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Vighneśvara Prārthanā 

Invocação a Gaṇeśa, 
Senhor dos Obstáculos 

ॐ शुक्लाम्बराधरम् िवष्णुम् शिशवणर्म् चतुभुर्जम् | 
प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सवर्िवघ्नोपशान्तये || 

Oṁ śuklāmbarādharam viṣṇum śaśivarṇaṁ caturbhujam | 
prasannavadanam dhyāyet sarvavighnopaśāntaye || 

Oṁ. Ó Senhor, vestido de branco esplêndido, que abranges o Universo inteiro, que 
brilhas radiante como os raios da lua, que tens quatro braços poderosos [representando a 
ausência de limitação] e um rosto feliz e encantador! Meditamos em ti, Vighneśvara, para 
que todos os obstáculos sejam removidos do nosso caminho. 

ॐ = Oṁ = símbolo sonoro que aponta para o Ilimitado; शुक्लाम्बराधरम् = शकु्ल + अम्बर + धरम् 
= śuklāmbarādharam = śukla + ambara + dharam = brancas + roupagens + vestindo; 

िवष्णुम् = viṣṇum = que está em Tudo; शिशवणर्म् = शिश + वणर्म ्= śaśivarṇaṁ = śaśi + varṇaṁ  

= lua + cor (i.e., que tem a cor da lua); चतुभुर्जम् = चतुर ्+ भुजम् = caturbhujam = catur + 

bhujam = quatro + braços; प्रसन्नवदनम् = प्रसन्न + वदनम् = prasannavadanam = prasanna + 

vadanam = encantador + rosto; ध्यायेत् = dhyāyet = meditamos; सवर् = sarva = todos; 

िवघ्नोपशान्तये = िवघ्नोप + शान्तये = vighnopaśāntaye = vighnaḥ + upa + śāntaye = obstáculos 
+ pacifica (i.e., remove). 
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O Mantra na Tradição do Yoga 

Som e mantra 

A música sempre fascinou o ser humano. Há algo de mágico e poderosamente 
transformador nela. Ao mesmo tempo, a música é inexplicável. Sempre foi 
desafiador para a ciência explicar a razão pela qual amamos harmonias, melodias 
e ritmos.  

Desde o ponto de vista biológico, não há alguma razão para gostarmos de ouvir 
sons: a música não nos nutre nem nos dá qualquer vantagem ou aptidão para 
sobreviver ou nos reproduzir. No entanto, ela tem o mesmo efeito no cérebro que  
algumas atividades essenciais para a sobrevivência, como fazer o amor ou comer. 

Quando fazemos nos relacionamos sexualmente ou degustamos um prato 
saboroso, estimulamos a secreção de dopamina, um poderoso neurotransmissor  
que é responsável por conduzir informações para as diversas partes do organismo 
e que, quando liberado, mobiliza sensações de prazer e motivação. 

Surpreendentemente, a música tem o mesmo efeito: mobiliza enormes quantidade 
de prazer e nos traz motivação, foco ou relaxamento. Ao mesmo tempo, ouvir 
música ativa as mesmas áreas do cérebro que são estimuladas quando sentimos 
alegria, uma emoção intuitiva que sempre foi fundamental para a nossa 
sobrevivência, já vez que nos traz bem-estar e satisfação. 

Um dos motivos pelos quais gostamos de ouvir um bom som é a chamada 
predição musical. Como a música é composta por padrões e sequências de notas 
que se sucedem de maneira rítmica, quando escutamos (e conhecemos os padrões 
estéticos de um estilo musical), tentamos antecipar o tempo todo qual será a 
próxima nota, o próximo compasso.  

Quando a nossa predição sobre a melodia que o músico toca se cumpre, temos 
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uma descarga de dopamina. Essa predição musical está baseada nas nossas 
experiências passadas. A antecipação explica também porquê tendemos a não 
gostar de gêneros musicais que não conhecemos: quando não temos os códigos 
para decifrar uma determinada linguagem musical, o cérebro tende a cansar-se 
dela. É por isso que, frequentemente, ocidentais dormem ao ouvir música indiana. 

Porém, até mesmo aqueles que não têm familiaridade com os mantras 
frequentemente ficam fascinados com a profunda calma que eles produzem na 
mente. Isso acontece por conta do efeito dos mantras, ainda que não possamos 
considerá-los um gênero musical propriamente dito.  

Mesmo que os mantras não sejam música nem se encaixem dentro dos cânones 
estéticos de algum estilo musical familiar para um ocidental, usam a vibração 
produzida pelo som, seja da nossa própria garganta, seja de vozes alheias quando 
mantramos em grupo ou ouvimos outras pessoas a verbalizar mantras. 

Outra coisa: o cérebro humano adora padrões repetitivos. Um dos temas mais 
recorrentes na arte dos mantras é justamente a repetição, chamada japa. Portanto, 
não é coincidência uma boa parte da humanidade sentir atração por mantras.  

Pesquisas médicas recentes feitas com tomografias computadorizadas apontam 
que o pico da secreção de dopamina chega quando a pessoa escuta o chamado 
refrão de uma música, o que é acompanhado frequentemente por uma sensação de 
arrepio ou excitação. E, como você bem sabe, os refrões se repetem, exatamente 
como os mantras. 

O uso dessas vibrações sonoras, no contexto dos mantras, tem quatro objetivos 
específicos: 1) pacificar as emoções, 2) acalmar a mente, 3) trazer harmonia para 
o coração e 4) nos ajudar a compreender e aceitar quem somos. Desde o ponto de 
vista cognitivo, os mantras funcionam como ferramentas para a reflexão sobre a 
nossa própria natureza, pois suas palavras revelam a verdadeira identidade do ser 
humano.  

O que são mantras? 

Há muitas formas diferentes de definir os mantras, dependendo da maneira em 
que olharmos para eles ou da forma em que os classificamos. Desde o ponto de 
vista ortodoxo, no contexto da cultura védica, mantras são textos metrificados que 
aparecem na primeira seção de cada um dos quatro Vedas: Ṛg, Sāma, Yajur e 
Athārva.  

Essas seções iniciais dos Vedas são chamadas Saṁhitās. Afora elas, ainda 
encontramos nos Vedas outros tipos de textos: os Brahmāṇas, as Āraṇyakas e as 
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Upaniṣads, textos em prosa e/ou verso, que também devem ser considerados 
mantras. 

Os mantras são “traduções” da Consciência Ilimitada, presente em todos os 
aspectos do universo, que chamamos Īśvara. Nas Upaniṣads, o próprio mantra 
Oṁ, por exemplo, é considerado uma espécie de símbolo sonoro, de “corpo em 
forma de som”, de Īśvara, a Consciência, como veremos mais adiante. 

Literalmente, mantra significa “instrumento do pensamento”. Os sons mântricos 
são o melhor instrumento para purificar a mente e praticar nididhyāsanam. Mas 
cabe lembrar que a repetição de um som não é um fim em si mesmo: ela se faz em 
função do resultado: estabilidade do pensamento e reflexão sobre a própria 
identidade.  

Se nos observarmos no dia-a-dia iremos reparar que em muitos momentos 
ficamos sob tensão, com a consciência atenta apenas ao exterior e ainda com um 
diálogo interior, um ruído constante na mente, como um rádio que não desliga. 
Esse ruído de fundo forma a paisagem interior, o substrato das nossas 
experiências mentais.  

Não é possível mudarmos essa paisagem apenas querendo calar a mente no grito: 
precisamos usar a ferramenta adequada. Os mantras nos ensinam a separar-nos 
das experiências e influências externas, nos levam para o silêncio e nos abrem o 
espaço interior. Eles predispõem a mente para meditar e nos conectam, através da 
reflexão em seus significados, com nossa verdadeira identidade. 

O Yoga utiliza diferentes fórmulas para conduzir a mente para a tranquilidade, o 
que permite ao praticante perceber a si mesmo como profunda calma, śāntaḥ. 
Porém, é preciso igualmente prestar atenção ao significado desses sons.  

Esses significados variam, assim como as formas mas todos apontam para a 
mesma realidade: Brahman, o Ser ilimitado. Cada mantra revela um dos 
diferentes aspectos de Brahman, nas formas do universo manifestado.  

ABC dos mantras 

Bhajan: canção devocional hindu. O nome bhajan está associado ao bhakti, à 
devoção popular. Exemplos: os poemas de Kabir, Mirabhai ou Tulsidas, cantados 
especialmente em festivais religiosos como o navaratrī, a festividade das nove 
noites dedicadas a Devī. 

Bījamantra: um som “semente”, também chamado matrikā, “mãezinha”, 
associado aos diferentes aspectos da manifestação de Īśvara, os devatās. Há treze 
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bījas primários, cada um deles associado a um devatā. Por exemplo, o bīja Aiṁ é 
associado a Sarasvatī, Duṁ é associado a Durgā, Gaṁ a Gaṇeśa, etc. 

Japa: repetição de um mantra, frequentemente usando um mālā ou colar de 108 
contas para a recitação de um mantra transmitido no momento da iniciação 
(dīkṣa) por um guru. Outra forma de meditação muito popular é a chamada 
japanamaḥ, na qual se repetem os nomes das manifestações de Īśvara, como Oṁ 
namaḥ Śivāya, Oṁ namo Nārāyaṇāya, Oṁ Gaṁ Gaṇapataye namaḥ, e o conhecido 
mahamantra, entre outros 

Kīrtaṇa ou saṅkīrtaṇa: repetição de um mantra em grupo, em forma de pergunta 
e resposta,  acompanhado de melodia e instrumentos musicais. Para fazer kīrtaṇa 
também são usados os japanamas mencionados anteriormente. 

Pāṭhaḥ ou Vedapāṭhaḥ: forma recitação dos hinos védicos dentro da tradição oral 
śrauta, associada ao Śrutiḥ. Essa recitação se faz de acordo com regras 
mnemónicas e de pronunciação bem estritas, assim como acompanhado por três 
variações no tom: udātta, “elevado”, que é o tom intermediário, anudātta “não 
elevado”, que é o tom mais grave, e svarīta , “soado”, que é o mais agudo. 

Śloka: estrofe ou conjunto de versos metrificados. Um śloka da Bhagavadgītā ou 
das Upaniṣads, por exemplo, pode ser repetido à guisa de meditação. 

Stotram: hino de louvor dirigido a um devattā, uma deidade. Exemplo: 
Gaṅgāstotram, hino à deusa Gaṅgā, devattā do rio sagrado Ganges. 

. 

Sobre o japa 

O japa é uma disciplina meditativa na qual repetimos um mantra. Essa repetição 
pode ser feita em voz alta (vaikhārī), na forma de um murmúrio (upamṣu), ou 
mentalmente (manasa), sendo a segunda mais potente que a primeira, e a terceira 
mais potente que ambas.  

Outra maneira de fazer japa é escrevendo o mantra repetidas vezes (likhītajapa). 

Tons do vedapāṭha, o canto védico

1) udātta — “elevado” — tom intermediário

2) anudātta — “não elevado” — mais grave

3) svarīta — “soado” — tom mais agudo
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Em todos os casos, é fundamental manter em mente o significado e a intenção do 
mantra, evitando a repetição mecânica. 

O japa tem a virtude de nos dar foco e atentividade. Ao fazermos concentração 
num devattā, numa deidade, o pensamento flui em direção a ela e, naturalmente, as 
emoções e pensamentos se acalmam. Isso, por sua vez, nos permite compreender 
a nossa real identidade.  

Ensina Swāmi Dayānanda: “na prática de japa quebramos a associação livre dos 
pensamentos. Como o estímulo mântrico é sempre uniforme, fica fácil evitar a 
dispersão natural que tende a acontecer noutras situações”. Swāmiji explica que, 
através da prática de repetição de um mantra, aprendemos a estabelecer o 
comando sobre o pensamento.  

Essa adquisição do comando sobre a mente acontece da seguinte maneira: ao 
repetirmos um mantra sucessivas vezes, conseguimos estabelecer, de antemão, 
qual será nosso próximo pensamento.  

Desta forma, adquirimos o comando sobre a mente, no sentido de que ela fica 
mais disciplinada e assim, podemos evitar distrações e conteúdos indesejáveis.  

Desta forma, o praticante fica em calma, adquirindo as quatro qualidades 
necessárias para mokṣa, a libertação pelo Yoga, e consegue que a mente se torne 
uma aliada no processo do crescimento. 

. 
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Sons de Poder 

O som está indissoluvelmente ligado à força criativa da natureza, chamada 
Māyāśaktī. A Mantrayogasaṁhitā, 3, afirma: “Onde haja atividade, haverá 
vibração. Onde houver vibração, haverá a presença do som. A criação é atividade. 
A vibração que emana da nuvem primordial, e o som por ela gerado é o 
auspicioso praṇava, na forma da sílaba Oṁ”. 

Diferentemente dos sons audíveis que são provocados por agentes concretos, essa 
vibração primordial que menciona a Mantrayoga Saṁhitā, e que dá origem ao 
tempo e ao espaço, não tem uma causa: ela é de fato a origem, a própria origem 
do Universo. Essa Presença Invariável, que o movimento Śaiva da Cachemira 
chama Spanda, é uma pulsação criativa em eterno movimento. 

Spanda é a manifestação, na forma da Natureza, da Consciência Ilimitada. Ela é 
todo movimento e toda atividade. Podemos conectar-nos com ela através dos 
mantras, reconhecendo a nós mesmos como manifestações limitadas, no 
corpomente humano, do Ilimitado do qual Spanda, em todas as formas, existe. 

Literalmente, mantra significa “instrumento do pensamento”. Os mantras são a 
melhor ferramenta para limpar a psiquê, desintegrar os condicionamentos e 
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preparar o caminho para o reconhecimento de si mesmo como Ilimitado.  

Assim sendo, a repetição de um som nunca é um fim em si mesmo. Ela se faz em 
função do resultado: estabilidade e purificação dos pensamentos e das emoções. 

Porém, não é possível mudar a paisagem mental à força. Precisamos usar a 
ferramenta adequada. Os mantras nos mostram como separar-nos das 
experiências e influências externas, revelam o silêncio e nos abrem o espaço 
interior. 

Os mantras nos ensinam a separar-nos das experiências e influências externas, nos 
levam para o silêncio e apontam para a Presença Ilimitada. Eles reestruturam e 
organizam os conteúdos subconscientes, predispõem a mente para meditar e nos 
conectam com o Oceano da Consciência. 

Um mantra é um símbolo sonoro que aponta para a Realidade. O Yoga utiliza 
diferentes símbolos para conduzir a mente para a calma, o que permite que o 
praticante compreenda a si mesmo como tranquilidade, śāntaḥ.  

Porém, repetir os mantras de maneira mecânica não basta: é preciso prestar 
atenção ao significado desses sons. Esses significados variam, mas todos aludem 
ao Ilimitado que somos.  

Cada mantra simboliza um dos aspectos dessa Manifestação Ilimitada que é a 
Consciência. O mantra Oṁ é o indicador que aponta para o Ser. O mantra Oṁ 
namaḥ Śivāya, ao upāsana sobre Śiva, e assim por diante.  

Cada mantra, então, inclui uma reflexão sobre aquilo que se sabe sobre o Si 
Mesmo, sobre o Ser. Porém, cabe destacar que se a prática for feita sem colocar a 
consciência no mantra, não irá muito além do movimento mecânico das cordas 
vocais, com efeito praticamente inócuo.  

A conscientização e a iniciação nos mantras, chamada dīpanī, devem ser 
aprendidos pessoalmente com um instrutor, a fim de evitar erros de pronúncia ou 
execução. A Rudrayamālā, afirma que “os mantras feitos sem a correspondente 
ideação são apenas um par de letras mecanicamente pronunciadas. Não 
produzirão nenhum fruto, mesmo se repetidas um bilhão de vezes.” 

Ou seja, um mantra que se faça sem consciência, técnica correta, respiração e 
atitude adequadas dará tanto resultado para a sua meditação como a repetição da 
palavra sapato ou qualquer outra. É por isso que o Kūlarnava Tantra (VX:55) diz 
que será tão útil como “a água de um jarro quebrado.” Este mesmo śāstra 
recomenda:  
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“Durante o japa deve evitar-se toda preguiça, bocejo, sono, espirro, salivação, 
medo, movimento ou emoção. O mantra nada dá se houver comida em excesso, 
conversação incoerente, falatório, autoritarismo, apego aos demais ou 
instabilidade...  

“Durante o japa devem evitar-se a inércia, a aflição, a atividade desnecessária, a 
imaginação desvairada e a ventosidade.“Fique em paz, seja higiênico e frugal com 
a comida, durma no chão [i.e., use um colchão firme], seja devoto, com pleno 
controle e livre das dualidades, com a mente estável, silencioso e com 
autocontrole, e então, faça japa”. XI:19. 

Os mantras evocam e assimilam as forças que simbolizam. Através deles 
podemos nos estabelecer em nossa identidade real. O mantra se baseia na 
observação direta e aberta dessa vibração até a origem, o bindu, o ponto a partir 
do qual se expande o universo.  

Sobre esse ponto dizem os Tantras: “Brahmā, todos os deuses e asuras, os 
santos, yakṣas, gaṇḍharvas, siddhas, plantas, árvores, insetos, planetas, 
constelações siderais, estrelas e o resto, tudo o que existe no Cosmos, as 
coisas móveis e fixas, os elementos e demais, tudo se manifesta desde o 
centro do bindu”. Kaulajñāna Nirnaya, 19,20.  

Os yogins conheceram outros sons de poder além do Oṁ, que já abordamos no 
nosso estudo dos sūtras de Patañjali. Estes sons-semente, bījamantras, como são 
chamados, se usam separadamente ou podem combinar-se igualmente com outros 
sons, para formar mantras de métrica extensa, como o Gāyatrī e outros.  

Segundo a Mantrayoga Saṁhitā, 71, existem oito bījamantras primários, que se 
utilizam em ocasiões diferentes: “Gurubīja, śaktībīja, kāmabīja, yogabīja, 
rāmābīja, tejabīja, śāntibīja e rakṣābīja. Estes são os oito bījamantras principais.  

“Embora eles possam ser úteis em qualquer tipo de sādhana, apenas os yogins que 
praticam os quatro Yogas podem conhecer seus mistérios e corretas combinações. 
As letras k, l, ī e o makāra (letra m) combinam-se para formar o mantra do desejo, 
Klīṁ. As letras k, r, ī e o makāra, combinam-se para formar o bīja da união, Krīṁ.  

“As vogais a e e, e o makāra, combinam-se para formar o mantra do mestre, Aiṁ. 
O h, o r, o ī e o makāra combinam-se para formar o bījamantra do poder, Hrīṁ. O 
ś, o r, o ī e o makāra combinam-se para formar o bīja do encantamento, Śrīṁ.  

“As letras t, r, ī e o makāra combinam-se para formar o mantra do fogo, Trīṁ. As 
letras s, t, r, ī e o makāra combinam-se para formar o bīja da paz, Strīṁ. As letras 
h, l, ī e o makāra combinam-se para formar o mantra de proteção, Hlīṁ.  
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“Assim como a natureza do Ser Ilimitado, Brahman, a partir de quem se origina o 
universo manifestado, é óctupla, da mesma forma estes oito sons-semente são as 
oito naturezas do Śabdabrahman. Estes são auspiciosos em todos os tipos de 
prática. Em diferentes Tantras, existem diferenças em seus nomes.” 

Resumindo, esses sons de poder são: 

1. Aiṁ: gurubīja, semente do mestre; 
2. Hrīṁ: śaktībīja, semente do poder;  

3. Klīṁ: kāmabīja, semente do desejo;  

4. Krīṁ: yogabīja, semente de união;  

5. Śrīṁ: rāmābīja, semente do encanto;  

6. Trīṁ: tejabīja, semente do fogo;  

7. Strīṁ: śāntibīja, semente de paz;  

8. Hlīṁ: rakṣābīja, semente de proteção. 

Estes bījas devem fazer-se seguindo as mesmas instruções que demos para o 
Oṁ. Quando o praticante recebe a iniciação no mantra, deve confiar no 
sucesso na recitação desde que sejam seguidas conscienciosamente as 
instruções dadas pelo professor.  

Resumindo, consciência do significado, da intenção, da vibração e da 
respiração, disposição, regularidade e uma enorme série de repetições, são 
os sete requisitos básicos para que o japa dê resultados concretos.  

Uma das perguntas que surgem frequentemente é se os mantras teriam 
efeitos calmantes. Os mantras não são “calmantes” no sentido que é usada 
habitualmente essa palavra: trabalham sobre o pensamento e, igualmente, 
sobre o prāṇa.  

Os efeitos variam de pessoa a pessoa: para alguns podem ser energizantes e 
para outros, o contrário. Por isso não é bom dar receitas fixas sobre seus 
resultados.  

Se projetarmos uma expectativa sobre o efeito que uma técnica pode 
produzir, as técnicas poderão produzir apego ou frustração. Estas práticas 
não são um objetivo em si mesmo, mas instrumentos para a purificação do 
pensar e do sentir, antaḥkāraṇaśuddhi. 

A energia tem seu próprio ritmo. A mente pode estar fazendo uma coisa, o 
corpo pode estar fazendo outra, mas o prāṇa possui sua própria agenda, e 
isso é algo do que nem sempre estamos conscientes.  
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O mantra age sobre o prāṇa. Alguns podem achar que isso pode deuixar a 
mente mais focada ou introvertida, enquanto que outros podem sentir o 
efeito oposto.  

Por isso, não devemos falar em efeitos específicos, para não adiantar o 
resultado do sādhana. O que uma faca corta, e como ela pode ser utilizada, 
depende da mente que a comanda. 

. 
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Mantras de Paz 

 
— pela ordem do Cânone Muktikā — 

O chamado Cânone Muktikā é uma lista das 108 Upaniṣads que aparece na forma 
de um diálogo entre o príncipe Rāma, encarnação de Viṣṇu, e seu amigo e devoto, 
Hanumān, o filho de Vāyu, deus do vento. A palavra muktikā significa 
“libertação”. Na conversação, Rāma dispõe-se a ensinar o Vedānta para o seu 
amigo. Por sua vez, Hanumān pergunta a ele pela libertação, mokṣa, que é o 
objetivo de todas as formas de Yoga. Na continuação do diálogo, entre as estrofes 
26 e 29, Rāma dá a lista completa das 108 Upaniṣads. 

Dentro do Cânone, as Upaniṣads aparecem organizadas da seguinte maneira: 10 
estão associadas com o Ṛgveda, e tem o mantra de paz que inicia com o verso Oṁ 
vāṅg me manasi pratiṣṭhitā.  

16 Upaniṣads estão associadas ao Samaveda e começam com o mantra cujo verso 
inicial é Oṁ āpyāyantu mamāṅgāni; 19 Upaniṣads aparecem vinculadas ao Śukla 
Yajurveda e iniciam com o mantra Oṁ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ.   

32 Upaniṣads estão associadas com o Kṛṣṇa Yajurveda e abrem com o mantra Oṁ 
saha nāvavatu; e finalmente, 31 Upaniṣads aparecem associadas ao Athārvaveda e 
iniciam-se pelo mantra Oṁ bhadraṁ karṅebhiḥ ṣṛṇuyāma devāḥ.  

Das 108 Upaniṣads, as primeiras 10, acrescidas da 14ª, a 24ª e a 25ª são chamadas 
conjuntamente Mukhyopaniṣads ou Upaniṣads Capitais. Elas são as seguintes: 
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1. Īśā 

2. Kena  

3. Kaṭha  

4. Praśna 

5. Muṇḍaka  

6.  Māṇḍūkya  

7.  Taittirīya  

8.  Aitareya  

9.  Chāndogya  

10. Bṛhadāraṇyaka 

11. Svetāśvatāra 

12. Maitrāyaṇīya  

13. Kauṣītaki 

A seguir, apresentamos os Śāntipāṭhas ou Mantras de Paz dessas Upaniṣads, pela 
ordem do Cânone, lembrando que algumas Upaniṣads têm os mesmos mantras 
iniciais, de acordo com o Veda ao qual estão associadas, como vimos.  

Algumas das Upaniṣads tem mais de um mantra de paz, de acordo com a sua 
estrutura, como poderemos verificar na lista que segue. Após as invocações 
iniciais destas Upaniṣads, apresentamos outros mantras de paz importantes dentro 
da prática tradicional.  
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॥ ॐ ॥ 

॥ पूणर्मदः ॥ 

Pūrṇamadaḥ 
Śāntipāṭhaḥ da Īśā e da  

Bṛhadāraṇyakopaniṣad — Śuklayajurveda 

ॐ पूणर्मदः पूणर्िमदं पूणार्त्पणुर्मुदच्यते । 
पूणर्स्य पूणर्मादाय पूणर्मेवाविशष्यते ॥ 

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ हिरः ॐ ॥ 

oṁ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ pūrṇat pūrṇamudacyate |  
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate || 
oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || hariḥ oṁ || 

Oṁ. Isto (o manifestado) é Plenitude,  
aquilo (o não-manifestado) é Plenitude.  
A Plenitude que surge da Plenitude é realmente plena.  
Tirando-se a Plenitude (que é o efeito) da Plenitude  
(que é a causa), somente Plenitude permanece.  
Que haja paz, paz, paz. Hariḥ Oṁ. 

॥ ॐ ॥ 

॥ आप्यायन्तु ममाङ्गािन ॥ 

Āpyāyantu mamāṅgāni 
Śāntipāṭhaḥ da Kena, da Chāndogya 

e da Maitrāyaṇīyopaniṣad — Sāmaveda 

ॐ  आप्यायन्तु ममाङ्गािन । वाक्प्राणश्च्क्षःु श्रोत्रम ।  
अथो बलिमिन्द्रयािण च सवार्िण । सवर्ं ब्रह्मौपिनषदं ।  
माह ंब्रह्म िनराकुयार्ं । मा मा ब्रह्म िनराकरोत ् 

अिनराकरणमस्तु अिनराकरणं मे अस्तु । 
तदात्मिन िनरते य उपिनषत्सु धमार्ः  
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ते मिय सन्तु । ते मिय सन्तु ॥ 

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

oṁ āpyāyantu mamāṅgāni  | 
vākprāṇaścakṣuḥ śrotram | 
atho balam indriyāṇi ca sarvāṇi | 
sarvaṁ brahmaupaniṣadam | 
māhaṁ brahma nirākuryām | 
mā mā brahma nirākarot  
anirākāraṇamastu anirākāraṇaṁ me astu | 
tadātmani nirate ya upaniṣatsu dharmāḥ | 
te mayi santu | te mayi santu || 
oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 

Que as partes [do meu corpo], como a fala, os olhos e os 
ouvidos, a força e todos os demais órgãos, sejam 
eficientes. Tudo é Brahman, [revelam] as Upaniṣads.  

Que “eu” [i.e., o ego,] não rejeite Brahman. Que Brahman 
não “me” rejeite. Que não haja rejeição de Brahman da 
minha parte. Que não haja rejeição de mim por Brahman.  

Que todos os valores e atitudes expostos nas Upaniṣads 
estejam comigo. Estou comprometido na busca do 
conhecimento de Brahman. Que os valores e atitudes 
vivam em mim. Oṁ. Paz. Paz. Paz. 

॥ ॐ ॥ 

॥ सह नाववतु ॥ 
Saha nāvavatu 

Śāntipāṭhaḥ da Kaṭha, da Taittirīya 
e da Śvetāśvaropaniṣad — Kṛṣṇayajurveda 

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु ।  
सह वीयर्ं करवावह ै। तेजिस्व नावधीतमस्तु । 
मा िविद्वषावह ै॥ ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

oṁ saha nāvavatu | saha nau bhunaktu | 
saha vīryaṁ karavāvahai | tejasvi nāvadhītamastu | 
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mā vidviṣāvahai || oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 

Oṁ. Que você e eu estejamos protegidos por ele [Īśvara]. 
Que ele nos alimente. Que trabalhemos juntos com 
energia e vigor. Que nosso conhecimento seja realizador. 
Que nunca confundamos nossos papéis. Que haja paz, 
paz, paz. 

॥ ॐ ॥ 

॥ भदं्र कणेर्िभः ॥ 

Bhadraṁ Karṅebhiḥ 
Śāntipāṭhaḥ da Praśna, da Muṇḍaka  

e da Māṇḍūkyopaniṣad — Athārvaveda 

ॐ भदं्र कणेर्िभः शृणुयाम देवाः । भदं्र पश्येमाक्षिभयर्जत्राः । 

 िस्थरैरङै्गस्तषुु्टवाꣳ सस्तनूिभः । व्यशेम देविहतं यदायूः ॥ 

स्विस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्विस्त नः पूषा िवश्ववेदाः ।  
स्विस्त नस्ताक्ष्योर् अिरष्टनेिमः । स्विस्त नो वृहस्पितदर्धातु ॥  

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

oṁ bhadraṁ karṅebhiḥ ṣṛṇuyāma devāḥ |  
bhadraṁ paśyemākṣabhiryajatrāḥ ||  
sthirairaṅga istuṣṭuvāgṁ sastanūbhiḥ |  
vyaśema devahitaṁ yadāyuḥ ||  

svasti na indro vṛddhaśravāḥ |  
svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ ||  
svastinastārkṣyo ariṣṭanemiḥ |  
svasti no bṛhaspatirdadhātu ||  
oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ  || 

oṁ – símbolo sonoro que aponta para o Ilimitado, bhadraṁ – o que é 
significativo, auspicioso; karṅebhiḥ – com os ouvidos; ṣṛṇuyāma – que possamos 
escutar; devāḥ – Ó devas! (forças da natureza); bhadraṁ – auspicioso; paśyema – 
que possamos enxergar; akṣabhiḥ – com os olhos; yajatrāḥ – aquilo que é digno 
de adoração; sthirairaṅga – com os membros firmes; tuṣṭuvāgṁsaḥ – glorificar; 
tanūbhiḥ – através das palavras dos Vedas; vyaśema – que possamos desfrutar; 
devahitaṁ – abençoados pelas forças da natureza; yad – esse; āyuḥ – uma vida 
completa; svasti – aquilo que é auspicioso; naḥ – para nós; Indraḥ – a Consciência 
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manifestada na atmosfera, na forma do resplendor do raio; vṛddhaśravāḥ – que 
possui grande fama; svasti – aquilo que é auspicioso; naḥ – para nós; Pūṣā – a 
Consciência manifestada no céu, na forma do brilho do sol; viśvavedāḥ – aquele 
que tudo conhece, que é todo o conhecimento; svasti – auspicioso; naḥ – para nós; 
Tārkṣya – um nome de Garuḍa, o deus-águia, que simboliza a eloquência; 
ariṣṭanemiḥ – que não tem obstáculos para voar; svasti – algo que traz felicidade; 
naḥ – para nós; Bṛhaspatiḥ – o guru; dadhātu – que nos abençoe com sua grande 
inteligência; oṁ – símbolo sonoro que aponta para o Ser; śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ – 
paz, paz, paz. 

Tradução: Ó devas! Que possamos ouvir com nossos ouvidos aquilo que é 
significativo. Que possamos ver com nossos olhos o que é livre de limitação. Que 
saibamos reverenciar o Ser com as palavras de sabedoria dos Vedas (tanūbhiḥ).  

Que possamos viver uma vida plena (ayuḥ), com firmeza em todas as partes do 
corpo (sthirairaṅga). Que Indra, de grande fama, nos abençoe com aquilo que é 
auspicioso. Que o Sol, que é Todo-o-Conhecimento (Pūṣā Viśvavedāḥ), nos 
abençoe com aquilo que é auspicioso.  

Que Garuḍa (Ariṣṭanemi), que voa livremente no espaço, nos abençoe com aquilo 
que é auspicioso. Que Bṛhaspati  (o guru), de grande inteligência, nos abençoe 
com aquilo que é auspicioso. Oṁ. Paz, paz paz. 

॥ ॐ ॥ 

Breve Explanação Sobre 
o Bhadraṁ Karṇebhiḥ 

ॐ भदं्र कणेर्िभः शृणुयाम देवाः । Oṁ. Bhadraṁ karṇebhiḥ ṣṛṇuyāma devāḥ.  

O mantra inicia dizendo “Ó devas! Que possamos ouvir com nossos ouvidos 
aquilo que é significativo”. Ṣṛṇuyāma significa “que possamos ouvir”; karṇa são 
os ouvidos. Que, com a nossa audição, possamos apreciar as palavras de 
sabedoria que apontam para o Ilimitado que somos. 

O ensinamento do Yoga considera que a natureza inteira seja um grande templo. 
A criação não é matéria inerte. Īśvara, o Criador, não está separado nem é 
diferente dela. Īśvara é a natureza, aliás. Esse modelo é a antítese do modelo 
cartesiano, pelo que alguém que olhe para o mundo através desse modelo, terá 
dificuldades em compreender a visão védica.  
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O mundo é um grande organismo vivo. Os rios são entidades vivas, assim como 
as montanhas. O Himalaia não é pedra inerte. É a presença majestosa de Īśvara, 
pelo que a cordilheira, chamada Himavāndevattā é reverenciada com manifestação 
de Īśvara. O que você vê, o que está aqui à sua frente é algo vivo, consciente. 

Cada montanha é um devattā, e o Himalaia é considerado o rei das montanhas. 
Um devattā é um elemento da natureza, uma manifestação de Īśvara na forma de 
alguma das múltiplas forças da natureza.  

भदं्र पश्येमाक्षिभयर्जत्राः ॥ Bhadraṁ paśyemākṣabhiryajatrāḥ.  

Bhadraṁ paśyemākṣabhiryajatrāḥ quer dizer “que possamos ver com nossos olhos 
o que é livre de limitação”. Bhadram é o auspicioso, aquilo que nos traz 
felicidade. Neste contexto, evidentemente, bhadram aponta para o 
autoconhecimento. É oportuno lembrar que este bhadram, necessariamente, inclui 
o bem comum.  

Dizemos isso pois uma prece é algo que deve, necessariamente, nos levar para 
mais além daquilo que Swāmi Tattvavidānanda chama “síndrome de eu, mim e 
meu”. As preces comunitárias são as únicas eficientes, nesse sentido. O Gāyatrī é 
um ótimo exemplo desse tipo de prece. Bhadram é, assim, aquilo que nos alinha 
com o dharma.  

िस्थररैङ्गैस्तुषु्टवाꣳ सस्तनूिभः । Sthirairaṅga istuṣṭuvāgṁ sastanūbhiḥ.  

Sthirairaṅga istuṣṭuvāgṁ sastanūbhiḥ significa “que possamos viver uma vida 
plena, com firmeza em todas as partes do corpo”. 

Tuṣṭuvā saḥ: que vivamos em presença dessas manifestações da natureza que são 
os  devattās. Que possamos ter uma vida longa e saudável, ayuḥ, dedicada a esse 
propósito.  

Que tenhamos firmeza e saúde, sthira, em todas as partes do nosso corpo, aṅga. O 
mantra nos convida, implicitamente, a renunciar aos nossos propósitos egoísticos. 
Que tenhamos, portanto, uma vida útil, que faça a diferença no mundo em que 
vivemos.  

व्यशेम देविहतं यदायूः ॥ Vyaśema devahitaṁ yadāyuḥ.  

Vyaśema devahitaṁ yadāyuḥ significa que possamos ver com os nossos olhos 
aquilo que é auspicioso na vida. Que possamos louvar a glória dos devattās com 
os nossos sentidos apurados. Que tenhamos uma vida longa, que seja útil para a 
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natureza, i.e., para os próprios devas, devahitam. Esta linguagem é típica do 
Yajurveda. 

A mente não consegue apreender tudo, processar toda a informação que recebe 
através dos sentidos. Ele tem seus próprios mecanismos para apagar informação 
desnecessária e selecionar o que acredita relevante.  

Nessa ordem de coisas, diz o mantra, que possamos usar os nossos sentidos em 
prol do crescimento interior e do bem comum. Que possamos ver e ouvir aquilo 
que é fundamental.  

A vida no corpo depende da presença dos devattās. Os devattās são a natureza. 
Você precisa nutrir os devas, para nutrir a conexão com a fonte da vida, para que 
esta seja preservada. É assim de simples: se não cuidarmos, não seremos cuidados. 
Esse é o princípio áureo do dharma. Os devattās precisam ser propiciados, para 
que os seres humanos possamos viver.  

Destruir a natureza significa destruir a nós mesmos, destruir a possibilidade da 
própria raça humana viver e conviver com o ambiente e as demais formas de 
vida. O mantra fala, portanto, sobre a interconexão entre o ser humano e a 
natureza.  

Na cultura védica, as oferendas dos humanos sustentam a natureza. Essas 
oferendas são feitas através do fogo sagrado. Que possamos oferecer nossas 
oblações à natureza, para que reine a harmonia.  

स्विस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । Svasti na indro vṛddhaśravāḥ.  

Indra é Parameśvara. Indra, no Yajurveda, não é o Indra das Purāṇas, as histórias 
do folclore religioso hindu. É o próprio Brahman. Nas Purāṇas, Indra é uma 
espécie de vilão, responsável por algumas estripulias que os demais deuses 
precisam consertar. Vṛddhaśravāḥ quer dizer “de antiga fama”.  

स्विस्त नः पूषा िवश्ववेदाः ॥ Svasti naḥ puśa viśvadevaḥ.  

Puśa é o sol. É aquele que dá alimento a todos, através da fotossíntese. Quando 
você come um tomate, ou um chapati, você come sol. Que este sol nos traga tudo 
aquilo que é auspicioso.  

Viśvadevaḥ: veda significa conhecimento mas, neste presente contexto também 
quer dizer riqueza, abundância. Viśvadevaḥ, o sol, é aquele que possui ao mesmo 
tempo todo o conhecimento, bem como toda a riqueza do universo. Lokasakṣi é 
outro nome dado ao sol, que é a testemunha, sākṣi, do universo, loka. Esse nome 
faz sentido, pois o sol é aquele que tudo vê.  
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स्विस्त नस्ताक्ष्योर् अिरष्टनेिमः । Svasti nastārkṣyo ariṣṭanemiḥ.  

Tarkṣyaḥ é o filho de Kaśyapa, um ṛṣi. Tarkṣyaḥ é igualmente o nome védico 
usado para apontar para Garuḍa. Garuḍa é o  devattā, o rei das criaturas aéreas, 
dos pássaros e todos os seres que voam.  

A águia é o rei das aves. Ela vê tudo desde uma altura imensa. Ariṣṭa é o 
indesejável, aquilo que não é auspicioso. Garuḍa é aquele que destrói o que não é 
auspicioso, o que não é conduzente para o autoconhecimento e que, portanto, 
pode ser deixado de lado. 

स्विस्त नो वृहस्पितदर्धातु ॥ Svastirno bṛhaspatirdadhātu.  

Bṛhaspatiḥ é o devattā do conhecimento, da palavra. Vākdevī, a eloquência, a 
deusa da palavra, é Sarasvatī, personificação da sabedoria, do autoconhecimento, 
das ciências e artes. Que ela, então, nos seja propícia.  

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ Oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.  

Oṁ é o símbolo sonoro que aponta para Īśvara. Śāntiḥ é paz. Como existem três 
tipos de aśāntiḥ, de aflição, dizemos três vezes paz, à guisa de antídoto para essas 
três fontes de aflição.  

Adhyātmika ausência de saúde do corpo ou da mente que śāntiḥ possa neutralizar 
essas aflições. Adidaivika sofrimento causado pelas forças da natureza. Desastres 
naturais e perdas materiais devidas a eles.  

Adhibhautika é a aflição derivada do pañcabhūta, dos cinco elementos, o que 
inclui a sociedade e as pessoas com as quais nos vinculamos. Que possamos 
neutralizar estas três fontes de aflição para vivermos felizes e em harmonia com 
tudo e com todos. Oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. 

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

॥ शंनो िमत्रः॥ 

Śaṅno Mitraḥ  
Śāntipāṭhaḥ da Taittirīyopaniṣad 

Kṛṣṇayajurveda 

ॐ शंनो िमत्रः शं वरुणः । शंनो भवत्वयर्मा । 
शंन इन्द्रो बृहस्पितः । शंनो िवष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मािस । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विदष्यािम । ॠतं विदष्यािम ।  
सत्यं विदष्यािम । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् ।  
अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

oṁ śaṅno mitra śaṁ varuṇaḥ | śaṅno bhavatvaryamā | 
śaṅna indro bṛhaspatiḥ | śaṅno viṣṇururukramaḥ | 
namo brahmaṇe | namaste vāyo | tvameva pratyakṣaṁ brahmāsi | 
tvameva pratyakṣaṁ brahma vadiṣyāmi | ṛtam vadiṣyāmi |  
satyaṁ vadiṣyāmi | tanmāmavatu | tadvaktāramavatu |  
avatu mām | avatu vaktāram || Oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 

Oṁ. Que tenhamos a benção de Mitra [a amizade e o prāṇa].  
Que tenhamos a benção de Varuṇa [a noite e o apāna]. 
Que tenhamos a benção do honorável Āryama  
[o Sol e a luz do conhecimento]. 
Que tenhamos a benção de Indra [a força]. 
Que tenhamos a benção de Bṛhaspati [o mestre]. 
Que tenhamos a benção de Viṣṇu, o dos Longos Passos  
[a Consciência, a sustentação]. Saudações ao Ilimitado. 
Saudações a Vāyu [a força da vida]: você é, de fato,  
Brahman manifestado, [a Presença que sustenta a vida]. 
Digo que, de fato, você é Brahman, o Ser Ilimitado.  
Que possamos ver ṛtam, [discernir a Verdade do relativo]. 
Que possamos ver satyam, [aquilo que não pode ser negado].   
Que essa [Consciência Ilimitada] me proteja [tanmamavatu]. 
Que aquele que fala, [o professor], tenha igualmente essa  
proteção [tad vaktāram avatu]. Proteja-me [avatumam].  
Proteja o professor [avatu vaktāram]. Oṁ paz, paz, paz.  
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॥ ॐ ॥ 

॥ वाङ््ग मे मनिस प्रितिष्ठता ॥ 

Vāṅg me Manasi Pratiṣṭhitā  
Śāntipāṭhaḥ da Aitareya 

e da Kauṣītaki Upaniṣad — Ṛgveda 

ॐ वाङ््ग मे मनिस प्रितिष्ठता । मनो म ेवािच प्रितिष्ठतम् । 
आिवरािवमर् एिध । वेदस्य म आणीस्थः । 
श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधािम ॥ 

ॠतं विदष्यािम । सत्यं विदष्यािम । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवत ु। 
अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

oṁ vāṅg me manasi pratiṣṭhitā | mano me vāci pratiṣṭhitam | 
avirāvirma edhi | vedasya ma āṇīsthaḥ | 
śrutaṁ me mā prahāsīḥ anenādhītenāhorātrānsandadhāmi || 
ṛtam vadiṣyāmi | satyaṁ vadiṣyāmi |  
tanmāmavatu | tadvaktāramavatu | 
avatu mām | avatu vaktāram || oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 

Oṁ. Que a minha fala se firme na minha mente.  
Que a minha mente se firme na minha fala.  
Que o conhecimento de Ātma cresça em mim.  
Que a minha mente e a minha fala sejam o  
sustento para viver o Conhecimento do Veda.  
Que aquilo ouvido por mim [do Veda] não seja  
apenas uma aparência e que aquilo conquistado  
pelo estudo noite e dia, seja retido [faça a diferença]. 
Que possamos ver ṛtam, [discernir a Verdade do relativo]. 
Que possamos ver satyam, [aquilo que não pode ser negado].   
Que essa [Consciência Ilimitada] me proteja [tanmamavatu]. 
Que aquele que fala, [o professor], tenha igualmente essa  
proteção [tad vaktāram avatu]. Proteja-me [avatumam].  
Proteja o professor [avatu vaktāram]. Oṁ. Paz, paz, paz.  

॥ ॐ ॥ 
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॥ द्यौः शािन्तर ॥ 

Dyauḥ Śāntiḥ  
Yajurveda, XXXVI:17 

ॐ द्यौः शािन्तरन्तिरक्षं शािन्तः । 
पृथवी शािन्तरापः शािन्तरोषधयः शािन्तः ॥ 

वनस्पतयः शािन्तिवर् श्वेदेवाः शािन्तब्रर्ह्म शािन्तः ।  
सवर्ं शािन्तः शािन्तरेव शािन्तः सा मा शािन्तरेिध ॥ 

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

oṁ dyauḥ śāntirantarikṣaṁ śāntiḥ |  
pṛthivī śāntirāpaḥ śāntirośadhayaḥ śāntiḥ || 
vanaspatayaḥ śāntirviśvedevāḥ śāntirbrahma śāntiḥ |  
sarvaṁ śāntiḥ śāntireva śāntiḥ sā mā śāntiredhi ||  
oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 

Oṁ. Que a paz irradie no céu e também no vasto espaço.  
Que a paz reine sobre esta terra e igualmente nas águas.  
Que haja paz nas plantas, nas árvores e nos arbustos. 
Que a paz flua no universo inteiro e que esteja no Ser 
[id est, em todas as manifestações do Ilimitado]. 
E que sempre exista paz em tudo, e somente paz.  
Oṁ paz, paz, paz, para nós e para todos os seres. 

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

॥ पवमान अभ्यारोह ॥ 

Pavamāna Abhyāroha 
Mantra da Elevação 

Bṛhadāraṇyakopaniṣad, I:3.28 

ॐ असतो मा सद्गमय ।  
तमसो मा ज्योितगर्मय । 
मृत्योमार् अमृतं गमय ॥ 

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ हिरः ॐ॥ 

oṁ asato mā sadgamaya |  
tamaso mā jyotirgamaya |  
mṛtyormā  amṛtaṁ gamaya || 
oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || hariḥ oṁ || 

Que a ignorância vá embora e que venha a verdade;  
que as trevas se dissipem e a luz brilhe;  
que se vá a morte e venha a imortalidade. 
Oṁ. paz, paz, paz. Hariḥ Oṁ.  

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

॥ श्रीरुद्रम् ॥ 

Śrī Rudram 
da Taittirīya Saṁhitā 

Kṛṣṇayajurveda, IV:5.5 

श्री गरुभ्यो नमः । हिरः ॐ ॥ 

ॐ गणानां त्वा गणपितꣳ हवामह ेकिवं कवीनामुपमश्रवस्तमम् । 

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पता नः शृण्वन्नूितिभःसीदसादनम् ॥ 

ॐ श्री महागणपतये नमः ॥ ॐ नमो भगवत ेरुद्राय ॥ 

śrī gurubhyo namaḥ | hariḥ oṁ ||  
oṁ gaṇānāṁ tvā gaṇapatigṁ havāmahe  
kaviṁ kavīnāmupa’maśravastamam | 
jyeṣṭharājaṁ brahmaṇāṁ brahmaṇaspatā  
naḥ śṛṇvannūtibhissīdasādanam || 
oṁ śrī mahāgaṇapataye namaḥ ||  
oṁ namo bhagavate rudrāya || 

Saudações aos Mestres. Hariḥ Oṁ. Oṁ. Ó Gaṇapati, invocamos você, que é o 
Senhor dos gaṇas (grupos ou forças da natureza). Você é o poeta dos poetas, o 
mais afamado entre os afamados. Você é o mais antigo [i.e., não-nascido] e é da 
natureza da Consciência Ilimitada.  

Você é a personificação do sagrado praṇava [Oṁ]. Ó Senhor da Sabedoria do Ser, 
escute-nos com a sua graça e resida no altar [dos nossos corações]. Oṁ. 
Saudações ao Grande Gaṇapati. Oṁ. Saudações a Bhagavān Rudra [Śiva]. 

॥ ॐ ॥ 

॥ नमस्काराथ मन्त्र ॥ 

Namaskārātha mantra 
Rudrapraśnaḥ, Taittirīya Saṁhitā, IV:5.5 

Kṛṣṇayajurveda 

ॐ नमस्ते अस्तु भगवन िवश्र्वेश्र्वराय महादेवाय  

त्र्यम्बकाय ित्रपुरान्तकाय ित्रकािग्नकालाय । 
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कालािग्नरुद्राय नीलकण्ठाय मतृ्युंजयाय  

सवेर्श्र्वराय सदािशवाय श्रीमन् महादेवाय नमः ॥ 

oṁ namaste astu bhagavan viśeśvarāya mahādevāya  

tryambakāya tripurāntakāya trikāgnikālāya | 

kālāgnirudrāya nīlakaṇṭhāya mṛtyuñjayāya  

sarveśvarāya sadāśivāya śrīmanmahādevāya namaḥ || 

Oṁ. Saudações a ti, Viśeśvara, Senhor do Universo, o maior  

entre os devas, que tens três olhos, que dás a clareza de visão 

e que transcendes os três mundos. A ti, que estás além dos 

três tempos [passado, presente e futuro] e que, como o fogo,  

devoras o tempo. A ti, que és a resolução de tudo, como o 

tempo, e que és a ordem do mundo.  

A ti, que tens a garganta azul, que conquistaste a morte,  

Senhor de todos os seres, Consciência intocada pelo mundo 

e graças a quem o mundo existe. 

Respeitosas saudações, Mahādeva.  

॥ ॐ ॥ 

॥ मन्त्रपुष्पञ्जिल ॥ 

Mantrapuṣpāñjali 
Mantra da Oferenda de Flores 
da Taittirīyāraṇyaka — Yajurveda 

ॐ योपां पुष्पम्  वेद । पुष्पवान्  प्रजवान्  पषुमान्  भवित । 
चन्द्र मा वा अपाम्  पुष्पम्  । पुष्पवान ् प्रजवान्  पषुमान्  भविथ ॥ 

य एवं वेद । योपामायतनं वेद । आयतनवान ् भवित ॥ 

oṁ  yo’pāṁ puṣpaṁ veda | puṣpavān prajāvān paśumān bhavati | 
candra mā vā apāṁ puṣpam | puṣpavān prajāvān paśumān bhavati | 
ya evaṁ veda | yo'pāmāyatanaṁ veda | āyatanavān bhavati || 

Quem conhece a flor das águas é abençoado com a flor 
[plenitude], gado [reconhecimento] e relacionamentos 
[crescimento]. A Lua é a flor das águas. Aquele que  
comprende isto recebe abundância e progênie. 
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॥ ॐ ॥ 

॥ मन्त्रपुष्पञ्जिल ॥ 

Āraṇyaka Gānam 
A Canção da Floresta 

Samaveda, LVII:1 

ॐ हा उहा उहा उ ॥ सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर ॥ 

दसु्त रान् । दसु्त रान् । दसु्त रान् ॥ 

दानेनादानम् । दानेनादानम् । दानेनादानम ्॥ हा उहा उहा उ ॥ 

अहमिस्म प्रथमजा ऋत ॥ स्या ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर ॥ 

दसु्त रान् । दसु्त रान् । दसु्त रान् ॥ 

अक्रोधनक्रोधम् । अक्रोधनक्रोधम् । अक्रोधनक्रोधम् ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

पूवर्ँ देवेभ्यो अमृतस्यना ॥ मा ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर ॥ दसु्त रान् । दसु्त रान ्। दसु्त रान् ॥ 

श्रद्धयाश्रद्धाम् । श्रद्धयाश्रद्धाम् । श्रद्धयाश्रद्धाम् ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

यो मा ददित सैदेव मा ॥ वा त् ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर । सेतूंग् स्तर ॥ दसु्त रान् । दसु्त रान ्। दसु्त रान् ॥ 

सत्येना ऋतम् । सत्येना ऋतम् । सत्येना ऋतम् ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

अहम् अन्नम् अन्न म दन्त मा ॥ द्मी ॥ हा उहा उहा उ ॥ 

एषा गितः । एषा गितः । एषा गितः ॥  

एतद ्अमृतम् । एतद ्अमृतम् । एतद ्अमृतम् ॥ 

स्वगर्छा । स्वगर्छा । स्वगर्छा ॥ ज्योितर ्गछा । ज्योितर ्गछा । ज्योितर ्गछा ॥ 

सेतुंग् स्तीतर्वा चतुरा ॥ ॐ ॥  

oṁ hā uhā uhā u || setūṅg stara | setūṅg stara | setūṅg stara ||  
dusta rān | dusta rān | dusta rān || 
dānenādānam | dānenādānam | dānenādānam ||  
hā uhā uhā u || ahamasmi prathamajā ṛta || syā || hā uhā uhā u || 
setūṅg stara | setūṅg stara | setūṅg stara ||  
dusta rān | dusta rān | dusta rān || 
akrodhanakrodham | akrodhanakrodham |  
akrodhanakrodham || hā uhā uhā u ||  
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pūrvaṁ devebhyo amṛtasyanā || mā ||  
hā uhā uhā u || setūṅg stara | setūṅg stara | setūṅg stara ||  
dusta rān | dusta rān | dusta rān || 
śraddhayāśraddhām | śraddhayāśraddhām |  
śraddhayāśraddhām || hā uhā uhā u ||  
yo mā dadati saideva mā || vā t || hā uhā uhā u || 
setūṅg stara | setūṅg stara | setūṅg stara ||  
dusta rān | dusta rān | dusta rān || 
satyenā ṛtam | satyenā ṛtam | satyenā ṛtam ||  
hā uhā uhā u || aham annam anna ma danta mā ||  
dmī || hā uhā uhā u || eṣā gatiḥ | eṣā gatiḥ | eṣā gatiḥ || 
etadamṛtam | etadamṛtam | etadamṛtam || 
svargaccha | svargaccha | svargaccha || 
jyotir gacchā | jyotir gacchā | jyotir gacchā || 
setūṅg stīrtvā caturā || oṁ || 

Oṁ. A ponte está estendida. É desafiante. 
Caridade é a ponte para superar o medo de entregar.  
É difícil passar. A ponte está estendida. É desafiante. 
Calma é a ponte para superar a raiva. É difícil passar.  
A ponte está estendida. É desafiante.  
Confiança é a ponte para superar a desconfiança.  
É difícil passar. 
Eu fui criado antes dos elementais. 
Sou a imortalidade que os sustenta. 
Ninguém existe sem me consumir. 
Protejo àqueles que me oferecem  
e dou a eles resultados meritórios. 
Sou o Alimento. Sou o Alimento. Àquele que me dá, me obtém. 
Os que não me compartilham, são consumidos por mim.  
Eu sou o Alimento. Devoro àquele que não me oferece.  
Eu sou o Alimento. Buscamos o Imortal.  
Vamos ao Desejável. Vamos à Luz. Oṁ. 

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

॥ महामृत्युञ्जय मन्त्र ॥ 

Mahāmṛtyuñjaya Mantra  
O Grande Vencedor da Morte 

Ṛgveda, VII:59-12 
 

ॐ त्र्यम्बकं यजामह े । सुगिनं्ध पुिष्टवधर्नम् ॥ 

उवार्रुकिमव बन्धनान्  । मृत्योमुर्क्षीय मामृतात ्॥ 

oṁ tryambakaṁ yajāmahe | sugandhiṁ puṣṭi vardhanaṁ ||  
urvārukāmiva bāndhanān | mṛtyor mukṣīya mā’mṛtāt || 

Oṁ. Peço àquele que tem três olhos, o mestre dos sentidos,  
o sustentador de tudo o que cresce, que me liberte  
do ciclo de condicionamentos e mortes.  
Assim como a fruta se desprende da planta quando está 
madura, que me leve da morte à imortalidade. 

॥ ॐ ॥ 

॥ भोजान मन्त्रः ॥ 

Bhojana mantraḥ 
Para Consagrar o Alimento 

Bhagavadgītā, IV:24 

ॐ ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हिवब्रर्ह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ।  
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कमर् समािधना ॥ 

oṁ brahmārpaṇaṁ brahma haviḥ | brahmāgnau brahmaṇāhutam |
brahmaiva tena gantavyaṁ | brahmakarma samādhinā || 
hariḥ oṁ. || śrī gurubhyo namaḥ || hariḥ oṁ || 
oṁ namaḥ pārvatīpataye hara hara mahādeva || 

Para [a pessoa que se libertou dos condicionamentos],  
fazer a oferenda é Brahman, a oblação é Brahman. Por Brahman 
é oferecido no fogo que é Brahman. Brahman é o objetivo a ser 
conhecido por aquele que percebe Brahman em suas ações”. 
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॥ ॐ ॥ 

॥ गुरुः मन्त्रः ॥ 

Guruḥ mantraḥ 
Mantra para os professores 

ॐ गुरुब्रर्ह्मा गुरुिवर्ष्णुः गुरुदेर्वो महशे्वर:।  
गुरु: साक्षात्परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥ 

oṁ gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ |  
guruḥ sākṣātparabrahma tasmai śrīgurave namaḥ || 

O guru é Brahmā. O guru é Viṣṇu. O guru é Śiva (Maheśvara).  
O guru é de fato Parabrahman. Meu guru, aceite esta saudação. 

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

॥ स्विस्त वाचनम् ॥ 

Svasti Vācanam 
Palavras da Felicidade 

ॐ स्विस्तप्रजाभ्यः पिरपालयंतां । न्यायेन मागेर्ण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु िनत्यं । लोकाः समस्ताः सुिखनोभवन्तु ॥ १ ॥ 

काले वषर्तु पजर्न्यः । पृिथवी सस्यशािलनी ।  
देशोऽयं क्षोभरिहतः । ब्रह्मणास्सन्तु िनभर्याः ॥ २ ॥ 

सवेर्शां स्विस्तभर्वतु । सवेर्शां शािन्तभर्वतु । 
सवेर्शां पुणर्ंभवतु । सवेर्शां मङ्गलंभवत ु॥  

सवेर् भवन्तु सुिखनः । सवेर् सन्तु िनरामयाः ।  
सवेर् भद्रािण पश्यन्तु मा किश्चद्दःुखभाग्भवेत् ॥ ३ ॥ 

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योितगर्मय । 
मृत्योमार् अमृतं गमय ॥ ४ ॥ 

ॐ पूणर्मदः पूणर्िमदं पूणार्त्पणुर्मुदच्यते । 
पूणर्स्य पूणर्मादाय पूणर्मेवाविशष्यते ॥ ५ ॥ 

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥ 

हिरः ॐ ॥ श्री गुरुभयो नमः ॥ हिरः ॐ ॥ 

oṁ svasti prajābhyaḥ paripālayantaṁ |  
nyāyena mārgena mahiṁ mahīśāḥ | 
gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityam |  
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu || 1 || 

kāle varṣatu parjanyaḥ | pṛthivī sasyaśālinī |  
deśo’yaṁ kṣobharahitaḥ | brāhmaṇāssantu nirbhayāḥ || 2 || 

sarveṣāṁ svastirbhavatu | sarveṣāṁ śāntirbhavatu | 
sarveṣāṁ pūrṇaṁ bhavatu | sarveṣāṁ maṅgalaṁ bhavatu || 
sarve bhavantu sukhinaḥ sarve santu nirāmayāḥ | 
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścid duḥkha bhāgbhavet || 3 || 

asato mā sadgamaya | tamaso mā jyotirgamaya |  
mṛtyormā  amṛtaṁ gamaya || 4 || 
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oṁ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ pūrṇat pūrṇamudacyate |  
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate || 5 ||  
oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || hariḥ oṁ || 
hariḥ oṁ śrī gurubhyo namaḥ || hariḥ oṁ || 

Oṁ. Que a prosperidade e o bem-estar sejam glorificados.  
Que os governantes nos governem com retidão e justiça.  
Que a sabedoria e o conhecimento sejam protegidos.  
Que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes. || 1 || 

Que as chuvas cheguem no momento adequado;  
que a terra seja fértil; que o país esteja em paz;  
que os sábios estejam seguros. || 2 || 

Que haja prosperidade para todos;  
que todos vivam em paz; que todos sintam a plenitude;  
que todos estejam bem; que todos sejam felizes;  
que todos sejam saudáveis; que todos  
vejam o bem; que ninguém sofra. || 3 || 

Que a ignorância vá embora e que venha a verdade;  
que as trevas se dissipem e a luz brilhe;  
que se vá a morte e venha a imortalidade. || 4 || 

Oṁ. Isto (o manifestado) é Plenitude, aquilo  
(o não-manifestado) é Plenitude.  
A Plenitude que surge da Plenitude é realmente plena.  
Tirando-se a Plenitude  
(que é o efeito) da Plenitude (que é a causa),  
somente Plenitude permanece.  

Que haja paz, paz, paz. Hariḥ Oṁ.  
Saudações aos mestres. Hariḥ Oṁ. || 5 || 
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॥ ॐ ॥ 

॥ गायत्री मन्त्रः ॥ 

Gāyatrī Mantra 
Ṛgveda, III:62,10 

ॐ भूभुर्वः स्वः भूभुर्वः स्वः । तत्सिवतुवर्रेण्यं । 
भगोर् देवस्य धीमिह िधयो यो नः प्रचोदयात् ॥ 

Oṁ bhūr bhuva svāḥ || tat savitur vareṇyam |  
bhargo devasya dhīmahi | dhīyoyo naḥ pracodayāt || 

Oṁ. Contemplemos o esplendor do divino Sol vivificante,  
[invariavelmente] presente na terra, na atmosfera e no céu.  
Que ele ilumine a nossa visão. Ṛgveda, III:62,10. 

Gāyatrī significa “canção” ou “meio para chegar”. O Gāyatrī é considerado o mais 
sagrado dos sons de poder. Deve fazer-se preferentemente no momento do nascer 
e no momento do pôr-do-sol bem como ao meio-dia. Este mantra é usado como 
japa para meditar, como parte do homa, ritual do fogo, ou durante o prānāyāma, 
como unidade de contagem do tempo (mātra), quando o respiratório recebe o 
nome de prāṇayajña.  

Os ṛṣis, sábios da Idade Védica, perceberam em suas meditações que a 
vocalização desta combinação de sílabas gera poder no indivíduo e inspira 
sabedoria, motivando-o a agir corretamente. A sabedoria e o poder intrínsecos ao 
mantra nos permitem captar a unidade de todas as coisas. Na Chāndogyopaniṣad 
(III:12.1-4), o Gāyatrī aparece como o símbolo do Ilimitado, presente em tudo e 
em todos: 

गायत्री वा ईद सवर्ं भूतं यिददं िकंच वाग्वै गायत्री वाग्वा इद सवर्ं भूत ंगायित च त्रायते च ॥ १ ॥ 

या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृिथव्यस्या हीद सवर्ं भूतं प्रितिष्ठतमेतामेव नाितशीयते ॥ २ ॥ 

या वै सा पृिथवीयं वाव सा यिददमिस्मन्परुुषे शरीरमिस्मन्हीमे प्राणाः प्रितिष्ठता एतदेव नाितशीयन्ते ॥ ३ ॥ 

यदै्व तत्पुरुषे शरीरिमदं वाव तद्यिददमिस्मन्नन्तः पुरुषे हृदयमिस्मन्हीमे प्राणाः प्रितिष्ठता एतदेव नाितशीयन्ते 
॥ ४ ॥ 

gāyatrī vā īdaṁ sarvaṁ bhūtaṁ yadidaṁ kiṁ ca vāgvai  
gāyatrī vāgvā idaṁ sarvaṁ bhūtaṁ gāyati ca trāyate ca || III:12.1 ||  
yā vai sā gāyatrīyaṁ vāva sā yeyaṁ pṛthivyasyāṁ  
hīdaṁ sarvaṁ bhūtaṁ pratiṣṭhitametāmeva nātiśīyate || III:12.2 ||  

o        o42

https://www.youtube.com/watch?v=SKTvlxFMK5I


yā vai sā pṛthivīyaṁ vāva sā yadidamasminpuruṣe  
śarīramasminhīme prāṇāḥ pratiṣṭhitā etadeva nātiśīyante || III:12.3 ||  
yadvai tatpuruṣe śarīramidaṁ vāva tadyadidamasminnantaḥ 
puruṣe hṛdayamasminhīme prāṇāḥ pratiṣṭhitā etadeva nātiśīyante || III:12.4|| 

Realmente, o Gāyatrī é tudo o que existe aqui, seja o que for o existente.  
A palavra é o Gāyatrī, pois a palavra canta e protege tudo o que aqui 
existe. || 1 || 
Realmente, aquilo que esta terra é, é o que este Gāyatrī é. 
Pois ele é tudo o que aqui existe não se estende mais além. || 2 || 
Realmente, este Gāyatrī é o mesmo que o corpo humano.  
Pois nele os prāṇas estão, e não se estendem mais além. || 3 || 
Realmente, aquilo que o corpo é, é o mesmo que o coração é. 
Pois nele os prāṇas estão, e não se estendem mais além. || 4 || 

O mantra se divide em três versos de oito sílabas e quatro seções de seis sílabas. 
A tradução, palavra por palavra, é a seguinte: 

Oṁ é o símbolo sonoro que aponta para o Ilimitado. É a semente do 
Gāyatrī. 
Bhūr é a terra ou o microcosmos. 
Bhuva, a atmosfera ou o mundo humano. 
Svāḥ é o céu ou o macrocosmos. 
Tat significa isso. 
Savitur é o brilho do sol e alude a Savitri, que simboliza a luz do 
Conhecimento.  
Vareṇyam é a excelência da consciência.  
Bhargo é a destruição da ignorância e da equivocação. 
Devasya significa cheio de luz, irradiante, divinal. 
Dhīmahi quer dizer que possa imbuir, e se refere à força da meditação. 
Dhīyo é buddhi, a inteligência. 
Yo é a energia, o ardor gerado pela prática. 
Naḥ significa nosso.  
Pracodayāt é aquilo que motiva ou inspira.  
Bhūr, bhuva e svāḥ são os três planos da existência.  

Assista aqui uma aula sobre o significado detalhado com instruções sobre como 
praticar a meditação no Gāyatrī mantra. 

Na visão védica das equivalências, bandhu, esta divisão tripartida do universo tem 
muitos níveis de significados. Refere-se aos três mundos: o do infinitamente 
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grande, o humano, e o do infinitamente pequeno; aos três guṇas, as três 
qualidades da natureza: inércia, ação e equilíbrio (tamas, rajas e sattva); ou ainda, 
ao paralelo que existe entre as estruturas da consciência e da Natureza. Noutras 
palavras, assim como é acima, assim é embaixo; o macrocosmos reflete o 
microcosmos. Savitṛ, o Sol, é símbolo da Consciência Ilimitada.  

O Gāyatrī mantra se faz para celebrar a existência e harmonizar-nos com o 
poder de transformação presente na natureza. Este mantra é um convite à 
meditação sobre a força que move o macrocosmos, o microcosmos e o 
homem. 

Para os mais entusiastas, existe uma prática chamada Gāyatrī puraścarāna, 
que consiste em repetir o mantra 24 lakhs, ou seja, 2.400.000 vezes, 
fazendo 3.000 repetições por dia até completar esse número (um lakh é um 
conjunto de 100.000 unidades).  

Durante o japa não se deve mudar a posição sentada. No tempo que o 
puraścarāna durar, aconselha-se fazer voto de silêncio, mauna, e alimentar-
se unicamente de frutas e leite. Ao concluir, deve fazer-se homa e serviço 
aos demais, Karmayoga. A prática inteira dura algo mais de dois anos. 

A personificação deste mantra é uma deusa, esposa de Brahmā e mãe dos 
quatro Vedas. Alguns Tantras dão esse nome a Kālī-Durgā. Por outro lado, 
um dos nomes do deus Śiva é Gāyatrīvallabha, “amigo do Gāyatrī”. 

O Gāyatrī sobre o qual viemos falando até agora é conhecido como vaidika 
Gāyatrī ou Gāyatrī védico. Entretanto, no Ṛgveda, Gāyatrī também é uma 
forma métrica de três versos octossilábicos em que está composta 
aproximadamente a quarta parte dos hinos desse śāstra. Estas composições 
são recitadas de acordo com regras estritas de pronúncia e respiração, como 
upāsana, ou na ocasião dos rituais. 

Ainda existe, dentro da linda e profunda tradição indiana, um grupo de 24 
mantras que usam essa mesma métrica. Esses mantra são chamados 
tantrikagāyatrī ou Gāyatrīs tántricos. Na tradição do Tantra cada deidade 
possui um mantra com métrica Gāyatrī. Por exemplo, o Gaṇeśa Gāyatrī diz: 

ॐ एकदन्ताय िवद्महे । 
वक्रतुण्डाय धीमिह । 
तन्नो दिन्तः प्रचोदयात् ॥ 
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oṁ ekadantāya vidmahe | 

vakratuṇḍāya dhīmahi | 

tanno dantiḥ pracodayāt || 

Isto significa: “Contemplemos Gaṇeśa. Meditemos sobre a força do deus-
elefante que remove todos os obstáculos. Que o deus com uma presa 
esclareça a nossa visão.” Da mesma maneira, há mantras nessa mesma 
métrica para Lakṣmī, Sarasvatī, Durgā, Śiva, todas as dez formas de Viṣṇu 
e muitos outros. 

Outra forma do Gāyatrī mantra é o ajapa japa, o mantra eterno que 
fazemos espontaneamente ao respirar. Aproximadamente metade das 21600 
respirações que se fazem por dia correspondem à respiração solar, que se 
faz pela narina direita. A outra metade corresponde à respiração lunar, que 
se faz pela narina esquerda. O ajapa japa se chama sohaṁ e está formado 
pelas sílabas so e haṁ. 

O capítulo XX do Prapañcasāra Tantra, descreve pūjās e meditações sobre 
este mantra. Neste śāstra, o Gāyatrī se apresenta como o corpo da força 
kuṇḍaliṇī. Entretanto, para terminar de compreender este mantra, é 
necessário conhece-lo e praticá-lo no seu contexto original, como parte do 
ritual do fogo. 

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

Stotras 

॥ ॐ ॥ 

॥ गरु वन्दनम् ॥  
Guru Vandanam 

Saudação aos Mestres 

ॐ श्रुितस्मृितपुरणानाम्  आलयङ्करुणालयम्  । 
नमािम भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम ् ॥ १ ॥ 

शङ्करं शङ्कराचायर्ं केशवं बादरायणम ् ।  
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ २ ॥ 

ईश्वरोगुरुरात्मेित मूित्तर् भेदिवभािगने । 
व्योमवदव््याप्तदेहय दिक्षणामूत्तर्ये नमः ॥ ३ ॥ 

गुकारस्त्वन्धकारो वै रुकारस्तिन्नवत्तर्कः ।  
अन्धकारिनरोिधत्वाद ् गुरुिरत्यिभधीयते ॥ ४ ॥ 

सदािशवसमारम्भां शङ्कराचायर्मध्यमाम्  ।  
अस्मदाचायर्पयर्न्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्  ॥ ५ ॥ 
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oṁ śrutismṛtipurāṇānām ālayaṅkaruṇālayam | 
namāmi bhagavatpādaṁ śaṅkarāṁ lokaśaṅkaram || 1 || 

śaṅkarām śaṅkarācāryaṁ keśavaṁ bādarāyaṇam | 
sūtrabhāṣyakṛtau vande bhagavantau punaḥ punaḥ || 2 || 

īśvarogururātmeti mūrttibhedavibhāgine | 
vyomavadvyāptadehāya dakṣiṇāmūrttaye namaḥ || 3 || 

gukārastvandhakāro vai rūkarastannivarttakaḥ 
andhakāranirodhitvād gururityabhidhīyate || 4 || 

sadāśivasamarāmbhāṁ śaṅkarācāryamadhyamām 
asmadācāryaparyantāṁ vande guruparamparām. || 5 || 

॥ ॐ ॥ 

oṁ śrutismṛtipurāṇānām ālayaṅkaruṇālayam | 
namāmi bhagavatpādaṁ śaṅkarāṁ lokaśaṅkaram || 1 || 

Śruti - os Vedas e as Upaniṣads; Smṛti – a Bhagavadgītā e os demais textos 
tradicionais; Purāṇa - as crônicas antigas sobre deuses, sábios e reis; ālayaṁ - uma 
casa, um refúgio; karuṇālayam - o repositório da compaixão; namāmi - eu saúdo; 
bhagavadpādaṁ - aquele que é digno de reverência; Śaṅkarāṁ - Ādi 
Śaṅkarācārya; lokaśaṅkaram - aquele que traz felicidade ao mundo. 

Eu saúdo Ādi Śaṅkarācārya, o repositório do Śrutiḥ,  
o Smṛtiḥ e as Purāṇas, aquele que é o lar da compaixão,  
que traz felicidade ao mundo e que é digno de reverência. || 1 || 

śaṅkarām śaṅkarācāryaṁ keśavaṁ bādarāyaṇam | 
sūtrabhāṣyakṛtau vande bhagavantau punaḥ punaḥ || 2 || 

Śaṅkarāṁ – Śiva; Śaṅkarācāryaṁ – o mestre Ādi Śaṅkarācārya; Keśava –  Viṣṇu; 
Bādarāyaṇa – Vyāsadeva, conhecido também como Kṛṣṇa Dvaipayana, 
compilador do Mahabhārata; sūtrabhāṣya kṛtau – aqueles que compuseram o 
Brahmasūtra e o Brahmasūtra Bhāśya; vande – eu saúdo; bhagavantau – os 
veneráveis sábios; punaḥ punaḥ – vezes e mais vezes, repetidamente. 

Eu saúdo vezes e mais vezes o grande mestre  
Śaṅkarācārya, que é Śiva, Bādarāyaṇa e Viṣṇu, 
os veneráveis que escreveram os Sūtras e o Bhāṣya. || 2 || 

īśvarogururātmeti mūrttibhedavibhāgine | 
vyomavadvyāptadehāya dakṣiṇāmūrttaye namaḥ || 3 || 
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Īśvara – o Ser, manifestado na forma de todas as expressões da criação; guru – o 
mestre; Ātma – o Ser, manifestado na forma do indivíduo; iti – desta maneira, 
assim; mūrttibheda vibhāgine – aquele que aparenta estar dividido; vyomavat – 
como o espaço; vyāpta dehāya – aquele que está em todos os lugares, que não é 
limitado pelo espaço; Dakṣiṇāmūrttaye – para Śrīḥ Dakṣiṇāmūrti; namaḥ – 
saudação. 

Eu saúdo Dakṣiṇāmūrti, que é ilimitado como o espaço 
e que se revela na forma de Īśvara, o guru e Ātma. ||  3 || 

gukārastvandhakāro vai rūkarastannivarttakaḥ 
andhakāranirodhitvād gururityabhidhīyate || 4 || 

gukāraḥ – a sílaba gu; tu – de fato; andhakāraḥ – que denota escuridão [i.e., 
ignorância]; vai – de fato; rūkaraḥ – a sílaba ru; tad-nivarttakaḥ – o removedor; 
andhakāra-nirodhitvād – por causa de que ele destrói as trevas; guruḥ – o mestre; 
iti – desta forma; abhidhīyate – é chamado. 

A sílaba gu denota as trevas [da ignorância].  
A sílaba ru aponta, de fato, para sua remoção. 
O guru é assim chamado pois dissipa a escuridão. || 4 || 

sadāśivasamarāmbhāṁ śaṅkarācāryamadhyamām 
asmadācāryaparyantāṁ vande guruparamparām. || 5 || 

Sadaśiva – o auspicioso Śiva como o mestre Dakṣiṇāmūrti; samarāmbhāṁ – que 
começa com; Śaṅkarācārya – Ādi Śaṅkarācārya; madhyamām – que está no meio; 
asmadācārya – meu professor; paryantāṁ - que se estende até; vande – eu saúdo; 
guruparamparā – a linhagem dos mestres. 

Eu saúdo o paramparā, a linhagem dos gurus que,  
começando com Sadaśiva [Śrīḥ Dakṣiṇāmūrti],  
tem Ādi Śaṅkarācārya como elo intermediário  
e se estende até meu próprio professor. || 5 || 
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॥ प्रातस्स्मरणम् ॥ 

Prātassmaraṇam 
Mantra Para Acordar 

ॐ प्रातः स्मरािम हृिद संसु्फरदात्मतत्त्वं सिच्चत्सुखं परमहसंगितं तुरीयम् ।  
यत्स्वप्नजागरसुषुिप्तमवैित िनत्यं तद्ब्रह्म िनष्कलमह ंन च भूतसङ्घः ॥ १ ॥ 

oṁ prātaḥ smarāmi hṛdi saṁsphuradātmatattvaṁ 
saccitsukhaṁ paramahaṁsagatiṁ turīyam | 
yatsvapnajāgarasuṣuptamavaiti nityaṁ 
tadbrahma niṣkalamahaṁ na ca bhūtasaṅghaḥ || 1 || 

Oṁ. Nos primeiros momentos do meu dia, medito na Consciência que brilha 
eternamente na minha inteligência. Medito Naquele que é Existência, 
Consciência, Plenitude, que é buscado por todos. Medito sobre a Consciência que 
brilha constantemente na vigília, no sono e no sono profundo. Ela é o ilimitado 
Brahman , que sou eu, pois eu não sou este conjunto de elementos materiais. || 1 || 

प्रातभर्जािम मनसा वचसामगम्यं वाचो िवभािन्त िनिखला यदनुग्रहणे । 
यं नेितनेितवचनैिनर् गमा अवोचः स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् ॥ २ ॥ 

prātarbhajāmi manasā vacasāmagamyaṁ 
vāco vibhānti nikhilā yadanugraheṇa | 
yaṁ netinetivacanairnigamā avocuḥ 
taṁ devadevamajamacyutamāhuragryam || 2 || 

De manhã, medito no Eterno, naquele que não cabe em palavras, naquele que 
manifesta todas as palavras através de suas bênçãos, naquele que os Vedas 
descrevem como neti, neti! (“nem isto, nem aquilo“). Naquele que é chamado o 
Primevo, o Senhor dos devas, o Não-nascido, o Imutável. || 2 || 

प्रातनर्मािम तमसः परमकर् वणर्ं पूणर्ं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।  
यिस्मिन्नदं जगदशेषमशेषमूतौर् रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रितभािसतं वै ॥३ ॥ 

prātarnamāmi tamasaḥ paramarkavarṇaṁ 
pūrṇaṁ sanātanapadaṁ puruṣottamākhyam | 
yasminnidaṁ jagadaśeṣamaśeṣamūrttau 
rajjvāṁ bhujaṅgama iva pratibhāsitaṁ vai || 3 || 

Cedo, medito no Ilimitado, que está além da escuridão e que brilha como o Sol, 
que é a base imutável de tudo, conhecido como o Supremo, em quem o Universo 
se revela em formas limitadas, como a serpente aparenta ser a corda. || 3 || 
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॥ ॐ ॥ 

िनवार्णषट्कम् 
Nirvāṇa Ṣaṭkam 
Sexteto do Nirvāṇa 

de Ādi Śaṅkarācārya 

मनोबुदध््यहङ्कार िचत्तािन नाह ंन च श्रोत्रिजहे्व न च घ्राणनेत्रे । 
न च व्योम भूिमनर् तेजो न वायुः िचदानन्दरूपः िशवोऽहम ्िशवोऽहम् ॥ १ ॥ 

manobuddhyahaṅkāracittāni nāhaṁ  
na ca śrotrajivhe na ca ghrāṇa-netre |  
na ca vyomabhūmirna tejo na vāyuḥ  
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham || 1 ||  

Não sou mente nem razão; não sou ego nem memória; 
Não sou audição, nem paladar, nem olfato nem visão. 
Não sou espaço nem terra; não sou fogo nem ar. 
Minha natureza é consciência e plenitude. Sou Ser, sou Ser. 1.  

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः । 
न वाक्पािणपादं न चोपस्थपायु िचदानन्दरूपः िशवोऽहम् िशवोऽहम् ॥ २ ॥ 

na ca prāṇasaṅjño na vai pañcavāyuḥ  
na vā saptadhātur na vā pañcakośāḥ |  
na vāk pāṇipādau na copaṣṭhapāyūḥ  
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham || 2 ||  
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Não sou o que se conhece como prāṇa nem os cinco alentos;  
nem os sete elementos do corpo físico, nem os cinco kośas.  
Não sou fala, nem mãos ou pés; nem sexo nem eliminação.  
Minha natureza é consciência e plenitude. Sou Ser, sou Ser. 2.  

न मे दे्वषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सयर्भावः । 
न धमोर् न चाथोर् न कामो न मोक्षः िचदानन्दरूपः िशवोऽहम् िशवोऽहम ्॥ ३ ॥ 

na me dveṣarāgau na me lobhamohau  
mado naiva me naiva mātsaryabhāvaḥ | 
na dharmo na cārtho na kāmo na mokṣaḥ  
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham || 3 ||  

Não tenho apego nem aversão; nem ambição, nem ilusão;  
orgulho e inveja não são meus; não tenho deveres, 
nem objetivos, nem desejos, nem busco a libertação. 
Minha natureza é consciência e plenitude. Sou Ser, sou Ser. 3.  

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दःुखं न मन्त्रो न तीथर्ं न वेदा न यज्ञाः । 
अह ंभोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता िचदानन्दरूपः िशवोऽहम् िशवोऽहम् ॥ ४ ॥ 

na pūṇyaṁ na pāpaṁ na saukhyaṁ na duḥkhaṁ  
na mantro na tīrthaṁ na vedā na yajñāḥ | 
ahaṁ bhojanaṁ naiva bhojyaṁ na bhoktā  
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham || 4 ||  

Não sou virtude nem ação errônea; nem alegria nem sofrimento;  
nem mantras nem lugares sagrados; nem escrituras nem rituais;  
não sou o prazer nem o que produz o prazer, nem o desfrutador.  
Minha natureza é consciência e plenitude. Sou Ser, sou Ser. 4.  

न मृत्युनर् शङ्का न म ेजाितभेदः िपता नैव मे नैव माता न जन्मः । 
न बन्धुनर् िमत्र ंगुरुनैर्व िशष्यं िचदानन्दरूपः िशवोऽहम् िशवोऽहम् ॥ ५ ॥ 

na me mṛtyuśaṅkā na me jātibhedaḥ 
pitā naiva me naiva mātā na janmaḥ | 
na bandhurna mitraṁ gururnaiva śiṣyaḥ  
cidānandarūpaḥ śivo’ham śivo'ham || 5 ||  

Não sou morte nem medo; não tenho classe social; 
nem pai, nem mãe, nem nascimento são meus; 
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não tenho parentes nem amigos; nem mestre nem discípulos.  
Minha natureza é consciência e plenitude. Sou Ser, sou Ser. 5. 

अह ंिनिवर् कल्पो िनराकाररूपो िवभुत्वाच्च सवर्त्र सवेर्िन्द्रयाणाम ्। 
न चासङ्गतं नैव मुिक्तनर् मेयः िचदानन्दरूपः िशवोऽहम् िशवोऽहम ्॥ ६ ॥ 

ahaṁ nirvikalpo nirākārarūpaḥ  
vibhutvācca sarvatra sarvendriyāṇām |  
na cāsaṅghato naiva muktirna bandhaḥ  
cidānandarūparaḥ śivo'ham śivo'ham || 6 || 

Sou livre de pensamentos. Sou livre de estrutura e forma;  
Estou conectado com os sentidos, pois permeio o existente.  
Não sou apegado nem condicionado, nem [busco a] liberdade.  
Minha natureza é consciência e plenitude. Sou Ser, sou Ser. 6. 
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॥ ॐ ॥ 

॥ हस्तामलकस्तोत्रम् ॥ 

Hastāmakala Stotram 

श्री शंकराचायार् उवाच 

कस्त्वं िशशो कस्य कुतोऽिस गन्ता 
िकं नाम ते त्वं कुत आगतोऽिस । 
एतन्मयोक्तं वद चाभर्क त्वं 
मत्प्रीतये प्रीित िववधर्नोऽिस ॥ १ ॥ 

śrī śaṅkarācārya uvāca 
kastvaṁ śiśo kasya kuto’si gantā 
kiṁ nāma te tvaṁ kuta āgato’si, 
etanmayoktaṁ vada cārbhaka tvam 
matprītaye prītivivardhanosi. || 1 || 

Ādi Śaṅkarācārya disse: Ó criança! Quem é você? De quem 
você é filho? Qual é seu nome? De onde você vem? Para onde 
você vai? Você parece ser atraente, brilhante, e amoroso. Por 
favor, responda, para minha satisfação. 1. 

हस्तामलक उवाच । 
नाह ंमनुष्यो न च देव-यक्षौ 
न ब्राह्मण-क्षित्रय-वैश्य-शूद्राः । 
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो 
िभक्षनुर् चाह ंिनजबोध रूपः ॥ २ ॥ 

hastāmalaka uvāca 
nā’ham manuṣyo na ca devayakṣau 
nā brāhmaṇakṣatriyavaiśyaśudrāḥ, 
na brahmacārī na gṛhī na vanastho 
bhikṣurna cāham nijabodharūpaḥ. || 2 || 

Hastāmalaka disse: Não sou humano, nem anjo nem demônio. 
Não sou brâmane nem guerreiro, nem comerciante nem artesão. 
Não sou brahmacari nem casado (gṛhasta), nem aposentado 
nem renunciante (bikṣu). Eu sou, na forma da Consciência. 2. 
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िनिमत्तं मनश्चक्षरुािद प्रवृत्तौ 
िनरस्तािखलोपािधराकाशकल्पः । 
रिवलोर्कचेष्टािनिमत्तं यथा यः 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ३ ॥ 

nimittaṁ manaścakṣurādipravṛttau 
nirastākhilopadhirākāśakalpaḥ, 
ravirlokaceṣṭānimitaṁ yathā yaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 3 || 

Sou Ātma, cuja natureza é a consciência ilimitada, e que é a 
causa do funcionamento da mente, do olhar e dos demais 
sentidos, assim como o Sol é a causa das ações de todos os seres 
na Terra. Contudo, quando não associado com os fatores 
limitadores [na forma do corpo, a mente e os sentidos], Eu, o 
Ser, sou como o espaço [que tudo abrange]. 3. 

यमग्न्युष्णविन्नत्यबोध स्वरूपं 
मनश्चक्षरुादीन्यबोधात्मकािन । 
प्रवतर्न्त आिश्रत्य िनष्कम्पमेकं 

स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ४ ॥ 

yamagnyuṣṇavannitya-bodhasvarūpaṁ 
manaścakṣurādīnyabodhātmakāni, 
pravartanta āśritya niṣkampamekaṁ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 4 || 

Sou o Ser, cuja natureza é a consciência ilimitada, que é eterno 
e uno [não-dual], cuja verdadeira natureza é a eterna 
consciência, assim como o calor é a real natureza do fogo. É 
graças a essa consciência que a mente, o olhar e os demais 
sentidos funcionam. 4. 

मुखाभासको दपर्णे दृश्यमानो 
मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवािस्त वस्तु । 
िचदाभासको धीषु जीवोऽिप तद्वत् 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ५ ॥ 

mukhābhāsako darpaṇe dṛṣyamāno 
mukhatvātpṛthaktvena naivāsti vastu, 
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cidābhāsako dhīṣu jīvo’pi tadvat 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 5 || 

O reflexo de um rosto num espelho não tem existência separada 
da face refletida. Similarmente, o jīva, que é reflexo do Ser na 
inteligência, não tem, de fato, existência separada dele. Eu sou 
esse Ser, que é da natureza da eterna consciência. 5. 

यथा दपर्णाभाव आभासहानौ 
मुखं िवद्यते कल्पनाहीनमेकम् । 
तथा धी िवयोगे िनराभासको यः 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ६ ॥ 

yathā darpaṇābhāva ābhāsahānau 
mukhaṁ vidyate kalpanāhīnamekam, 
tathā dhīviyoge nirābhāsako yaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 6 || 

Assim como quando o espelho é removido, o reflexo cessa de 
existir, mas o rosto permanece, similarmente, o Ser existe sem 
seus reflexos, na ausência da inteligência. Eu sou esse Ser, cuja 
natureza é consciência ilimitada. 6. 

मनश्चक्षरुादेिवर् युक्तः स्वयं यो 
मनश्चक्षरुादेमर्नश्चक्षरुािदः । 
मनश्चक्षरुादेरगम्यस्वरूपः 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ७ ॥ 

manaścakṣurāderviyuktaḥ svayam yo 
manaścakṣurādermanaścakṣurādiḥ, 
manaścakṣurāderagamyasvarūpaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 7 || 

Sendo o Ser livre da mente e dos órgãos sensoriais, ele é o 
pensar da mente e o olhar do olho. Sua própria natureza não 
pode ser alcançada pela mente nem pelos órgãos de percepção. 
Eu sou esse Ser, cuja natureza é consciência ilimitada. 7. 

य एको िवभाित स्वतः शुद्धचेताः 
प्रकाशस्वरूपोऽिप नानेव धीषु 
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शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ८ ॥ 

ya eko vibhāti svataḥ śuddhacetāḥ 
prakāśasvarūpo’pi nāneva dhīṣu, 
śarāvodakastho yatha bhānurekaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 8 || 

Aquele que é Uno, autoefulgente, brilha através da pessoa de 
mente pura. Mesmo brilhando com luz própria, o Ser aparenta 
ser muitos e variados indivíduos, assim como o Sol, que é um 
só, aparenta ser muitos nos diversos reflexos em diferentes 
corpos de água. Eu sou esse Ser, cuja natureza é consciência 
ilimitada. 8. 

यथाऽनेकचक्षःुप्रकाशो रिवनर् 
क्रमेण प्रकाशीकरोित प्रकाश्यम् । 
अनेका िधयो यस्तथैकः प्रबोधः 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ९ ॥ 

yathā’nekacakṣuḥ prakāśo ravirna 
krameṇa prakāśīkaroti prakāśyam, 
anekā dhiyo yastathaikaḥ prabodhaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 9 || 

Assim como o Sol dá a luz para os olhos, sem precisar revelar 
os objetos para cada olhar sucessivamente [mas a todos ao 
mesmo tempo], da mesma forma, a consciência única não 
ilumina as muitas mentes uma a uma, [senão a todas 
simultaneamente]. Eu sou esse Ser, cuja natureza é  
consciência ilimitada. 9. 

िववस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षं 
प्रगृह्णाित नाभातमेवं िववस्वान् । 
यदाभात आभासयत्यक्षमेकः 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १० ॥ 

vivasvatprabhātaṁ yathā rūpamakṣaṁ 
pragṛhṇāti nābhātamevaṁ vivasvān, 
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yadābhāti ābhāsayatyakṣamekaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 10 || 

Assim como o olho vê claramente apenas aqueles objetos que 
são iluminados pelo Sol, mas não aqueles que a luz não alcança, 
o próprio Sol torna o olho capaz de enxergar os objetos, apenas 
por que ele é, por sua vez, iluminado pela luz do Ser. Eu sou 
esse Ser, cuja Natureza é consciência ilimitada. 10. 

यथा सूयर् एकोऽप्स्वनेकश्चलासु 
िस्थरास्वप्यनन्यिद्वभाव्यस्वरूपः 
चलासु प्रिभन्नः सुधीष्वेक एव 

स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ११ ॥ 

yathā sūrya eko’psvanekaścalāsu 
sthirāsvapyananyadvibhāvyasvarūpaḥ, 
calāsu prabhīnnāsu’dhīṣveka eva 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 11 || 

O único Sol parece ser muitos ao se refletir em diferentes 
corpos de água. Ele permanece imóvel, mesmo quando as águas 
se movem. Similarmente o Ser, embora refletido em distintas 
mentes sempre mutantes, permanece sempre o mesmo, intocado 
por essas mudanças. Eu sou esse Ser, cuja natureza é 
Consciência Ilimitada. 11. 

घनच्छन्नदृिष्टघर्नच्छन्नमकर् म् 
यथा िनष्प्रभं मन्यते चाितमूढः । 
तथा बद्धवद्भाित यो मूढ-दृष्टःे 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १२ ॥ 

ghanacchannadṛṣṭirghanacchannamarkaṁ 
yathā niṣprabhaṁ manyate cātimūḍaḥ, 
tathā baddhavadbhāti yo mūḍhadṛṣṭeḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 12 || 

Assim como o tolo imagina que o Sol perde o brilho quando é 
escurecido pelas nuvens, da mesma forma, aquele que é 
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enganado pela ignorância acredita que o Ser é condicionado. Eu 
sou esse Ser, cuja natureza é consciência ilimitada. 12. 

समस्तेषु वस्तुष्वनसु्यूतमेकं 

समस्तािन वस्तूिन यन्न स्पृशिन्त । 
िवयद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपं 
स िनत्योपलिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १३ ॥ 

samasteṣu vastuṣvanusyūtamekaṁ 
samastāni vastūni yaṁ na spṛśanti, 
viyadvat sadā śuddhamacchasvarūpaḥ 
sa nityopalabdhisvarūpo’hamātmā. || 13 || 

O Ser que permeia o universo, mas a quem nada pode atingir, 
que é sempre puro como o espaço, que é livre das impurezas do 
apego e a aversão, que é imortal, esse Ser, cuja natureza é 
consciência ilimitada, sou eu. 13. 

उपाधौ यथा भेदता सन्मणीनां 
तथा भेदता बुिद्धभेदेषु तेऽिप । 
यथा चिन्द्रकाणा ंजले चञ्चलत्वं 
तथा चञ्चलत्वं तवापीह िवष्णो ॥ १४ ॥ 

upādhau yathā bhedatā sanmaṇīnāṁ 
tathā bhedatā buddhi bhedeṣu te’pi, 
yathā candrikāṇāṁ jale cañcalatvaṁ 
tathā cañcalatvaṁ tavāpīha viṣṇo. || 14 || 

Assim como, em presença dos objetos, o claro cristal aparenta 
ser algo diferente dele mesmo, da mesma forma, você, ó Viṣṇu, 
aparenta ser distinto em presença das diferentes mentes. Assim 
como a lua parece mover-se nos reflexos na água, similarmente, 
você aparenta movimentar-se aqui [na criação]. 14. 

॥ इित श्रीहस्तामलकाचायर्रिचतं 
हस्तामलकसंवादस्तोत्रं सम्पूणर्म् ॥ 

|| iti śrī hastāmalaka acāryacitaṁ 
hastāmalakasaṁvādastotraṁ sampūrṇam || 
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Aqui completa-se a exposição na forma do Hastāmalaka 
Stotram, de Śrī Hastāmalakācārya 

॥ ॐ ॥ 

॥ गुवर्ष्टकं ॥ 

Gurvṣṭakaṁ 
O Octeto do Mestre 

 

ॐ ॥ शरीरं सुरुपं तथा वा कलत्रं यशश्चारू िचत्रं धनं मेरुतुल्यम् । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ १ ॥ 

oṁ || śarīraṁ surupaṁ tatha va kalatraṁ 
yaśaścarū citraṁ dhanam merutulyam | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 1 ||  

Você pode ter um belo corpo, um belo cônjuge, fama, objetos refinados e variados 
e tanta abundância como há no Monte Meru. Mas, se a sua mente não estiver 
entregue aos pés de lótus do Mestre, para que? Para que? Para que? Para que? 1. 

कलत्रं धनं पुत्रपौत्रािद सवर्ं गृह ंबान्धवाः सवर्मेतिद्ध जातम ्। 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ २ ॥ 

kalatraṁ dhanaṁ putrapautrādi sarvaṁ 
gṛham bāndhavāḥ sarvametaddhi jatam | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 2 ||  

Matrimônio, riqueza, filhos, netos e descendência. Um lar, bons relacionamentos e 
tudo o mais, mas, se a sua mente não estiver entregue aos pés de lótus do Mestre, 
para que? Para que? Para que? Para que? 2. 

षडगंािदवेदो मुखे शास्त्रिवद्या किवत्वािद गद्य ंसुपद्यं करोित । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ ३ ॥ 

saḍaṅgadivedo mukhe śāstravidyā 
kavitvadi gadyaṁ supadyaṁ karoti | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 3 || 
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Você pode ter os Vedas e as seis ciências auxiliares na ponta da língua, pode ter o 
dom da poesia e compor belamente em verso e prosa mas, se a sua mente não 
estiver entregue aos pés de lótus do Mestre, para que? Para que? Para que? Para 
que? 3. 

िवदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ ४ ॥ 

videśeṣu manyaṁ svadeśeṣu dhanyaḥ 
sadaccāravṛtteṣu matto na cānyaḥ | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 4 || 

“Sou honrado em outras terras. Sou afortunado em meu país. Ninguém é superior 
a mim em termos de virtude.” Você pode pensar assim, mas, se a sua mente não 
estiver entregue aos pés de lótus do Mestre, para que? Para que? Para que? Para 
que? 4. 

क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेिवतं यस्य पादारिवन्दम् । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ ५ ॥ 

kṣamamaṇḍale bhūpabhūpalavṛndaiḥ 
sadā sevitaṁ yasya pādāravindam | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 5 ||  

Seus pés podem ser adorados por hostes de imperadores e reis do mundo, mas, se 
a sua mente não estiver entregue aos pés de lótus do Mestre, para que? Para que? 
Para que? Para que? 5. 

यशो मे गतं िदक्ष ुदानप्रतापात् जगद्वस्त ुसवर्ं करे यत्प्रसादात ्। 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ ६ ॥ 

yaśo me gataṁ dikṣu dānapratāpāt 
jagadvastu sarvaṁ kare yatprasādāt | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 6 || 

“Minha fama espalhou-se no mundo em virtude da minha generosidade e 
coragem. Todas as coisas do mundo estão em minhas mãos como recompensa por 
tais virtudes.” Você pode pensar assim mas, se a sua mente não estiver entregue 
aos pés de lótus do Mestre, para que? Para que? Para que? Para que? 6. 
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न भोगे न योगे न वा वािजराजौ न कान्तासुखे नैव िवत्तेषु िचत्तम् । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ ७ ॥ 

na bhoge na yoge na vā vājirājau 
na kāntamukhe naiva vitteṣu cittam | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 7 || 

Nem no desfrute, nem no Yoga, nem na multidão, nem em presença do ser amado, 
nem  na riqueza mora a mente. Porque, se essa mente não estiver entregue aos pés 
de lótus do Mestre, para que o resto? Para que? Para que? Para que? 7. 

अरण्ये न वा स्वस्य गेह ेन कायेर् न देह ेमनो वतर्ते मे त्वनघ्येर् । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंिघ्रपद्मे ततः िकं ततः िकं ततः िकं ततः िकम् ॥ ८ ॥ 

araṇye na vā svasya gehe na karye 
na dehe mano vartate me tvanarghye | 
manaścenna lagnaṁ guroraṅghripadme 
tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kiṁ tataḥ kim || 8 || 

Nem na floresta, nem no próprio lar, nem naquilo que deve ser feito, nem no 
corpo, nem naquilo que é inestimável mora a minha mente. Porque, se ela mente 
não estiver entregue aos pés de lótus do meu Mestre, para que o resto? Para que? 
Para que? Para que? 8. 

गुरोरष्टकं यः पठेत्पुण्यदेही यितभूर्पितब्रर्ह्मचारी च गेही । 
लभेत् वांिछताथर्ं पदं ब्रह्मसंज्ञंम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॥ ॐ ॥ ९ ॥ 

guroraṣṭakaṁ yaḥ paṭhetpūṇyadehī 
yatirbhūpatirbrahmacari ca gehi | 
labhet vañchitārthaṁ padaṁ brahmāsaṁjñaṁ 
guroruktavākye mano yasya lagnam || oṁ || 9 || 

A pessoa virtuosa que ler e meditar sobre o octeto do Mestre, e cuja mente esteja 
absorvida nos ensinamentos dele, seja asceta, rei, estudante ou chefe de família, 
alcançará a meta, conhecida como Brahman. Oṁ. 9. 

॥ ॐ ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

॥ मधुराष्टकम् ॥ 

Madhuraṣṭakam 
As Oito Estrofes da Doçura 

de Śrī Vallabhācāryajī 

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयन ंमधुरं हिसतं मधुरम् । 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम ्॥ १ ॥ 

Adharaṁ Madhuraṁ Vadanaṁ Madhuraṁ  
Nayanaṁ Madhuraṁ Hasitaṁ Madhuram | 
Hṛdayaṁ Madhuraṁ Gamanaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 1 || 

[Ó Kṛṣṇa, os teus] lábios são doces e encantadores.  
[O teu] rosto é doce e encantador.  
[Os teus] olhos são doces e encantadores.  
[O teu] riso é doce e encantador. 
[Ó Kṛṣṇa, o teu] coração é doce e encantador.  
[Os teus] movimentos são doces e encantadores.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 1 || 

वचनं मधुरं चिरतं मधुरं वसनं मधुरं विलतं मधुरम् । 
चिलतं मधुरं भ्रिमतं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम ्॥ २ ॥ 

Vacanaṁ Madhuraṁ Caritaṁ Madhuraṁ  
Vasanaṁ Madhuraṁ Valitaṁ Madhuram | 
Calitaṁ Madhuraṁ Bhramitaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 2 || 

[Ó Kṛṣṇa, as tuas] palavras são doces e encantadoras.  
[A tua] natureza é doce e encantadora.  
[As tuas] roupas são doces e encantadoras.  
[A tua] postura é doce e encantadora.  
[Ó Kṛṣṇa, o teu] andar é doce e encantador.  
[Os teus jogos (bhramitaṁ, i.e., Māyā)] são doces e encantadores.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 2 || 
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वेणुमर्धुरो रेणुमर्धुरः पािणमर्धुरः पादौ मधुरौ । 
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम ्॥ ३ ॥ 

Veṇurmadhuro Reṇurmadhuraḥ  
Pāṇirmadhuraḥ Pādau Madhurau | 
Nṛtyaṁ Madhuraṁ Sakhyaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 3 || 

[Ó Kṛṣṇa, a tua] flauta é doce e encantadora.  
O pólen [das tuas flores] é doce e encantador.  
[As tuas] mãos são doces e encantadoras.  
[Os teus pés] são doces e encantadores.  
[Ó Kṛṣṇa, a tua] dança é doce e encantadora.  
[A tua] amizade é doce e encantadora.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 3 || 

गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् । 
रूपं मधुरं ितलकं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम् ॥ ४ ॥ 

Gītaṁ Madhuraṁ Pītaṁ Madhuraṁ  
Bhuktaṁ Madhuraṁ Suptaṁ Madhuram | 
Rūpaṁ Madhuraṁ Tilakaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 4 || 

[Ó Kṛṣṇa, o teu ensinamento na Bhagavad] Gītā é doce e encantador.  
[O teu] beber é doce e encantador. [O teu] comer é doce e encantador.  
[O teu] dormir é doce e encantador.  
[Ó Kṛṣṇa, a tua] forma é doce e encantadora.  
[O teu] tilakaṁ [marca na testa] é doce e encantador.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 4 || 

करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम ्। 
विमतं मधुरं शिमतं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम् ॥ ५ ॥ 

Kāraṇaṁ Madhuraṁ Taraṇaṁ Madhuraṁ  
Haraṇaṁ Madhuraṁ Ramaṇaṁ Madhuram | 
Vamitaṁ Madhuraṁ Śamitaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 5 || 

[Ó Kṛṣṇa, os teus] feitos são doces e encantadores.  
[As tuas] conquistas são doces e encantadoras.  
[As tuas] brincadeiras são doces e encantadoras.  
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[Os teus] amores divinos são doces e encantadores.  
[As tuas] oferendas são doces e encantadoras.  
[Ó Kṛṣṇa, a tua] equanimidade é doce e encantadora.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 5 || 

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा । 
सिललं मधुरं कमलं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम् ॥ ६ ॥ 

Guñjā Madhurā Mālā Madhurā  
Yamuṇā Madhurā Vīcī Madhurā | 
Salilaṁ Madhuraṁ Kamalaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 6 || 

[Ó Kṛṣṇa, o teu colar de sementes de] guñjā é doce e encantador.  
[A tua] guirlanda de flores é doce e encantadora.  
O [teu rio] Yamuṇā é doce e encantador.  
As ondas [do Yamuṇā] são doces e encantadoras.  
[Ó Kṛṣṇa, as tuas] águas [do Yamuṇā] são doces e encantadoras.  
[A tua flor de] lótus é doce e encantadora.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 6 || 

गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् । 
दृष्ट ंमधुरं िशष्ट ंमधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम ्॥ ७ ॥ 

Gopī Madhurā Līlā Madhurā  
Yuktaṁ Madhuraṁ Muktaṁ Madhuram | 
Dṛṣṭaṁ Madhuraṁ Śiṣṭaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 7 || 

[Ó Kṛṣṇa, as tuas] gopis [amigas vaqueiras  
de Vṛndāvaṇaṁ] são doces e encantadoras.  
[Os teus] divinos jogos são doces e encantadores.  
[A tua] união é doce e encantadora.  
[A tua] libertação é doce e encantadora.  
[Ó Kṛṣṇa, o teu] olhar é doce e encantador.   
[A tua] gentileza é doce e encantadora.  
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 7 || 

गोपा मधुरा गावो मधुरा यिष्टमर्धुरा सृिष्टमर्धुरा । 
दिलतं मधुरं फिलतं मधुरं मधुरािधपतेरिखलं मधुरम् ॥ ८ ॥ 
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Gopā Madhurā Gāvo Madhurā  
Yaṣṭirmadhurā Sṛṣṭirmadhurā | 
Dalitaṁ Madhuraṁ Phalitaṁ Madhuraṁ  
Madhurādhipaterakhilaṁ Madhuram || 8 || 

[Ó Kṛṣṇa, os teus] gopas [amigos vaqueiros   
de Vṛndāvaṇaṁ] são doces e encantadores.  
[As tuas] vacas são doces e encantadoras.  
[O teu] cajado é doce e encantador.  
[A tua] Criação é doce e encantadora.  
[Ó Kṛṣṇa, a tua] vitória é doce e encantadora.  
[Os teus] feitos são doces e encantadores. 
[Tudo em ti] é doce e encantador, ó Senhor da Doçura. || 8 || 

॥ ॐ ॥ 
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॥ श्रीसरस्वतीस्तोत्रं ॥ 
Śrī Sarasvatī Stotraṁ 

Proteção e Inspiração 

या कुन्देन्द ुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणावरदण्डमिण्डतकरा या श्वेतपद्मासना । 
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृितिभदेर्वैस्सदा पूिजता  
सा मां पातु सरस्वती भगवती िनश्शेषजाड्यापहा ॥ 

yā kundendu tuṣārahāradhavalā yā śubhravastrāvṛtā  
yā vīṇāvaradaṇḍamaṇḍitakarā yā śvetapadmāsanā |  
yā brahmācyutaśaṅkaraprabhṛtibhirdevaisadā pūjitā 
sā māṁ pātu sarasvatī bhagavatī niśśeṣa jāḍyā pahā || 

Pura e branca como o jasmim (kuṇḍa), bela como a lua cheia, 
veste um colar de gotas de orvalho. Trajando roupas 
imaculadas, senta sobre uma flor de lótus branca e toca a 
auspiciosa vīṇā.  

Ela é sempre venerada por Brahmā, o criador, Viṣṇu o 
preservador, Śaṅkara, o transformador, e os outros deuses. 
Proteja-me, Sarasvatī [deidade das ciências, as artes e a 
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sabedoria], e remova por completo a minha ignorância 
(jāḍyā). 
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Kīrtan 
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॥ ॐ ॥ 

|| Gaṇeśa Mantras || 

Gaṇeśa Mahāmantra 
Oṁ Gaṁ Gaṇapataye namaḥ 

Jaya Gaṇeśa Jaya  
Jaya Gaṇeśa Jaya 

Mahāgaṇapati pālayamām 
Mātaṅga vadana pālayamām 
Gajamukhanatha pālayamām  
Suramuni vandita pālayamām 

Vighneśvara prārthanā 
Oṁ śuklāmbarādharaṁ viṣṇuṁ  
śaśivarṇaṁ caturbhujam 
prasannavadanaṁ dhyāyet 
sarvavighnopaśāntaye 

Jaya Gaṇeśa jaya jaya Gaṇeśa jaya 
Maṅgala śaraṇaṁ Gajanana 
Gajavadana śubhānana 
vidyā dāyaka buddhi pradāyaka 
Gaurī tanayā Gajānana  

Gaṇeśa śaraṇam śaraṇam Gaṇeśa 
Gaṁ Gaṁ Gaṇapati śaraṇam Gaṇeśa 
jaya Gaṇeśa jaya jaya Gaṇanātha 
Oṁ Gaṁ Gaṇapataye namaḥ 

Vakratuṇḍa Mahākāyā  
Sūrya koṭi samaḥ prabha 
Nirvighnaṁ kurume deva  
Sarve karyeśu sarvada 

Gaṇeśa śaraṇam śaraṇam Gaṇeśa 
Gaṇeśa śaraṇam śaraṇam Gaṇeśa 
Gaṇeśa śaraṇam śaraṇam Gaṇeśa 

Śaraṇam Siddhi Vināyaka 
Śaraṇam Vighna Vinaśaka 
Śaraṇam Pārvatī Tanayamurati 
Śaraṇam Muśikavahana  
Śaraṇam Siddhi Vināyaka 
Śaraṇam Śaraṇam Śaraṇam 

Gaṇapati Oṁ jaya Gaṇapati Oṁ 
Gaṇapati Oṁ jaya Gaṇapati Oṁ 

Gajānana he Gajavadana  
Heramba Gajānana 
Mūṣaka vāhana Gajānana  
modaka hasta Gajānana 
Gajānana Oṁ Gajavadana  
Heramba Gajānana  
pahi pahi Gajānana  
Pārvatī nandana Gajānana 

॥ ॐ ॥ 

|| Devī Mantras || 

Kālī bolo Kālī bolo bolo bolo Mā 
jaya Mātā Kālī jaya jaya Mā 

Jay jay Durge Mātā Bhavaṇī  
sakālā pūjīte vande 
sakālā pūjīte vande 

Jaya Jagādaṁbe Mā Durgā  
Maha Kālī Durge namo namaḥ 
Maha Kālī Durge namo namaḥ 

Devī Devī Devī Jaganmohinī 
Devī Devī Devī Jaganmohinī 
Candrikā Devī Candamundā Hāriṇī 
Candrikā Devī Candamundā Hāriṇī 
Cāmuṇḍeśvarī Ambike Devī 
Cāmuṇḍeśvarī Ambike Devī 
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Jai Māta Kālī jai Māta Durge 
jai Śrī Durge pahimaṁ 
Jai Māta Kālī jai Māta Durge 
jai Śrī Durge rakṣamaṁ 
Nārāyaṇī Oṁ Nārāyaṇī Oṁ 
Nārāyaṇī Oṁ pahimaṁ 
Nārāyaṇī Oṁ Nārāyaṇī Oṁ 
Nārāyaṇī Oṁ rakṣamaṁ 
Jaya Mā Śrī Lakṣmī Jaya Mā Śrī Lakṣmī 
Jaya Mā Śrī Lakṣmī pahimaṁ 
Jaya Mā Śrī Lakṣmī Jaya Mā Śrī Lakṣmī 
Jaya Mā Śrī Lakṣmī rakṣamaṁ 
Jai Tripurasundarī jai Tripurasundarī 
jai Tripurasundarī pahimaṁ 
jai Tripurasundarī jai Tripurasundarī 
jai Tripurasundarī rakṣamaṁ 
Jaya Mā Sarasvatī jaya Mā Sarasvatī  
jaya Mā Sarasvatī pahimaṁ 
jaya Mā Sarasvatī jaya Mā Sarasvatī 
jaya Mā Sarasvatī rakṣamaṁ 

Sarvamaṅgala maṅgalye 
Śive sarvārtha sadhīke 
Śaraṇye Tryambake Gaurī  
Nārāyaṇī namo’stute 
Nārāyaṇī namo’stute 
Mahalakṣmī namo’stute 
Mahalakṣmī namo’stute 

Mātā Mātā Durge 
Mātā Mātā Durge 
Akhilāṇḍeśvarī Kālī 
Annapūrṇeśvarī Devī 
Ādi Paraśaktī Durge 

Mãe, Mãe Durgā, Senhora do Universo  
e do Tempo, Deusa do Alimento Puro  
e da Força Suprema que Remove  
o Sofrimento, ó Durgā, abençoe-nos. 

Aśvārūḍhā Mūla Mantra 
O2 ā2 hrī2 kro2 ehi  
Parameśvari svāhā  

॥ ॐ ॥ 

|| Śiva Mantras || 

Śivā Śivā Śambo Śaṅkara  
Hara Hara Hara Mahadevarāj 
he Śiva Śaṅkara hey Maheśvara  
he Śiva Śambo Śaṅkara 

He Śiva Śaṅkara Hariḥ Oṁ  
He Śiva Śaṅkara Hariḥ Oṁ  
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya 

Śaṅkara Sāmba Śiva Hara Hara 
Śaṅkara Sāmba Śiva jaya jaya 
Gaṅgājataghara Gaurī Maheśa 
Candrakalāghara he Parameśa 
Kailaśavāsī Kāśipate  
Karuṇāsāgara Gaurīpate 

Namaḥ Śivāya Śivāya  
namaḥ Śivāya namaḥ Oṁ 

Bolo bolo sab mil bolo  
Oṁ namaḥ Śivāya 
Juṭa jaṭa meiṅ Gaṅgādhāri  
Triśūlādhāri ḍamaru bhajave 
ḍama ḍama ḍama ḍama  
ḍamaru bhajave 
Gūṅj utha Oṁ namaḥ Śivāya  
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Oṁ namaḥ Śivāya 

Tumhi ho mātā pīta tumhi ho 
Tumhi ho bandhu sakhā tumhi ho 
Namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya 
Aruṇacāla Śiva Aruṇacāla Śiva  
Aruṇacāla Śiva Aruṇacāla  

Aruṇacala Śiva 
Aruṇacala Śiva Aruṇacala 
Aruṇacala Śiva Aruṇacala 
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Oṁ namaḥ Śivāya  
Śivāya namaḥ Oṁ 
Oṁ namaḥ Śivāya  
Śivāya namaḥ Oṁ 
Śiva Śiva Hara Hara  
Harāya namah Oṁ  
Hara Hara Śiva Śiva  
Śivāya namaḥ Oṁ 
Hara Hara Mahādeva  
Hara Hara Mahādeva  
dama dama dama dama damaru bhaje 
dhimitaka dhimitaka mṛdaṅga bhaje 
Hara Hara Mahādeva  
Hara Hara Mahādeva  
Oṁ namaḥ Śivāya Śivāya namaḥ Oṁ 
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya 
Sāmbasadaśiva Sāmbasadaśiva 

Śaṅkara guruḥ 
Śaṅkara guruḥ Śaṅkara guruḥ 
Śaṅkara Bhagavadpāda Śaṅkara guruḥ 
Śaṅkara guruḥ [jaya] Śaṅkara guruḥ 
Śaṅkara guruḥ Śaṅkara guruḥ 
Śaṅkara Bhagavadpāda Śaṅkara guruḥ 

Hara Hara Gaṅgā Mahādeva 
jay Śiva Śaṅkara kī jay bolo 
Hara Hara Gaṅge Hara Hara Gaṅge  
Hara Hara Gaṅge Maheśvara 
he Ādīdeva he Mahādeva 
jay Śiva Śaṅkara kī jay bolo 
Maheśvara Maheśvara 
Maheśvara Maheśvara 
Maheśvara Maheśvara 

Natarāja Natarāja  
Nartana Sundara Natarāja 
Śivarāja Śivarāja  
Śivakāmī Priya Śivarāja 
Natarāja Natarāja  
jai Śiva Śaṅkara Natarāja 
Śivarāja Śivarāja Śambo  
Śaṅkara Śivarāja 

Oṁ namaḥ Śivāya  
Śivāya namaḥ Oṁ 
Śambo Śaṅkara namaḥ Śivāya 
Girija Śaṅkara namaḥ Śivāya 
Jaya Śiva Śaṅkara  
bhom bhom Hara Hara 
Hara Hara Hara Hara  
bhom bhom Hara 

Śambo Śaṅkara namaḥ Śivāya 
Girija Śaṅkara namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya  
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya  
Śivāya namaḥ Oṁ 

Nīlakaṇṭha Nīlakaṇṭha  
Nīlakaṇṭha Mahādeva 
Mahādeva Mahādeva  
Mahādeva Mahādeva 
Mahādeva Gaṅgādeśvara  
Nīlakaṇṭha Nīlakaṇṭha  
Nīlakaṇṭha Mahādeva  
Nartana Sundara  
Nartana Manohara  
Nāḍasvārūpa Natarāja  
Natarāja he Śivarāja  
Śivarāja he Natarāja 
Nīlakaṇṭha Nīlakaṇṭha  
Nīlakaṇṭha Mahādeva 

Śiva Śiva Śambo Śaṅkara 
Hara Hara Hara Mahadevarāja 
he Śiva Śaṅkara he Maheśvara 
he Śiva Śaṁbo Śaṅkara 

Kailaśa kī Śaktī Śivā  
Kailaśa kī Śaktī Śivā Śaṅkara kī jai jai 
Kailaśa kī Śaktī Śivā Śaṅkara kī jai jai 
Yamuṇā kī jai jai  Gaṅgā kī jai jai 

Śiva Śaṅkara namaḥ Śivāya 
Śiva Śaṅkara namaḥ Śivāya Oṁ 
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya Oṁ 
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Śivadhuni 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Rāmeśvara Śiva Rāmeśvara 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Nīlakaṇṭha Śiva Nīlakaṇṭha 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Gaṅgādhāra Śiva Gaṅgādhāra 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Jataghāra Śiva Jataghāra 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Someśvara Śiva Someśvara 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Viśveśvara Śiva Viśveśvara 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Maheśvara Śiva Maheśvara 
Hara Hara bole namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya 

Candraśekharāya namaḥ Oṁ 
Candraśekharāya namaḥ Oṁ 
Gaṅgādhārāya namaḥ Oṁ 
Oṁ namaḥ Śivāya namaḥ Oṁ 
Hara Hara Harāya namaḥ Oṁ 

Saudações a Candraśekhara, aquele que 
leva a lua no alto da cabeça. Saudações a 
Gaṅgādhāra, aquele que é a base da 
deusa Gaṅgā [o conhecimento]. 
Saudações a Śiva, o benéfico, o que traz 
a transformação através da dança. 

Saudações a Hara, aquele que leva 
embora todas as formas de sofrimento. 
He Śiva Śaṅkara he Śiva Śaṅkara 
He Śiva Śaṅkar Hari Oṁ 
He Śiva Śaṅkara he Maheśvara 
He Śiva Śaṅkara Hari Oṁ 
Oṁ namaḥ Śivāya 

Namaḥ Śivāya namaḥ Śivāya 
Śivāya namaḥ Oṁ Śivāya namaḥ 
Oṁ namaḥ Śivāya  
Oṁ namaḥ Śivāya  
Śivāya namaḥ Oṁ 
Śivāya namaḥ Śivāya namaḥ Oṁ 
namaḥ Śivāya namaḥ  
Śivāya Oṁ namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya  

Śivāya namaḥ Oṁ Śivāya namaḥ 
Śivāya namaḥ Oṁ namah Shivaya 
Śiva Śiva Śiva Śiva Śivāya namaḥ 
Hara Hara Hara Hara namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śiva 

Bhajehaṁ bhajehaṁ  
Bhajehaṁ bhajehaṁ bhajehaṁ Śivohaṁ 
Bhajehaṁ bhajehaṁ bhajehaṁ Śivohaṁ 
Cidānandarūpa Śivohaṁ Śivohaṁ 
Prasiddha prabho Sarvabhūtādhivāsaṁ 
Bhajehaṁ bhajehaṁ bhajehaṁ Śivohaṁ 
Cidānandarūpa Śivohaṁ Śivohaṁ 
Oṅkāramūlaṁ turīyaṁ maheśaṁ 
Bhajehaṁ bhajehaṁ bhajehaṁ Śivohaṁ 
Cidānandarūpa Śivohaṁ Śivohaṁ  
Oṁ namaḥ Śivāya oṁ namaḥ Śivāya 
Oṁ namaḥ Śivāya oṁ namaḥ Śivāya 

Saudações, saudações. Sou Śiva. Como 
consciência e plenitude, sou Śiva. 
Conhecido, amado, o lar de todos os 
seres. Saudações, saudações. Sou Śiva. 
Como consciência e plenitude, sou Śiva. 
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Oṅkāra é a raiz; Maheśa, a Consciência. 
Saudações, saudações. Sou Śiva. 
Como consciência e plenitude, sou Śiva. 
Saudação à Consciência [Śiva]. 

॥ ॐ ॥ 

|| Viṣṇu Mantras || 

Oṁ namo Bhagavāte Vāśudevāya 
Gopala Gopala Devakināndana  
Gopala prabhu Dinadaya  
Gopala Gopala Devakināndana  
Gopala prabhu Dinadaya 
Nārāyaṇa Hari 
Nārāyaṇa Hari 

Kṛṣṇa Govinda Govinda Gopala 
Kṛṣṇa Govinda Govinda Gopala 
Jay jay Murali Manohara  
Hara Nandalala 
Kṛṣṇa Govinda Govinda Gopala 
Kṛṣṇa Govinda Govinda Gopala 

Jaya jaya Rāma jaya Raghurāma 
Sītā Rāma jaya Raghurāma 
Śrī Rāghurāma 
Jaya jaya Rāma jaya Rāghurāma 
Sītā Rāma Sri Rāghurāma 
Śrī Rāghurāma 
Rāma Rāma Rāma Rāma 
Rāma Rāma Rāma Rāma 

Rāma bolo Rāma bolo bolo bolo Rām 
Rāma bolo Rāma bolo bolo bolo Rām 
bolo Rām bolo Rām bolo bolo Rāma 
Rāma bolo bolo bolo Rām 

Ayodhyavasi Rām Rām Rām  
Daśarathānandana Rām 
Patītapāvana Janakī Jīvana  
Sītā mohana Rām 

Tum he bhaja re Rāma  
Tum he japa re Rāma 
Oṁ Śrī Rām jaya Rām japa re Rāma 
Oṁ Śrī Rām jaya Rām japa re Rāma 

Śrī Rām jay Rām jay jay Rām  
Śrī Rām jay Rām jay jay Rām 
Śrī Rām jay Rām jay jay Rām 

Jaya Rādhā Madhavā  
jaya Kuñjaviharī 
jaya Gopijana vallabha  
jaya gīrī Varādharī 
Yaśodanāndana vraja jana rañjana 
Yamuṇā tira vanacarī 

Rādhe Rādhe Rādhe Śyam  
Govinda Rādhe jai Śrī Rādhe 
Govinda Rādhe Rādhe Śyam  
Gopala Rādhe Rādhe  

Rādhā rānī kī jai Maharāṇī kī jai 
bolo Rādhā Govinda kī jai jai jai 
Rādhe Rādhe Śyam  
bolo Rādhe Rādhe Śyam 
bolo Rādhā Govinda kī jai jai jai 

Kṛṣṇa Rāma Govinda Nārāyaṇa 
Keśava Madhava Hare Nārāyaṇa 
Śrī Veṇugopala Kṛṣṇa 
Keśava Madhusudhana Nārāyaṇa 

Śrī Rām jay Rām jay jay Rām  
Śrī Rām jay Rām jay jay Rām 

Jay Jay Radhā Rāmaṇa Haribol 
Haribol Haribol Haribol Haribol 

Rāghupati Rāgava rāja Rām 
Patīta pavana Sītā Rām 
Sītā Rām jaya Sītā Rām 

Oṁ namo Narayāṇāya  
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Śrī Rāma śaraṇam mama 
Śrī Kṛṣṇa śaraṇam mama  
Śaraṇam mama 
Śaraṇam mama 

Rādhe Rādhe Rādhe bolo  
Rādhe Govinda bolo 

Jaya Bhagavān jaya Bhagavān  
Sītā Rām Sītā Rām 

Prema muḍita mana se kaho  
Rāma Rāma Rām 
Śrī Rāma Rāma Rām  
Śrī Rāma Rāma Rām 
Pāpa kaṭe duḥkha miṭe  
leke Rāma nām 
bhava samudra sukhada nava  
eka Rāma nām 

Oṁ namo Nārāyaṇāya 
Oṁ namo Nārāyaṇāya 

Śrī Rāma Rāma Rām  
Śrī Rāma Rāma Rām 
Paramaśānti sukhanidhana  
nitya Rāma nām 
niradhāra ko adhāra eka Rāma nām 
Śrī Rāma Rāma Rām  
Śrī Rāma Rāma Rām 

Gopala Gopala  
Devakināndana Gopala 

Rādhe Rādhe Govinda Rādhe 
Rādhe Rādhe Govinda Rādhe 
Rādhe Govinda Rādhe Govinda 
Rādhe Rādhe Govinda Rādhe 
Śrī Rām jaya Rām jaya jaya Rām 

Sītā Rām Rām Rām  
Rām Rām Rām Rām 
Nārāyaṇ Nārāyaṇ Nārāyaṇ 

Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya 
Rādhā Rāmana Hare  
Govinda jaya jaya 
Rādhe Rādhe Rādhe 
Rādhe Rādhe Rādhe Śyama se milāde 
Rādhe Rādhe Rādhe Ghana  
Śyama Rādhe Rādhe 
Śyama Rādhe Rādhe 
Rādhe Rādhe Rādhe Ghana  
Śyama Rādhe Rādhe 
Rādhe Rādhe Rādhe  
Śrī Kṛṣṇa Rādhe Rādhe 
Rādhe Rādhe Rādhe  
Śrī Kṛṣṇa Rādhe Rādhe 
Rādhe Rādhe Rādhe Śyama se milāde 

Śrī Radhe Gopala 
Śrī Radhe Gopala bhaja mana Śrī Radhe 

Śrī Kṛṣṇa Govinda Hare Murāri 
He nātha Nārāyaṇa Vasudeva 
Śrī Rām jaya Rām jaya jaya Rām 
Sītā Rām Sītā Rām Sītā Rām 
Rāma bolo Rāma Rām 

Mahāmantra 
Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare 
Hare Rāma Hare Rāma  
Rāma Rāma Hare Hare 

Hare Rām Rām Rām Rām Rām 
Hare Rām Rām Rām Rām Rām 
Sītā Rām Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa  
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare  
Hare Rāma Hare Rāma  
Rāma Rāma Hare Hare 

Oṁ Bhagavān Jaya Bhagavān  
Śrī Bhagavān jaya Oṁ  
bhaja bhaja bhaja  
Govinda mūḍamate 

Namo namaḥ tulasī maharānī 
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Vṛṇḍe maharānī namo namaḥ 
Hare Rāma Rāma Rām 
Sītā Rāma Rāma Rām 
bolo Śrī Rām jai Rām jai jai Rām 
Śrī Rām jai Rām jai jai Rām  

Oṁ Hari śaraṇam 
Hari śaraṇam Hari śaraṇam 
Oṁ Hari śaraṇam Oṁ Hari śaraṇam  

Sītā Rām Sītā Rām  
Sītā Rām jai Sītā Rām 

Govinda Nārāyaṇa Gopala Nārāyaṇa 
Hare Govinda Gopala Nārāyaṇa 

Śrī Nivāsa Govinda  
Śrī Venkateśa Govinda 
Tirupati vasa Govinda  
Tirumala vasa Govinda 
Govinda Hare Govinda  
Govinda Hare Govinda 
Rāma Kṛṣṇa Govinda  
Kṛṣṇa Rāma Govinda 

Rādhe Rādhe Rādhe Govinda  
Rādhe Rādhe Rādhe  
bolo Rādhe Govinda 
 
Govinda Ādipuruṣam  
tam ahaṁ bhajami 

Govinda bolo Hare Gopala bolo 
Rādhā Rāmaṇa Hare Govinda bolo 
Govinda jay jay Gopala jai jai 
Rādhā Rāmaṇa Hare Govinda jai jai 
Mukunda bolo Gopala bolo 
Rādhā Rāmaṇa Hare Govinda jai jai 

Nārāyaṇa Nārāyaṇa 
Nārāyaṇa Nārāyaṇa 
Nārāyaṇa Nārāyaṇa 
Jaya Govinda Gopala Nārāyaṇa 
Jaya Govinda Gopala Nārāyaṇa 

Rāma he Rāma he Sīyarāma  
he Sīyarāma Rām 
Raghu he Sīyarāma Rām 
he Sīyarāma Rām 
Raghu he Sīyarāma Rām 
Rāma he Rāma Rāma he Rāma 

Sītā Rāma Sītā Rāma  
Sītā Rām Jai Rām 
Jaya Sītā Rām jaya  
jaya Hanumān 
Sītā Rāma Sītā Rāma  
Sītā Rām Jai Rām 
Jaya Sītā Rām jaya jaya Hanumān 
Jaya Sītā Rām jaya Hanumān 

Jay Jay Govinda Jaya Hare Govinda 
Jay Jay Govinda Jaya Hare Govinda 

Śrī Rādhe Gopala  
bhaja mana Śrī Rādhe 
Śrī Rādhe jaya jaya Rādhe  

Ajao bansi bhajane vale 
Ajao gau vācarane vale 
Ajao makhane curane vale 
Ajao Gītā sunane vale 

Que venha aquele que toca a flauta. 
Que venha aquele que cuida das vacas. 
Que venha aquele que rouba manteiga. 
Que venha aquele que ensina a Gītā.  

Jaya jaya Rāma jaya Raghurāma 
Sītā Rāma jaya Raghurāma  
Śrī Raghurāma 
Jaya jaya Rāma jaya Raghurāma 
Sītā Rāma Śrī Raghurāma  
Śrī Raghurāma 
Rāma Rāma Rāma Rāma 
Rāma Rāma Rāma Rāma 
Rāma Rāma Rāma Rāma 
Rāma Rāma Rāma Rāma 
Rādhe Śyama he Ghana Śyama 
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Radha Madhavā Maṅgala Dhāma 
Rādhe Śyama he Ghana Śyama 
Jaya jaya jaya he Megha Śyama 
Megha Śyama Megha Śyama 
Jaya jaya jaya Vṛṇḍavana Dhama 
Rādhe Śyama he Ghana Śyama 
Radha Madhavā Maṅgala Dhama 

He Govinda na Gopala 
He Govinda na Gopala 
Rādhe Rādhe Govinda Gopala 
Govinda Gopala Rādhe Rādhe  
Govinda Govinda na Gopala 

Śāntākāraṁ [rāga Durgā]  
Śāntākāraṁ bhujagaśayanaṁ 
Padmanābhaṁ Sureśaṁ 
Viśvādhāraṁ gagana sadṛśaṁ 
Meghavarṇaṁ śubhāṅgaṁ 
Lakṣmīkāntaṁ kamalanayanaṁ 
Yogibhirdhyānagamyam 
Vande Viṣṇuṁ bhavabhaya haraṁ 
Sarvalokaikanāthaṁ 
Saúdo Śrī Viṣṇu, que é a forma da mais 

profunda calma, de cujo umbigo nasce 
um lótus, e que tem Ananta, a serpente 
infinita, como seu leito. Este que é o 
Senhor dos devas e o sustentador do 
universo inteiro, que é ilimitado como o 
espaço e escuro como as nuvens, cujos 
membros são auspiciosos, que é o 
consorte de Lakṣmī, cujos olhos são 
como pétalas de lótus, que é reconhecido 
no coração dos yogins em meditação, 
que remove o medo do saṁsāra e é o 
Senhor Único do universo. 

Nārāyaṇa Nārāyaṇa 
Jaya Govinda Gopala Nārāyaṇa 
Nārāyaṇa Nārāyaṇa 
Jaya Govinda Gopala Nārāyaṇa 

Hariḥ Haribol Hariḥ Haribol 
Hariḥ Haribol Hariḥ Haribol 
Keśava Mādhava Hariḥ Haribol 
Keśava Mādhava Hariḥ Haribol 
Hariḥ Haribol Hariḥ Haribol 

 
d 
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Sânscrito
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A Língua Franca do Yoga 
 
Os primeiros falantes de sânscrito foram os āryas ou arianos, fundadores da 
civilização védica. Os mais antigos textos da Humanidade, chamados Vedas, datam 
da Idade Védica, entre o sétimo e o quarto milênio a.C. Foram transmitidos com 
surpreendente exatidão ao longo dos milênios por tradição oral, e transcritos 
durante a segunda metade do II milênio a.C.  

William James, pioneiro da filologia que descobriu a origem comum das línguas 
indo-européias, disse em 1786: “A língua sânscrita, seja qual for a sua 
antiguidade, possui uma estrutura maravilhosa; mais perfeita que o grego, mais 
rica que o latim e mais elegantemente refinada que ambos, ela mantém ao mesmo 
tempo com ambas línguas, tanto no que se refere à raiz dos verbos quanto às 
formas gramaticais, uma afinidade mais forte que a que pudéssemos esperar quiçá 
por mero acidente. Tão forte que nenhum filólogo poderia analisar as três línguas 
sem chegar à convicção de que procedem de uma mesma fonte, que talvez já não 
exista.” 

Ao longo da existência, essa língua evoluiu e depurou-se: saṁskṛta significa 
precisamente “refinado”, por oposição às línguas prakṛtas, “naturais” ou 
vernáculas. Assimilou todavia influências de linguagens dravídicas e austro-
asiáticas como o munda (da mesma família que as línguas Mon-Khmer, da Ásia 
Oriental), do qual herdou, entre muitas outras, as palavras liṅgaṁ, pūjā e mayūra.  

Trata-se de uma língua sagrada que sempre foi usada para transmitir a Visão do 
Ilimitado, nas diversas escolas e tradições da Índia antiga. Isto cria uma série de 
dificuldades em relação à interpretação do sentido de muitas expressões que não 
possuem uma tradução direta nem precisa em línguas ocidentais.  

Com o surgimento da escrita nāgarī, o sânscrito passou a ser usado para redigir 
tratados sobre ritual, filosofia, gramática, astronomia, legislação, etc. O sânscrito 
clássico, vigente na Idade de Ouro, diferencia-se do mais antigo, usado no Período 
Védico. Pāṇini, o grande gramático do século VI a.C., deu as bases para essa 
transformação da língua na sua obra Aṣṭādhyāyī (“Oito Capítulos”), que contém as 
3959 regras da morfologia sânscrita.  
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Pequeno Guia de Fonética 

O sânscrito consta de quatorze vogais e trinta e três consoantes, o que o torna um 
tanto hermético para os não iniciados: as nuanças de pronúncia chegam a ser 
imperceptíveis aos ouvidos desabituados. Consequentemente, muitos dos seus sons 
são irreproduzíveis em outros idiomas. Não possui acentuação marcada ou forte, 
mas apenas uma sucessão de sílabas curtas e longas, com inflexões tônicas e 
musicais. O traço horizontal (macron) sobre a vogal implica alongamento. A 
pronúncia figurada é dada abaixo, segundo a ordem do alfabeto sânscrito (ou 
melhor, silabário). Os termos sânscritos que aparecem nestes textos foram 
transcritos da sua forma original, conforme a transliteração adotada pela 
Convenção de Genebra de 1949, atualizada na Convenção de Harvard-Kyoto, a fim 
de conseguir-se a pronúncia figurada mais aproximada possível dos sons originais 
do sânscrito.  

Akṣaramālā ou Varṇamālā: o Alfabeto 

Akṣarāṇi: as Letras 

I — Ghoṣaḥ: as Vogais e os Ditongos 

अ a aberta, curta, como em tatu (pūrṇa); 

आ ā aberta, longa, como em arte (prāṇa); 

इ i curta, como em ideia (Śiva); 

ई ī longa, como em ali (nāḍī); 

उ u como em união (udāṇa); 

ऊ ū longa, como em açude (kūṁbhaka); 

ऋ ṛ pronuncia-se como em marinho (ṛṣi). 

ॠ ṝ pronuncia-se como em marítimo (ṝkāra); 

ऌ ḷ  como em inglês, revelry (ḷtaka); 

ॡ ḹ como em inglês, revelry, mas prolongado (ḹkāra); 

ए e fechado, como em dedo (asteya); 

ऐ ai ditongo, como em vai (kaivalya); 

ओ o fechado, como em iodo (Yoga); 

औ au ditongo, como em pauta (nauli); 
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II — Vyañjanaḥ, as Consoantes 

1) Kaṇṭhyaḥ, as Guturais ou Velares 

क ka como em Karina (karma); 

ख kha aspirada, como em inglês, broke-heart (Sāṅkhya); 

ग  ga gutural, como em guirlanda (Gītā); 

घ  gha aspirada, como em inglês, big-house (Gheraṇḍa); 

ङ ṅa nasalizando a vogal precedente (aṅga); 

2) Tālāvyaḥ, as Palatais  

च ca pronuncia-se como em tchê (cakra); 

छ  cha também como em tchê, porém aspirado (mūrcchā); 

ज  ja palatal, pronuncia-se como em Djalma (japa); 

झ jha palatal, como em inglês, hedgehog (jhali); 

ञ ña antes ou depois de consoantes palatais, como em senha (jñāna); 

3) Mūrdhanyaḥ, as Cerebrais ou Retroflexas 

ट  ṭa com a língua no palato, como em inglês, true (Aṣṭāṅga); 

ठ  ṭha dental aspirada, como em inglês, lighthouse (Haṭha); 

ड ḍa com a língua no palato, como em inglês, drum (daṇḍa); 

ढ ḍha com a língua no palato, como em inglês, redhaired (ḍhanura); 

ण  ṇa como em inglês, done (prāṇa); 

4) Dantyaḥ, as Dentais  

त ta com a língua na raiz dos dentes, como em terra (Tantra); 

थ  tha com a língua na raiz dos dentes, como em inglês, foot-hook 

(sthiraṁ); 

द  da dental, como em dilúvio (dasanāmi); 

ध dha dental, como em inglês, bloodhorse (dhāraṇā); 

न na dental, como em nota (ānanda); 

5) Oṣṭhyaḥ, as Labiais  

प pa labial, como em posto (pūrvaka); 

फ pha labial aspirada, como em inglês, top-half (phāla); 

ब ba labial, como em bomba (bandha); 

भ bha aspirada, como no inglês, nib-head (bhūta); 
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म ma em início de palavra ou após vogal tem som bilabial, como em mãe 

(mantra); entre consoantes, é nasalizada, como em também 
(saṁskāra); 

6) Antasthaḥ, as Semi-Vogais  

य ya é semivogal: pronuncia-se como o i em viola (Yoga); 

र ra sempre como se estivesse no meio da palavra, como em vidro 

(rāja); 

ल la como em iluminar (kuṇḍaliṇī); 

व va em início de palavra ou após uma vogal, pronuncia-se como em 

volta (vāsaṇā);  após uma consoante, pronuncia-se igual ao w de 
narrow, em inglês (tattva); 

7) Ūṣman, as Sibilantes  

श  śa tem o som de sh, como em Sheila (Śiva); 

ष ṣa tem o som de sh, como em bush (Kṛṣṇa); 

स sa tem o som de ss, como em passo (āsana); 

ह ha sempre aspirado, como em happy (anāhata).  

z, q, f são letras que não existem em sânscrito. Têm origem persa e foram 
assimiladas nas línguas vernáculas durante a presença muçulmana 
na Índia, a partir do século VII d.C. Um exemplo: faquir. 
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Continuando o Estudo e a Prática  

Esta é uma sugestão de leituras para continuar o svadhyāya através do Yoga, do 
Tantra e do Vedānta. Porém, cabe lembrar que nem o Yoga, nem o Tantra, nem o 
Vedānta, podem ser compreendidos apenas lendo livros. O texto escrito tem como 
único propósito relembrar aquilo que foi estudado e praticado na sala de aula, em 
presença de um professor. O papel do acārya é fundamental nesse contexto, uma 
vez que a palavra é usada de uma maneira muito cuidadosa e o ensinamento sobre 
o Ser só pode ser transmitido de boca a ouvido. 

Em caso do estudante não ter a visão clara, esse uso peculiar da palavra irá escapar 
da sua compreensão e a possibilidade de se equivocar, entender apenas uma parte 
do ensinamento ou pior ainda, entender tudo ao contrário, é imensa. Se estiver 
interessado em aprofundar a visão do Vedānta ou a prática do Yoga, busque um 
professor que possa lhe ensinar e esclarecer as suas dúvidas pessoalmente. 

A presença física do professor é chamada cetana em sânscrito e, embora em livros, 
vídeos ou cursos à distância, o cetana não esteja presente, a relembrança daquilo 
que já aprendemos, e a motivação que sentimos ao ouvir novamente o ensinamento 
sim, podem nos ajudar a manter alta a inspiração, bem com a renovar e fortalecer a 
nossa conexão com o paramparā que revela a visão libertadora.  

A nossa recomendação é que você, de tempos em tempos, saia da sua zona de 
conforto e faça uma viagem para estar em presença de um professor. É assim que 
tem sido há milênios, e é assim que nós fazemos, indo para a Índia todo ano para 
continuar o nosso processo de aprendizado com aqueles que nos inspiram. 

Junto com os livros, há ainda outros materiais que podem ser usados para 
complementar o estudo, como gravações de áudio ou vídeo, e textos disponíveis na 
internet. No fim desta lista, aparecem alguns websites, em português, inglês e 
espanhol, onde o leitor poderá encontrar mais recursos, textos, livros, aulas, 
mantras e gravações para download, e muita inspiração. Namaste! 
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धन्यवाद ्

Dhanyavād! 

Muito obrigado por nos  
acompanhar até aqui. 

Tudo de bom! 
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