ouvir dizer; não
acredites sob a fé das tradições, pois elas são veneradas há

numerosas gerações... não acredites em nada através unicamente
da autoridade de teus mestres ou sacerdotes. Crê no que tu

mesmo experimentares, provares e reconheceres como
verdadeiro, que esteja de acordo com o teu bem e o dos outros e

conforma tua conduta a isso.”



O budismo afirma que a raiz da enfermidade cósmica é um estado mental involuntário
comum a todas as criaturas. O desejo originado na ignorância é todo o problema ainda
que seja uma função natural do processo vital, não é impossível de ser erradicado.
 
Não nos apercebemos que vivemos em um mundo de meras convenções e que estas
determinam nossos pensamentos, sentimentos e atos. Imaginamos que nossas idéias
sobre as coisas representam a realidade última e nos aferramos a elas criando uma rede
na qual nos aprisionamos. São criações da mente que geram padrões convencionais e
involuntários de ver as coisas, de julgar e de agir. Nossa ignorância as aceita sem
questionamento, considerando-as como fatos da existência e isso é a causa de todos os
sofrimentos que constituem nossas vidas.
 
Desejos e expectativas inconscientes convertidos em decisões e atitudes subjetivamente
estabelecidas transcendem os limites do presente, precipitam nosso futuro e estão
determinadas pelo passado. Herdados pelo Karma (relações incompletas) em sucessões
de renascimentos e mortes.
 
A dor causada pela ignorância pode ser curada através do “caminho do meio”, evitando-se
todas as formas de extremos.
 
Esse “caminho do meio” declara que a validade de uma concepção é sempre relativa à
posição que ocupa uma pessoa no caminho do progresso que conduz da ignorância ao
conhecimento búdico. Atitudes de afirmação e de negação pertencem a seres mundanos
que estão vulneráveis à própria ignorância de si mesmas.
 
O Budismo não dá importância alguma a um conhecimento tal que torne o homem ainda
mais enredado em sua vaidade. São considerados como muletas, tanto materiais como
espirituais, que preservam a personalidade e posições egóicas.
 
O mérito de um fato ou idéia varia de acordo com o grau de discernimento do observador,
ou pelo tamanho da consciência que possua de si e do universo circundante.
A doutrina de Buda chama-se “Yãna” que significa “veículo” ou “barca”, o indivíduo é
transportado pela iluminação (bodhi).
 
Entrar no veículo budista (barca da disciplina) significa começar a cruzar o rio da vida,
desde a margem da experiência cotidiana da ignorância espiritual, do desejo e da morte
até a margem da sabedoria transcendental que é a libertação do Sansara, o Nirvana.



Ascensão e queda do Budismo
 
Após a morte de Buda, seus ensinamentos foram difundidos por toda a Índia. No século III
antes da era cristã o budismo passa a ter como aliado o melhor monarca que o mundo já
conheceu, Asoka (273 a 226 a.C).
 
Foi durante o reinado de Asoka que o budismo começou sua peregrinação pelo restante do
mundo estabelecendo-se principalmente no Ceilão, Birmânia, Sião, Camboja, Turquestão,
Tibet, China, Coréia e Japão.
 
O Budismo entra em decadência no século III da nossa era motivado por uma forte
campanha realizada pelos Brâmanes que viam no budismo uma ameaça a suas doutrinas.
O budismo é expulso da Índia no século XII de nossa era.
 

Asoka
 

O grande monarca
 
O império de Asoka abrangia quase toda a Índia com exceção de alguns reinos do sul e
estendia-se sobre uma parte do planalto iraniano. Por ser um território extenso e
heterogêneo, Asoka resolveu criar quatro vice-reinos: Pendjab; Malva; Kalinga e Decão,
respeitando dessa maneira suas divergências culturais.
 
O grande acontecimento da vida desse monarca foi sua conversão ao budismo após a
sangrenta conquista de Kalinga na costa oriental. Ficou impressionado com os horrores da
guerra e decidiu criar um reino sem violências tendo como princípios a amizade, a
liberalidade, moderação, paz e alegria na alma. 
 
Sua obra administrativa, social e religiosa possui dimensões colossais. Enviava missões
religiosas às terras vizinhas e distantes com a intenção de difundir o budismo. 
 
Após 36 anos de reinado, Asoka morre e seu reinado é dividido entre seus descendentes.
 

Tendências Budistas
 
A doutrina budista subdivide-se em três tendências:

 
- Himayana – Pequeno veículo
- Mahayana – Grande veículo

- Vajrayana – Veículo do diamante



Himayana
 

Um pequeno veículo (barca) que permite a iluminação de um único homem. Mantém as
teses primitivas do budismo e possui adeptos difundidos no Sri Lanka, Birmânia, Laos,

Tailândia e Camboja.
 

O Himayana valoriza a comunidade monástica (samgha) e para se chegar ao nirvana faz-
se necessário a supressão total do indivíduo, um puro nada. Essa doutrina também é

conhecida como “niilismo metafísico”. Trata-se de uma via mais rápida para alcançar a
iluminação ou o estado de Buda.

 
 

Mahayama
 

O grande veículo (barca) que conduz vários homens ao caminho da iluminação. O
bodhissattva (aquele que está a caminho da iluminação), não dá importância a vida

monástica e acredita que todos podem alcançar o nirvana desde que siga a doutrina de
Buda. Encontramos essa tendência em todos os locais onde o budismo se instalou

principalmente, na China, Japão e no Vietnã.
 

Chega-se ao nirvana por um caminho mais demorado, pois o bodhissattva permanece no
mundo para conduzir outros homens a iluminação.

 
O Mahayama é menos intelectualizado, menos ascético e pessimista que o Himayana.

 
Vajrayana

 
É a tendência menos conhecida, propagada no Tibete, onde recebe o nome de Lamaísmo.

Mistura o budismo com as crenças totêmicas e animistas regionais.



Tantra
Tantra significa “continuidade”. Suas origens são desconhecidas. Muitos atribuem a criação
do Tantra ao próprio Buda, outros afirmam por diversos fatores, que o tantra possui sua
origem no período pré-védico. Vamos encontrar o Tantra difundido e misturado ao
hinduísmo Shivaísta, tanto quanto no Budismo Mahayama e Vajrayama.
 
Os textos sagrados tântricos são muitos, Ãgama é um dos mais conhecidos e seus
seguidores o consideram como o “quinto veda”. 
 
Existem outros textos que são atribuídos a Buda e outros sem autoria conhecida,
chamados “Termas” (tesouros), pertencentes a diferentes escolas budistas tibetanas. São
manuscritos, que estavam guardados em locais secretos ou na mente dos reveladores.

 
Os Termas são ensinamentos que representam uma profunda,

autêntica e poderosa forma tântrica do treinamento budista.
Centenas de tertons, os descobridores dos tesouros, encontraram

milhares de volumes de escrituras e objetos sagrados,
escondidos na terra, na água, no céu, nas montanhas, nas rochas

e na mente. Praticando estes ensinamentos, muitos dos seus
seguidores alcançaram o estado de iluminação completa, o estado

búdico. 
 
O Tantra é o reconhecimento do divino em todas as criaturas vivas, em tudo que é vivo. O
deus pessoal – Isvara – manifesta-se em tudo a partir de Shakti (poder) que o anima e lhe
dá forma. 
 

É a deusa-mãe, o feminino primordial em seus diferentes aspectos
que são reverenciados e reconhecidos.

 
Todas as deusas, consortes dos deuses indianos, são manifestações de “Shakti” ou “poder
primordial” de seus maridos divinos.
 
Representam a energia que os torna manifestos.
 
Shakti é a contraparte, o poder primordial de Brahmam. Um não existe sem o outro. Shakti
está sempre jogando, cria, preserva e destrói. Quando se encontra inativa, ou não
participante então é Brahmam, o absoluto.



Filosofia tântrica
 
O tantrismo afirma a existência do divino e da pureza em todas as coisas. Somos o resultado
e a manifestação de uma única fonte. O um é todos a um só tempo. Não existem
separações, assim como não existe algo que seja necessário apartarmos. É uma filosofia
positiva, afirmativa da vida em todos os sentidos.
 
O mundo é a manifestação interminável do aspecto dinâmico do divino, sendo assim não
pode ser menosprezado ou visto como negativo ou imperfeito, mas celebrado e penetrado,
iluminado pela intuição e vivenciado com compreensão.
 
O devoto tântrico, Sadhaka, não sofre os revezes do sansara, ele experimenta o sansara, a
vida e o universo como revelação da forma divina Shakti, da qual se enamora e a ele próprio
anima. Tanto a dor como a alegria são precipitações dessa realidade divina, que é capaz
tanto de uma ou de outra realidade e ao mesmo tempo transcender ambas.
 
Ao contrário de outras filosofias como o Janismo, por exemplo, que busca a iluminação
negando o prazer, o corpo, a alimentação e todas as realidades físicas e cotidianas, o tantra
afirma que a iluminação é alcançada exatamente vivenciando-se esses aspectos, sem os
negar, sem tentar separar-se dessa realidade, reconhecendo-as como impulsos naturais e
reais. 
 
Somente a partir do reconhecimento e da aceitação de nossa natureza podemos entender
como ela funciona e transmutar os aspectos grosseiros de nossa personalidade nos mais
elevados. Sendo assim, um dos princípios essenciais do tantra é que o homem tem de
ascender através e por meio da natureza e não a rejeitando. 
 
O tantra não pensa no divino como algo separado ou uma meta que se atinge depois da
iluminação, mas o que somos no aqui e agora, em cada ato que realizamos, porque tudo é
Shakti. 
 

É o divino interno que através de Shakti age dentro e por meio do
sadhaka e, quando isso é compreendido em cada função natural,

todas as atividades deixam de ser comuns e meramente animais e
tornam-se um ato divino.

 
Quando o sadhaka come, bebe ou realiza o ato sexual, nada faz com a ideia de ser um
indivíduo que está satisfazendo suas próprias necessidades limitadas, como um animal que
furta da natureza – por assim dizer – o prazer que sente, mas pensando nesse prazer ele é
shiva, e afirmando: “Sivo’ham, Bhaivaro’ham (Eu sou Shiva).



O sexo no tantrismo tem um papel altamente
simbólico. O Maithuna (união sexual) é o maior dos
ritos sagrados. Não é realizado com o desejo do
homem animal, ou homem vulgar, que visa apenas à
satisfação momentânea de seus sentidos, e sim com
o espírito de entrega, com a intenção de fundir-se no
outro, reconhecendo a divindade no parceiro e em si
mesmo. É o momento onde as polaridades (homem-
mulher) desaparecem, sendo uma e única realidade.
 
O tantra visa integrar as forças excluídas àquelas em
geral aceitas e experimentar dessa maneira, a
inexistência de polaridades. Assim rompe com a
pressão do “proibido” reconhecendo em cada ato, em
cada ser, a Shakti única que sustenta o universo tanto
no macrocosmo como no microcosmo.

Na visão tântrica é possível adorar a Criadora do mundo utilizando
seus próprios procedimentos.Tantra pode ser resumido,

grosseiramente, como a filosofia do amor à vida e o
reconhecimento do Divino em tudo que existe.

 

Os caminhos do Tantra
 

Para se tornar um adepto tântrico, sadhaka, é preciso ser inteligente, controlar os sentidos,
não prejudicar nenhum ser vivo, fazer sempre o bem para todos e não ser dualista.
 
Os métodos utilizados pelo sadhaka são: rituais de adoração (bakti-yoga), meditação na
imagem interna da deusa; atos de oferenda mental e externa, repetição (japa) dos sons
sagrados (mantras), uso dos gestos rituais (mudras) e a purificação dos cinco elementos que
constituem o corpo físico.
 
Um sadhaka jamais conseguirá experimentar o divino em si mesmo sem estar plenamente
convencido dessa presença, portanto, as diferentes práticas que realizam visam incorporar e
reconhecer a divindade, em si mesmos e nos outros.
 
O primeiro ato de devoção consiste em colocar ante seus olhos a imagem da deusa. Pode
ser uma estátua, uma pintura, um símbolo que o remeta a divindade, inclusive usar a
imagem de mulheres que lhe são próximas, como a da mãe, da irmã ou da esposa, pois
todas são representações do “poder primordial”, Shakti. 

 



O sadhaka contempla essa imagem em seu interior projetando a energia para o exterior e
novamente internalizando. Repete durante várias vezes, imitando o ato de criação da
divindade que expandi a si mesma recolhendo-se posteriormente. Essa prática ajuda sua
mente a reconhecer e responder espontaneamente à presença da divindade em todas as
partes.
 
Os rituais executados na presença de uma imagem simbólica da deusa, tais como a
oferenda de diversos artigos (flores, água, perfumes, alimentos, incensos, etc.) é o meio
pelo qual o sadhaka conduz a deusa para a esfera social, devendo receber a todos que
cheguem a seu lar ou trabalho da mesma maneira, santificando assim, a vida cotidiana.
 
Os mudras, gestos rituais, são utilizados durante as cerimônias e meditações. O mais
importante para o sadhaka é o “Yoni mudra”, o órgão feminino. O Yoni não pode ter outro
sentido que não seja de “altar” ou “local sagrado”.
 
Uma vez que a presença da deusa esteja incorporada as suas atitudes e visões, esses
rituais preliminares são dispensados e o sadhaka está pronto para realizar, se assim
desejar, o ritual mais sagrado do tantra, o Maithuna (ato sexual).

Purificação dos elementos
 
A purificação dos elementos que constituem o corpo físico, terra, água, fogo, ar e éter é o
requisito básico e preliminar de qualquer prática tântrica.
 
O sadhaka imagina que o “poder primitivo”, Shakti está adormecida em seu interior,
enrolada como uma serpente dormente, onde recebe o nome Kundalini. A localização da
Kundalini é na base da coluna vertebral, no muladhara (base da raiz). 
 

O sadhaka pronuncia os mantras sagrados para despertá-la
enquanto controla a respiração através da prática pranayama,

tendo como objetivo limpar o caminho, ou canal espiritual,
sushuma, que corre pelo interior da coluna vertebral, para que a

Kundalini, desperta, possa por ele subir até o alto da cabeça.
 
Desta maneira, o sadhana visualiza a Kundalini desperta e subindo pelo sushuma, tocando
em sua passagem os chacras (vórtices) que são a sede dos elementos constituintes do
corpo.



O primeiro chacra (de baixo para cima) é o Muladhara, sede do elemento terra, é
representado por um lótus carmesim de quatro pétalas. 
 
O segundo é o Svadhisthana (própria morada), está no nível dos órgãos genitais, é a sede
do elemento água e representado por um lótus rubro-escarlate de seis pétalas. 
 
O terceiro localiza-se a altura do umbigo, chama-se Manipura (a cidade pura da jóia
brilhante), é a sede do elemento fogo e representado por um lótus azul-escuro de dez
pétalas.
 

Estes primeiros chacras representam os centros a partir dos quais a vida da maioria
das pessoas é governada. Enquanto que os centros acima reproduzem um modo

superior de experiência.
 
O quarto, à altura do coração, Anãhata é o chacra no qual a primeira compreensão da
divindade é vivenciada. Aqui o “deus” desce para tocar o seu devoto. 
 
É onde se pode ouvir o “som de Brahmam”. O “OM” fundamental da criação que é a própria
deusa como som. Esse chacra é representado como um lótus rosáceo de doze pétalas. É a
sede do elemento ar.
 
O quinto e último elemento, o éter, está sediado na região da garganta no chacra Visuddha
(completamente purificado) é representado como um lótus roxo fosco de dezesseis pétalas.
 
Entre as sobrancelhas temos o quinto chacra, Ajnã, é o lótus do comando, branco como a
lua, e visto como tendo duas pétalas que brilham através da meditação. Esta é a sede da
forma das formas, onde o sadhaka contempla os “céus” de Shakti.
 
Acima, o último chacra, Sahasrara, é representado como um lótus multicolorido de mil
pétalas, no topo da cabeça. Aqui a Shakti após ter passado por cada um dos chacras,
fazendo-os florescer na forma de lótus, uni-se a Brahmam. Essa união simultaneamente
realiza e dissolve os mundos do som, da forma e da contemplação.

O sadhaka deve imaginar e intencionar a purificação de seu corpo
impregnando os chacras de Shakti desperta. Somente um sadhaka

perfeito pode despertar, de fato, a Kundalini.
 

Todos os rituais e métodos praticados no tantrismos visam facilitar
a realização da divindade interna.



Outras considerações sobre o Tantra.
 
Shakti é adorada como mãe ou como noiva. Essa denominação representa dois caminhos
existentes no tantra, o da “mão-direta” e da “mão-esquerda”, respectivamente.
 
No caminho da mão-direita (mãe) não se realiza o Maithuna (o ato sexual sagrado), a não
ser através de prática meditativa e subjetiva, nunca chegando a realizá-lo fisicamente. É o
caminho preferido entre os budistas.
 
O caminho da “mão-esquerda” (noiva) realiza o Maithuna tanto nas esferas meditativas
quanto físicas. É praticado em grupos pequenos e fechado, mais aceito no hinduísmo
Shivaísta, ou como uma corruptela dentro deste, o Shaktismo. Usam o mundo da forma
para transmutar e transcender o mesmo. A mão-esquerda possui uma natureza ocultista,
sendo considerado um caminho para poucos.



Na mesma época em que Sakyamuni fundou o Budismo, uma profusão de escolas
filosóficas, todas buscando uma verdade própria, estabeleceram sua independência. Cada
uma possui a sua filosofia e um sistema organizado de pensamento.
 
Dividem-se em seis escolas ortodoxas, baseadas no Vedas chamadas de Sistemas
Ástikas, e três escolas heterodoxas, que não se baseiam no vedas, chamadas de Sistemas
Nástikas.
 

As Escolas dos Sistemas Ástikas são: Sankya; Yoga; Nyaya;
Vaisheshika; Karma-Mimansa e Vedanta.

 
As Escolas dos Sistemas Nástilas são: Charvaka, Jaina e Baudha.

 
 

As seis escolas de Filosofia.

As escolas ortodoxas, ainda que se
utilizem do Vedas para comporem suas
bases filosóficas diferem entre si e são

consideradas como projeções
complementares da verdade única em
vários planos de consciência, intuições

válidas a partir de diferentes pontos vista,
expresso através de seus mestres. 

 
Cada escola ortodoxa possui seu próprio

filósofo, e são conhecidos como os seis
sábios da Índia. São eles: Kapila,

Patanjali, Jaimini, Vyãsa, Gautama
Maharshi e Kanãda.



Samkya
Samkya literalmente significa número. Pensam a existência através de categorias
numeráveis, os tattvas.

Suas principais obras são:
- Samkya-Sutra escrita por Kapila;

- Samkya-karila escrita por Ishvarakrishna
 
O universo é composto por dois princípios:
Purusha – O indiferenciado, o observador, a testemunha.
Prakrti – Matriz e causa de todos os fenômenos existentes.
 
O Samkya é a base teórica da prática yogue. Define o objetivo a ser alcançado pelo yogue
de maneira tal que a yoga fica desprovida de sentido ao não se conhecer os preceitos de
Samkya. Tara Michael em seu “Manual de Yoga” diz: “onde termina o Samkya começa o
Yoga”.
 
Atribui-se a fundação do Samkya a Kapila, um santo semimítico, auto-iluminado. Seu nome
significa “o vermelho”, uma alusão aos poderes solares.
 
Kapila deve ter vivido antes do século III a.C, porém o texto clássico cuja autoria lhe é
atribuída pertence a uma data muito posterior entre 1380 – 1450 de nossa era.
 
A obra Samkya-karika de Ishvarakrishna foi composta durante a metade do século V d.C..
É um sistema filosófico e não religioso, seu objetivo é chegar ao divino interno.

 
Princípios do Samkya
 
Segundo o pensamento Samkya toda a manifestação cósmica está baseada em uma
dualidade fundamental. Purusha e Prakrti. Apesar disso não é um sistema dualista, pois um
princípio não existe em separado, não estão isolados ou independentes. 

 

Purusha - É a testemunha, a consciência que observa os
fenômenos de Prakrti, sem se identificar de forma alguma com o

que é observado.
Prakrti – é a matriz que contém em si todos os fenômenos

possíveis e não o fenômeno em si.

Sistemas Ástikas / Escolas Ortodoxas



Os Tattvas
 
Os tattvas constituem as 24 causas ou princípios da evolução cósmica. São aplicados no
sentido de enumerar as qualidades, partes, composições de alguma coisa. Por exemplo: os
tattvas de uma árvore poderiam ser a raiz, o tronco, ramos, folhas, flores e fruto.
 
Os tattvas emergem gradualmente um do outro, esse emergir é um processo natural de
desdobramento ou evolução do estado normal de consciência desperta a partir do estado
latente de prakrti.
 

As etapas constituintes do princípio de evolução são:
 
Prakrti – a causa dos fenômenos
Mahat – também conhecido como budhi (inteligência pura) é a base inteligente de todos os
seres.
Akankara – manifestação do eu egóico que tem por princípio provocar a individualização do
intelecto.
 
A partir de akankara ocorre a formação de duas correntes distintas: universo objetivo e
universo subjetivo.
 
Essas correntes são coordenadas por três princípios chamados “gunas”, a saber:
Sattvas (luminosidade), rajas (movimento) e Tamas (inércia).
 
De Sattva e Rajas emanam onze faculdades que formam o mundo subjetivo (Indriya) e de
Tammas as cinco qualidades sensíveis ou Tanmatras e os cinco elementos grosseiros que
formam o mundo objetivo.
 

Sattva e Rajas:
 

As onze faculdades individuais (indriya) são:
Seis faculdades cognitivas: audição, tato, visão, paladar, olfato e mente.

Cinco faculdades de ação: palavra, apreensão (mãos), locomoção (pés), excreção e prazer.
 

Tammas:
 

As cinco qualidades sensíveis: o som, o toque, cor ou forma, sabor e odor.
Os cinco elementos grosseiros e que são os responsáveis pelo universo material: éter, ar,

fogo ou luz, água e terra.



Filosofia do Sankya
 
Enquanto realidade física nossas percepções estão contidas e reduzidas as gunas. Todas
essas percepções são consideradas como reais, mas não representam o verdadeiro
conhecimento. 
 
Não ter acesso a este conhecimento nos torna prisioneiros de dukhatraya, o triplo infortúnio
existencial. Sempre estamos infelizes com nós mesmos, com os seres vivos que nos
rodeiam e com as forças da natureza.
 
As qualidades das gunas são transitórias no que diz respeito às inúmeras variações que
podem assumir (diferentes níveis de percepção da realidade), mas permanentes em seu
contínuo fluir. Na esfera individual podemos cessar o movimento das gunas ao conduzirmos
nossa mente ao estado de silêncio absoluto.
 
A mente está em constante agitação, transfigurando-se continuamente nas formas e cores
de tudo que percebe. Assim, a mente é uma onda contínua, e por si mesma jamais ficaria
parada ou em silêncio a ponto de conseguir refletir o homem interior, ou o observador.
Para que isso aconteça é necessário reter as impressões sensoriais vindas do exterior bem
como os impulsos internos que são as recordações, pressões emocionais e as incitações da
imaginação.
 
O homem interno, o observador, é eternamente livre. 
 
O homem comum não consegue compreender essa liberdade devido ao estado turbulento,
ignorante e defensivo de sua mente.
 
O verdadeiro conhecimento pode ser obtido somente quando a mente for levada a sua
condição de repouso, nesse momento é possível perceber o homem interior, a mônada vital
– Purusha. É preciso estar consciente de que não importa o que aconteça, nada afeta ou
macula a mônada que apenas observa a tudo esperando ser reconhecida.

Yoga
O Yoga ou a “prática da concentração introvertida” é, em seu modelo clássico, atribuída a
Patanjali através de sua obra Yoga-Sutra de quatro volumes.
 
Os primeiros três volumes datam do século II a.C., sendo que o último é aproximadamente
do século V d.C.. 
 
O Yoga-Sutra com seu antigo comentário Yoga-Bhãsya são considerados as mais notáveis
obras da literatura universal.
 



Patanjali é uma figura lendária e cercada por
controvérsias, pouco ou quase nada sabemos sobre ele. 
 
Em uma das diversas lendas que envolvem seu nome é
tido como a encarnação do deus serpente “Sesa”, que
contorna e sustenta o universo sob a forma de oceano
cósmico.
 
Os eruditos o situam no século II a.C..
 
O Yoga de Patanjali ou Yoga clássico assume toda a
conceituação Samkya a cerca da existência. É um
sistema prático que visa através de diferentes técnicas,
disciplinar e controlar a mente, conduzindo o yogue ao
silêncio mental ou isolamento (kaivalya) e assim chegar
ao homem interno, o observador divino.

O Yoga e ramificações
 
Existem inúmeros tipos de yoga que estão associadas a outras escolas de pensamento
hinduístas, porém em sua maioria o objetivo mantém-se o mesmo: usar técnicas e práticas
que conduzam o homem além do estado comum e físico de sua existência através da
expansão de consciência.
 

Algumas das diferentes escolas de Yoga
 

Rája Yoga, Yoga Mental
Rája significa real e consiste em quatro partes: abstração dos sentidos, concentração
mental, meditação e hiperconsciência. Possui um número maior de técnicas mentais do que
outras modalidades de Yoga.
 

Bhakti Yoga, Yoga Devocional
Bhakti significa devoção. Consiste em cultuar as forças da natureza, o Sol, a Lua, as
árvores, os rios, bem como divindades. Utiliza mantras e cânticos.
 

Karma Yoga - Yoga da Ação
Reconhece e aceita o Karma, lei de causa e efeito, e busca atingir a “ação desinteressada”
que não visa benefícios pessoais, recompensas ou reconhecimento. Dessa maneira elimina
os karmas do passado sem criá-los para o futuro.



Jnana Yoga, Yoga do autoconhecimento
Jnana significa conhecimento. O método dessa modalidade consiste em meditar na resposta
que o seu psiquismo elaborar para a pergunta “quem sou eu?”, até que não haja mais
nenhum elemento que possa ser separado do Self e analisado. Nesse ponto, o praticante
terá encontrado a Mônada, ou o Ser. Dá mais ênfase à busca do autoconhecimento pela via
da meditação.
 

Laya Yoga, Yoga da Paranormalidade
Laya significa dissolução. A intenção neste tipo de Yoga é dissolver a personalidade no Eu
superior para que todo o seu poder e sabedoria fluam diretamente para a consciência do
praticante. Desenvolve os poderes paranormais através de técnicas corporais, respiratórios
e mantras.
 

Mantra Yoga, Yoga do som
Trata-se de um ramo que pretende alcançar a meta através da ressonância de determinados
sons que são transmitidos aos centros de energia do corpo, conduzindo-os a um pleno
despertar. 
Como consequência, a consciência aumenta e o praticante atinge a iluminação.

 

Tantra Yoga, Yoga da sensorialidade
Tantra significa, entre outras coisas, a maneira correta de fazer qualquer coisa. É a via do
aprimoramento e evolução interior através do prazer. Ensina como relacionar-se consigo
mesmo, com os outros seres humanos, família, superiores ou inferiores hierárquicos,
animais, plantas, meio ambiente, tudo enfim. Também trata de tudo o que se refira à
sensorialidade e à sexualidade. Pretende atingir a meta mediante o reforço e canalização da
libido. Utiliza a sexualidade como alavanca para a evolução interior.

 

Swásthya Yoga, Yoga da auto-suficiência
Swásthya significa auto-suficiência. Sua prática consiste em oito técnicas: linguagem
gestual, sintonização com arquétipos, mantras, técnicas respiratórias (pranayama),
purificação das mucosas, posturas corporais (asanas), técnicas de descontração e
meditação. Alguns o consideram o mais completo.

 

Hatha Yoga, Yoga Físico
Hatha significa força. Restringem-se as posturas corporais (asanas) e técnicas respiratórias
(pranayama). Outras técnicas podem ser agregadas, tais como contração de partes do
corpo, esfíncter (bandhas) e linguagem gestual (mudrás), mas não constituem uma regra. É
o yoga mais difundido no Ocidente.



Nyaya
 
A palavra sânscrita Nyaya tem o significado de dedução lógica e de critério lógico. Essa é a
escola da Lógica. Foi fundada com o objetivo de buscar o verdadeiro conhecimento e
alcançar o estágio de libertação e sabedoria. 
 
Seu principal texto é o Nyaya Sutra, escrito por Gautama Maharshi (cerca de 500 a.C.),
também conhecido como Gotama, Akshapada e Dirghatapas.
 
Gotama afirma que a elevação espiritual e a conquista da verdadeira felicidade são
alcançadas pela compreensão correta de um conjunto de dezesseis categorias primárias da
existência  chamadas padarthas.
 
Os Padarthas são os meios para se obter o conhecimento correto, os meios válidos ou
reconhecidos pelos quais uma pessoa pode adquirir conhecimento. Por exemplo: a
percepção dos sentidos, a dedução, comparação, dentro outros. 
 
Em conjunto aos meios existem as provas, aquilo pelo qual o conhecimento deve ser
formado. Nesse caso encontraremos a alma, o corpo, os órgãos do sentido, onde o
entendimento se processa. Então surgem a dúvida, o objetivo, o exemplo, a conclusão e os
fatores de dedução, que vem acompanhado da argumentação, comprovação, discussão,
disputa, fraude, argumento ilógico, etc.
 
Para o Nyaya, Deus é uma entidade. Criador absoluto, perfeito, onipresente, dotado de
Conhecimento Eterno Criativo. O Universo e as almas são entidades reais, separadas umas
das outras. As almas são consideradas anu, átomo, eternas, inúmeras e embora sejam
consideradas inconscientes, têm como marcas os sentimentos de desejo, aversão, vontade,
prazer, medo, inteligência e cognição. 
 
O Universo é baseado nas modificações existentes entre os átomos-elementares
(paramanu), que são os cinco elementos conhecidos como: terra (prithivi), água (apah), fogo
(agni), ar (vayu) e éter (akasha).
 

A salvação ou iluminação é conhecida apavarga, que é o estado de
bem-aventurança além da dor, sofrimento e onde se transcende o

ciclo de reencarnação.
 
 
 



Vaisheshika
 
Vaisheshika significa “distincionismo” e deriva da palavra vishesha, que significa “diferença”
ou “particularidade”. Seu principal expoente foi Kanãda, “comedor de partículas” (kana
“partícula” + ada “comer”), autor do Vaisheshika  Sutra, entre 500 ou 600 a.C.
 
Assim como o Nyaya, este Darshana ensina que a salvação depende da completa
compreensão das categorias primárias da existência chamadas de padarthas.
 
O principal ensinamento de Kanãda é vishesha, pois cada coisa neste Universo é distinta de
outras coisas, sendo a origem deste universo a união de infinitos átomos, indivisíveis,
infinitos e invisíveis, controlados por um poder conhecido como adrishta, “invisível”, que é a
energia que os une e repele continuamente. 
 
Este processo, de acordo com o Vaisheshika , é realizado por Deus, o Criador, que é o
Poder Inteligente que governa e controla adrishta e o movimento dos átomos. 
 
Neste sistema, não há explicações detalhadas acerca da origem da alma, contudo, explica-
se que elas são eternamente puras e infinitas, sofrendo impureza e limitação apenas no
estado de contração que obtêm ao entrarem em contado com um aglomerado de átomos,
gerando o corpo, os sentidos, etc. Somente moksha (salvação) a conduz novamente ao seu
estado de pureza e liberdade originais.
 
As escolas Nyaya e Visheshika se complementam, assim como Samkya e Yoga. 
Tratam dos dados da consciência desperta a partir do ponto de vista da própria consciência
desperta.

Karma Mimansa
 
O termo mimamsa significa “investigação”, e há duas escolas valendo-se deste nome, pois
investigam profundamente as duas principais áreas (kanda) dos Vedas: karma-kanda  – que
estuda os atos e ritos cerimoniais ensinados na seção dos mantra-samhitas e brahmanas; e
jñana-kanda – que diz respeito ao conhecimento espiritual do Ser Supremo exposto nos
aranyakas e nas upanishads.
 
A escola que estuda unicamente o karma-kanda é conhecida como Purva-mimamsa,
“investigação inicial”, e a escola que dá grande ênfase ao Jñana-kanda é conhecida como
Uttara-mimamsa, “investigação final”.



Jaimini foi o autor do Mimamsa Sutras, a principal escritura deste método, na qual dá uma
descrição detalhada dos diferentes sacrifícios e seus propósitos, a doutrina de apurva (força
que produz o efeito de um ato) e alguns conceitos filosóficos. Apresentando uma
característica extremamente ortodoxa, Jaimini ensina que os Vedas são a autoridade
máxima, não há um Deus que deva ser agradado ou reverenciado, porque os Vedas são em
si mesmo a divindade.
 
Dentro de um contexto puramente karma-mimamsa, o único e exclusivo lema é “realizar
sacrifícios e desfrutar os gozos mundanos e celestiais”, ou seja, através da realização dos
rituais e ensino védico, a pessoa passa a ter uma vida mundana plena de prazeres, saúde,
dinheiro, etc., acumulando méritos para que ao final da sua encarnação, possa ir ao plano
dos deuses para lá gozar de tudo aquilo que acumulou em vida terrena, possuindo poderes
místicos, longevidade, conhecimento, etc. – pelo menos até o momento em que esses bons
karmas acabem e novamente a pessoa tenha que reencarnar. 
 
Jaimini ainda observou que tudo o que é verdade está contido nos Vedas, chegando ao
ponto de afirmar que a realidade de algum ser ou objeto é dependente de estar sendo
discutido nas escrituras. Por exemplo, o surya, ou “sol” existe porque nos Vedas faz-se
referência a ele. Neste sistema, diferentemente dos outros darshanas, não há uma busca
por moksha, mas somente a busca pela execução de boas ações com o objetivo de uma
vida prazerosa, tanto na presente quanto na futura e igualmente nos domínios celestiais. 
 

Vedanta
 

Fazendo oposição ao sistema Kama Mimansa dá grande ênfase ao conhecimento interior, à
interiorização dos rituais – o fogo interior do Ser. É principalmente conhecido como Vedanta,
“final dos Vedas”, em razão de estudar a parte final dos Vedas, o jñana-kanda, e também
por estudar a realização ou experimentação última provocada pelo estudo e aplicação
védica: o moksha.
 
O texto principal do sistema Vedanta é a Brahma Sutra, também denominado Vedanta
Sutra, composto por Badarayana, identificado com o sábio legendário Vyasa. 
 
Baseando-se nesta escritura, nas Upanishads e na Bhagavad-gita, vários santos e sábios
criaram seus próprios comentários, que são, a grosso modo, divididos em duas grandes
classes: advaita, “não-dualista” e dvaita, “dualista”.Os primeiros afirmam que tudo no
Universo é manifestação de Brahman, o Absoluto, e que tudo é permeado por Isto, assim
como brincos e colares são feitos de um único material, mesmo que manifestem-se de
formas diferentes.  Por outro lado, os praticantes dvaita crêem numa pluralidade, ou seja,
não há uma identidade entre a Criação e Deus, ou o Criador, sendo estes completamente
separados e distintos um do outro.



Charvaka
 
Possui filosofia materialista, aproximando-se do existencialismo. É conhecida como Escola
Mundana. 
 
Negam a autoridade das religiões e acreditam que não existe nada além da sensação
direta. Na opinião desses pensadores, nada realmente existia no mundo, exceto os quatro
grandes elementos – terra, água, fogo e ar – que podem ser vistos e tocados. Esses
elementos se agregam e formam tudo que existe, produzem sentimentos e saber. Os
estados espirituais nada mais são que funções da matéria. Assim sendo, as pessoas
precisam apoiar-se apenas em suas próprias sensações e desejos e ir à procura da
felicidade. Enquanto existe corpo, devem satisfazer os próprios desejos, este é o objetivo
supremo. Não pode haver nenhum outro ideal além de aproveitar o que está aqui.
 
Os adeptos da Escola Mundana eram cheios de sentimentos e românticos. Defendiam a
teoria de que tudo acontece espontaneamente, sem uma causa, portanto, não há causas
ou efeitos. O refrão era: 
 
 

“Não existe céu; não existe libertação, não há existência
espiritual; não há outros mundos; portanto, não há tal coisa como

recompensa ou castigo kármico.”
 
 
Presume-se ser tão antiga quanto às demais escolas de pensamento.
 
 

Jaina e Baudha
 
 
Estas escolas baseiam-se no Jainismo e Budismo, anteriormente comentado. São
consideradas as duas grandes heresias do Bramanismo.

Sistemas Nástikas / Escolas Heterodoxas



O Sikhismo é uma ramificação do Hinduísmo e do Islamismo e significa “aprendiz”.
O movimento hindu da corrente Bhakti (adoração) e o movimento islâmico Sufismo
(pureza) encontraram compatibilidade em certos elementos comuns aos dois sistemas.
 
O início formal do Sikhismo é marcado pela era dos “Dez Gurus”, que começa com o Guru
NANAK (1469 – 1538).
 
Nanak nasceu em Pendjab. Sua educação incluiu conhecimentos do Hinduísmo e do
Sufismo, próprios da região. Em seus anos de formação conheceu e tornou-se amigo de
um mulçumano chamado Mardana, juntos compunham hinos. Ambos, hindus e
mulçumanos, reuniam-se para cantar esses hinos em um local chamado Sultanpur. Foi ali
que Nanak teve a visão na qual percebeu seu chamado para pregar e ensinar sobre o
caminho da iluminação e de deus. Conforme a história relata, ele desapareceu enquanto
se banhava num riacho e reapareceu depois de três dias de reclusão para proclamar:
 

“Não existe hindu, não existe muçulmano”
 
Esta frase tornou-se um dos pilares do Sikhismo.
 
Nanak ensinou pelo resto de sua vida e fundou o primeiro templo Sikh em Katarpur. Antes
de sua morte em 1538, nomeou seu sucessor Angad, que se tornou o segundo dos dez
gurus.
 
Os gurus depois de Nank são:
 
- Guru Angad (1504-1552): foi escolhido por Nanak, não por ter um grau de parentesco,
mas por sua devoção;
- Guru Amar Das (1479-1574): tornou-se o terceiro guru aos 73 anos;
- Guru Ram Das (1534-1581): é o quarto guru e fundador de “Amritsar”, a cidade mais
sagrada dos Sikhs;
- Guru Arjan (1563-1606): é o quinto guru e era filho do Guru Ram Das. Foi o responsável
por reunir os hinos dos gurus anteriores com os seus 2.216 novos hinos, preparando o
Guru Granth Sahib (Livro Sagrado). Arjan também construiu o “Templo Dourado” em
Amritsar;
- Guru Hargobind (1592-1644): filho do Guru Arjan e sexto guru sikh;
- Guru Har Rai (1630-1661): sétimo guru e neto de Hargobind;
- Guru Har Krishan (1656-1664): oitavo guru e filho de Har Rai;

Sikhismo



- Guru Tegh Bahadur (1621-1675): nono guru e foi escolhido por ser o sobrinho-neto de Har
Krishan.
- Guru Gobind Singh (1666-1708): foi o décimo e último guru, ficando abaixo apenas do Guru
Nanak em grandeza e importância. A partir de então instituiu que não haveria mais Gurus
humanos, que a autoridade religiosa e política dos líderes do sikhismo passaria a ser a
sagrada escritura sikh, ou seja, o “Guru Granth Sahib”.
 

Os livros sagrados
 
As escrituras sagradas do Sikhismo foram compiladas pelo quinto Guru, Arjan e constituem o
livro mais sagrado. Essas escrituras são chamadas de “Adi Granth” (Livro Original), ou Guru
Granth Sahib. Possuem também diferentes hinos que transmitem a mensagem de que a
libertação espiritual vem mediante a crença no nome divino “Nam” e por seus rituais
exteriores. Ao realizar a leitura do livro sagrado é comum abanar o livro em sinal de respeito,
usando um chauri (espanador sagrado elaborado com os pelos da cauda de um iaque,
presos a um cabo de metal ou madeira). A “shabad” que significa palavra é o modo da
divindade revelar-se às pessoas, por isso as palavras do livro sagrado também são
consideradas shabad.
 
O segundo livro mais sagrado é o Dasam Granth, que foi escrito pelo Guru Gobind Singh,
com diversos poemas nos idiomas: persa, sânscrito e punjabi. Alguns de seus hinos são
usados nos cultos diários.
 

Fundamentos Sikh
 
Ensinaram os Gurus que quando a pessoa é dominada pelo egoísmo ela se apega aos bens
materiais e ao sucesso e fica cega para a presença e a natureza de deus. Desta forma, não
pode se libertar do ciclo de morte e renascimento e seus atos durante a vida afetarão sua
reencarnação. Para superar o egoísmo os sikhs aprendem a viver de acordo com a vontade
da divindade e assim se libertam do ciclo de morte e reencarnação chamado de mukti.
 
A meta do sikhismo é passar por cinco fases espirituais que libertarão o praticante da
reencarnação. Essas fases são:
 

- viver segundo a lei de deus (dharam khand);
- autodisciplina (saram khand);

- graça (kakam khand);
- conhecimento (gian khand) e

- verdade (sach khand).



O símbolo do Sikhismo
 

A khanda, como é chamada, consiste na figura de
uma única espada de dois gumes ao centro,
representa a fé na divindade e a proteção da

comunidade contra a opressão. As duas espadas
que ladeiam representam o poder espiritual e

material e o círculo representa deus e a união da
comunidade sikh.

 
A meditação, ou “nam simran”, também tem papel
importante dentro do culto sikh. É por meio da
meditação que se traz deus para o coração do Fiel.
Para os sikhs deus é único e é a verdade.

Em suas devoções, os siks também usam um tipo de rosário denominado “mala” (igual aos
budistas), e três vezes ao dia recitam os versos das escrituras. Pela manhã recitam os
versos denominados de “Japij”, quando o sol se põe cantam nove hinos chamados
“Rahiras”, ao deitar recitam uma coleção de hinos conhecidos como “Sohila”.

Khalsa e os cinco Ks
 
Embora originalmente o Sikhismo tivesse uma filosofia pacifista, a execução de dois de
seus gurus (o quinto e o nono) acabou por gerar sikhs mais militantes nas gerações
seguintes. O décimo Guru fundou a Ordem Khalsa, a principal do Sikhismo. No período do
Guru Gobind Singh, o décimo, houve muita perseguição àqueles que seguiam o Sikhismo
na região do Punjab governada pelos mulçumanos. 
 
A Tolerância desenvolveu-se gradualmente quando os afegãos e persas invadiram a região
e finalmente assumiram o poder. No início do século XIX foi formando um Estado Sikh sob
a liderança de Ranjat Singh (1780-1939) e foi sustentado até os britânicos levarem tropas
para a região. Isso ocasionou duas guerras que culminaram na derrota dos sikhs e o
domínio da Inglaterra. Várias facções desenvolveram-se dentro do Sikhismo. Muitos deles
se uniram ao movimento e Mahatma Gandhi contra o domínio britânico.
 
 



Originalmente os primeiros membros da Khalsa usavam cinco adereços conhecidos como
os cinco Ks. A partir daí os sikhs adultos, além do costumeiro turbante na cabeça, utilizam
os cinco Ks em sinal de força moral e integração à comunidade sikh.
 

São eles:
 
Kesh: não cortar os cabelos nem os pelos do corpo indicando sua devoção e aceitação à
vontade de deus. Os cabelos são sempre presos e devem ser lavados todos os dias;
 
Kaccha: calção até os joelhos, usado por baixo da roupa tanto para homens como para
mulheres;
 
Kirpan: um punhal que mostra que o sikh é defensor dos fracos e luta pela justiça;
 
Kara: uma pulseira de aço, usada no pulso direito, que representa a responsabilidade e a
obidiência;
 
Kangha: um pente especial, símbolo do cuidado pessoal e da limpeza dos cabelos. É feito
geralmente de madeira ou marfim e também representa pureza e autodisciplina.
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HAMADRÍADE
Reúne conhecimentos sobre os Saberes Ancestrais do

Sagrado Feminino difundidos no Oriente e Ocidente.
 

Esses conhecimentos são divulgados por meio de
materiais gratuitos como informativos mensais, e-books,
podcast e vídeo-aulas, todos disponibilizados no Site da

Hamadríade, Facebook e Instagram.
 
 

Também são realizadas consultas astrológicas e
numerológicas online, além de cursos em plataformas

100% online.

Caminho para o interno

Conheça nossos espaços online, deixe seus
comentários, indique os assuntos que gostaria
que fossem abordados... teremos muito prazer
em responder as suas solicitações.

Onde nos encontrar?

https://www.facebook.com/caminhoparaointerno/
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
http://gmail.com/
http://www.hamadriade.com.br/


MAGIA LUMINAR
 

Magia Luminar é um curso introdutório sobre Sagrado Feminino. Destina-se
àquelas mulheres que estão despertando para o seu mundo interno e sagrado,
que querem descobrir mais sobre seus ciclos e como se beneficiar dele
utilizando a magia do Sol e da Lua.

 

Não importa se você ainda não menstruou ou se já está
na menopausa, todas as fases do ciclo feminino

possuem seus mistérios e importância.
 

Se sentes o chamado da Grande Mãe, 
então esse é o seu tempo do despertar!

 
Este curso aborda teoricamente a importância de trabalharmos com a energia
dos luminares, entendendo como os processos de Lunação (relação do Sol e
da Lua) interferem nos ciclos femininos . Apresenta diferentes práticas para

"plantar sua Lua" (plantar o sangue menstrual)  trabalhando com seus ciclos e a
reconexão com a mãe natureza, além de técnicas para solarizar o útero, 

a partir de limpezas e meditações dirigidas.
 
 

Como Bônus cada participante recebe uma Mandala Lunar com a
análise astrológica dos ciclos de lunação, indicando meditações e

rituais para cada mês, independente da fase do ciclo (menarca,
menstruação ou menopausa), pois serve para todas as mulheres

em todas as idades.

Conheça nossos cursos e reserve sua vaga!

Reservar minha vaga

http://www.hamadriade.com.br/


TEAR DE GAIA
Para as mulheres que estão começando seu despertar este curso, além de

introduzir conceitos que são fundamentais, apresenta teorias e práticas
mais complexas, servindo tanto para quem está no início da jornada como
para quem já conhece a dinâmica de seu ciclos internos e quer aprofundar

conhecimentos e práticas.
 

O Tear de Gaia está formatado sob três pilares: Teoria, Prática e Ginecologia
Natural.  É um curso completo e diferenciado que aborda diferentes

conhecimentos do universo mágico feminino em seu aspecto lunar e solar.
Objetiva, a partir da teoria, criar embasamentos para práticas profundas que
auxiliam no despertar da Shakti - a Deusa interior - em todas as mulheres,

sagradas por nascimento, mas que por muitos motivos esqueceram-se de como
reverenciar à própria divindade. 

 
Também aborda a Ginecologia natural, onde aprendemos a tratar os

diversos sintomas dos ciclos femininos a partir de diferentes técnicas
como tinturas, chás, vaporizações, garrafadas, óvulos ginecológicos e

outros, auxiliadas pelos fundamentos da fitoterapia e fitoenergética.
 

Está focado na comunicação com o útero, mantendo-o limpo e purificado a partir
de técnicas simples, harmoniosas e extremamente agradáveis. 

 
Quando nos reconectamos com nosso ciclo estamos 

voltando aos braços da Grande Mãe!
 

 
 
 

Como bônus são disponibilizados:
Minicurso de Introdução aos conceitos de Astrologia

Minicurso de Introdução ao Tarô e seus 78 Arcanos
Minicurso de introdução à Numerologia pessoal

 
Os cursos são entregues 100% em plataforma digital e estão divididos em Módulos.Cada

Módulo contém vídeo-aulas e e-books, além de espaço para sanar dúvidas e dificuldades e
um grupo exclusivo para as participantes no Facebook. O acesso à plataforma fica

disponível por 2 anos.

Reservar minha vaga

http://www.hamadriade.com.br/

