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CAPÍTULO 1 – ARJUNA VISHADA YOGA = O SOFRIMENTO DE ARJUNA
Dhritarashtra disse:
1.1. Ó Sañjaya, o que os meus filhos e os filhos de Pandu fizeram, reunidos e ávidos pela
batalha, no campo de cumprimento do dever [DHARMA-K›ETRA], o campo dos Kurus [KURUK›ETRA]?
DHÙTARÓ›ÈRA
UVÓCA
||
DHARMAK›ETRE
KURUK›ETRE
SAMAVETÓ
YUYUTSAVAfi || MÓMAKÓfi PÓÔflAVÓÍCAIVA KIMAKURVATA SAÑJAYA .. 1\.1..
Sañjaya disse:
1.2. Então, vendo o exército dos Pandavas prontos para a batalha, o rei Duryodhana se
aproximou de seu mestre [ÓCÓRYA = DRONA] e disse essas palavras:
SAÑJAYA UVÓCA || DÙ›ÈVÓ TU PÓÔflAVÓNÁKAM VYÚflHAM DURYODHANASTADÓ
|| ÓCÓRYAMUPASA‹GAMYA RÓJÓ VACANAMABRAVÁTH .. 1\.2..
1.3. Veja, ó mestre [ÓCÓRYA], este grande exército dos filhos de Pandu, organizados pelo filho
de Drupada, seu sábio discípulo [ÇiSya].
PAÍYAITÓM PÓÔflUPUTRÓÔÓMÓCÓRYA MAHATÁM CAMÚM || VYÚflHÓM
DRUPADAPUTREÔA TAVA ÍI›YEÔA DHÁMATÓ .. 1\.3..
1.4. Aqui estão heróis, grandes arqueiros, que se igualam na batalha a Bhima, Arjuna,
Yuyudhana, Virata e o grande guerreiro com o carro [MAHÓRATHA], Drupada.
ATRA ÍÚRÓ MAHE›VÓSÓ BHÁMÓRJUNASAMÓ YUDHI || YUYUDHÓNO VIRÓÈAÍCA
DRUPADAÍCA MAHÓRATHAfi .. 1\.4..
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1.5. Dhrishtakety, Cekitana e o valente rei de Kasi, e também Purujit, Kuntibhoja e Saibya, os
melhores dos homens.
DHÙ›ÈAKETUÍCEKITÓNAfi KÓÍIRÓJAÍCA VÁRYAVÓN || PURUJITKUNTIBHOJAÍCA
ÍAIBYAÍCA NARAPU‹GAVAfi .. 1\.5..
1.6. E o forte Yudhamanyu, e o bravo Uttamauja, e também o filho de Subhadra e os filhos de
Draupadi, todos grandes guerreiros.
YUDHÓMANYUÍCA VIKRÓNTA UTTAMAUJÓÍCA VÁRYAVÓN || SAUBHADRO
DRAUPADEYÓÍCA SARVA EVA MAHÓRATHÓfi .. 1\.6..
1.7. Saiba também, ó melhor dos que nasceram duas vezes [DVIJOTTAMA], quais são os mais
distintos dos nossos, que lideram nosso exército. Eu direi seus nomes, para sua informação.
ASMÓKAM TU VIÍI›ÈÓ YE TÓNNIBODHA DVIJOTTAMA || NÓYAKÓ MAMA
SAINYASYA SAMJÑÓRTHAM TÓNBRAVÁMI TE .. 1\.7..
1.8. Você mesmo, venerável, e Bhishma, Karna e Karpa, que sempre foram vitoriosos nas
batalhas. Ashvatthaman, vikarna e também o filho Somadatta e Jayadratha.
BHAVÓNBHÁ›MAÍCA KARÔAÍCA KÙPAÍCA SAMITIÑJAYAfi || AÍVATTHÓMÓ
VIKARÔAÍCA SAUMADATTISTATHAIVA CA .. 1\.8..
1.9. E muitos outros heróis que arriscaram suas vidas por minha causa. Eles estão armados com
muitos tipos de armas e projéteis e são todos treinados em lutar.
ANYE
CA
BAHAVAfi
ÍÚRÓ
MADARTHE
TYAKTAJÁVITÓfi
||
NÓNÓÍASTRAPRAHARAÔÓfi SARVE YUDDHAVIÍÓRADÓfi .. 1\.9..
1.10. Esse nosso exército que é protegido por Bhishma é ilimitado, enquanto que o exército
deles, que é protegido por Bhima, é limitado.
APARYÓPTAM TADASMÓKAM BALAM BHÁ›MÓBHIRAK›ITAM || PARYÓPTAM
TVIDAMETE›ÓM BALAM BHÁMÓBHIRAK›ITAM .. 1\.10..
1.11. Portanto, ó veneráveis, que todos sem exceção ocupem suas posições nos diferentes
lugares que lhes foram destinados, e protejam todos Bhishma.
AYANE›U
CA
SARVE›U
YATHÓBHÓGAMAVASTHITÓfi
||
BHÁ›MAMEVÓBHIRAK›ANTU BHAVANTAfi SARVA EVA HI .. 1\.11..
1.12. Para estimulá-los, o mais velho dos Kurus, o valoroso avô, fez um som como o de um
leão, soprando em sua concha.
TASYA SAÑJANAYANHAR›AM KURUVÙDDHAfi PITÓMAHAfi || SIMHANÓDAM
VINADYOCCAIfi ÍA‹KHAM DADHMAU PRATÓPAVÓN .. 1\.12..
1.13. Então, imediatamente, soaram conchas e pandeiros, tambores e chifres, e o som produziu
um tumulto.
TATAfi
ÍA‹KHÓÍCA
BHERYAÍCA
PAÔAVÓNAKAGOMUKHÓfi
||
SAHASAIVÓBHYAHANYANTA SA ÍABDASTUMULOABHAVATH .. 1\.13..
1.14. Então, Madhava [Krishna] e o filho de Pandu [Arjuna], parados em sua carruagem
magnífica, à qual estavam presos cavalos brancos, sopraram suas conchas divinas.
TATAfi ÍVETAIRHAYAIRYUKTE MAHATI SYANDANE STHITAU || MÓDHAVAfi
PÓÔflAVAÍCAIVA DIVYAU ÍA‹KHAU PRADAGHMATUfi .. 1\.14..
1.15. Hrishikesha [Krishna] soprou sua Pancajanya, e Dhanajaya [Arjuna] sua Devadatta; e
Vrikodara [Bhima], de feitos terríveis, soprou sua poderosa concha Paundra.
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PÓMCAJANYAM HÙ›ÁKEÍO DEVADATTAM DHANAÑJAYAfi || PAUÔflRAM DADHMAU
MAHÓÍA‹KHAM BHÁMAKARMÓ VÙKODARAfi .. 1\.15..
1.16. O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, soprou sua Anatavijaya. Nakula e Sahadeva sopraram
Sughusa e Manipuspaka.
ANAMTAVIJAYAM RÓJÓ KUNTÁPUTRO YUDHI›ÈHIRAfi || NAKULAfi SAHADEVAÍCA
SUGHO›AMAÔIPU›PAKAU .. 1\.16..
1.17. E o rei de Kashi, do grande arco, Sikhandin, o grande guerreiro, Dhristadyumna e Virata e
o invencível Satyaki,
KÓÍYAÍCA PARAME›VÓSAfi ÍIKHAÔflÁ CA MAHÓRATHAfi || DHÙ›ÈADYUMNO
VIRÓÈAÍCA SÓTYAKIÍCÓPARÓJITAfi .. 1\.17..
1.18. Drupada e os filhos de Draupadi, e o filho de Subhra fortemente armado – todos eles
juntos, ó rei, sopraram suas conchas respectivas.
DRUPADO DRAUPADEYÓÍCA SARVAÍAfi PÙTHIVÁPATE || SAUBHADRAÍCA
MAHÓBÓHUfi ÍA‹KHÓNDADHMUfi PÙTHAKPÙTHAKH .. 1\.18..
1.19. O som tremendo ressoou pela terra e pelo céu, e penetrou no coração dos filhos de
Dhritarashtra.
SA GHO›O DHÓRTARÓ›ÈRÓÔÓM HÙDAYÓNI VYADÓRAYATH || NABHAÍCA
PÙTHIVÁM CAIVA TUMULOABHYANUNÓDAYAN .. 1\.19..
1.20. Vendo os homens de Dhritarashtra preparados para a batalha, e quando as armas estavam
preparadas para a ação, então Arjuna, que tinha a bandeira de Hanuman em seu carro, ergueu o seu
arco.
ATHA VYAVASTHITÓNDÙ›ÈVÓ DHÓRTARÓ›ÈRÓN KAPIDHVAJAfi || PRAVÙTTE
ÍASTRASAMPÓTE DHANURUDYAMYA PÓÔflAVAfi .. 1\.20..
1.21. Ó rei, ele disse essas palavras a Hrishikesha [Krishna]: Leve minha carruagem para um
lugar entre os dois exércitos, ó Acyuta.
HÙ›ÁKEÍAM TADÓ VÓKYAMIDAMÓHA MAHÁPATE || ARJUNA UVÓCA ||
SENAYORUBHAYORMADHYE RATHAM STHÓPAYA MEACYUTA .. 1\.21..
1.22. Para que eu possa ver essas pessoas que estão ansiosas para lutar, e com quem eu vou
lugar nessa guerra que está para começar.
YÓVADETÓNNIRIK›EAHAM YODDHUKÓMÓNAVASTHITÓN || KAIRMAYÓ SAHA
YODDHAVYAMASMINRAÔASAMUDYAME .. 1\.22..
1.23. Eu quero olhar para aqueles que estão reunidos aqui, prontos para lutar, e que querem
realizar pela guerra aquilo que deseja o filho perverso de Dhritarashtra.
YOTSYAMÓNÓNAVEK›EAHAM YA ETEATRA SAMÓGATÓfi || DHÓRTARÓ›ÈRASYA
DURBUDDHERYUDDHE PRIYACIKÁR›AVAfi .. 1\.23..
Sañjaya disse:
1.24. Ó melhor dos Bharatas [Dhritarashtra], diante desse pedido de Gudakesha [Arjuna],
Hrishikesha [Krishna] levou a melhor das carruagens para o meio dos dois exércitos.
SAÑJAYA UVÓCA || EVAMUKTO HÙ›ÁKEÍO GUflÓKEÍENA BHÓRATA ||
SENAYORUBHAYORMADHYE STHÓPAYITVÓ RATHOTTAMAM .. 1\.24..
1.25. Diante de Bhishma, Drona e todos os chefes, ele disse: “Ó Partha [Arjuna], veja todas
essas pessoas aqui reunidas, da dinastia dos Kurus.”
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BHÁ›MADROÔAPRAMUKHATAfi SARVE›ÓM CA MAHÁK›ITÓM || UVÓCA PÓRTHA
PAÍYAITÓNSAMAVETÓNKURÚNITI .. 1\.25..
1.26. Então Partha [Arjuna] viu seus tios, avós, mestres, tios maternos, irmãos, seus filhos e
netos, e também companheiros,
TATRÓPAÍYATSTHITÓNPÓRTHAfi
PITÙNATHA
PITÓMAHÓN
||
ÓCÓRYÓNMÓTULÓNBHRÓTÙNPUTRÓNPAUTRÓNSAKHÁMSTATHÓ .. 1\.26..
1.27. e sogros e amigos nos dois exércitos. Quando o filho de Kunti [Arjuna] viu todos esses
parentes assim dispostos, ele foi tomado por uma grande pena e disse, com tristeza:
ÍVAÍURÓNSUHÙDAÍCAIVA
SENAYORUBHAYORAPI
||
TÓNSAMÁK›YA
SA
KAUNTEYAfi SARVÓNBANDHÚNAVASTHITÓN .. 1\.27..
1.28. Ó Krishna, vendo esses parentes e amigos que estão reunidos aqui com a intenção de lutar,
meus membros se tornam fracos e minha boca fica completamente seca.
KÙPAYÓ PARAYÓVI›ÈO VI›ÁDANNIDAMABRAVÁTH || ARJUNA UVÓCA ||
DÙ›ÈVEMAM SVAJANAM KÙ›ÔA YUYUTSUM SAMUPASTHITAM .. 1\.28..
1.29. Meu corpo treme, meus cabelos ficam em pé. Gandiva [o arco de Arjuna] escorrega de
minha mão, e minha pele queima.
SÁDANTI MAMA GÓTRÓÔI MUKHAM CA PARIÍU›YATI || VEPATHUÍCA ÍARÁRE ME
ROMAHAR›AÍCA JÓYATE .. 1\.29..
1.30. Além disso, ó Keshava [Krishna], eu não consigo ficar parado, minha mente [MANAfi]
parece girar. E eu vejo presságios ruins.
GÓÔflÁVAM STRAMSATE HASTÓTTVAKCAIVA PARIDAHYATE || NA CA
ÍAKNOMYAVASTHÓTUM BHRAMATÁVA CA ME MANAfi .. 1\.30..
1.31. Eu não vejo nenhum bem que possa vir de matar meu próprio povo na batalha. Ó Krishna,
eu não desejo a vitória, nem um reinado, nem prazeres.
NIMITTÓNI CA PAÍYÓMI VIPARÁTÓNI KEÍAVA || NA CA ÍREYOANUPAÍYÓMI HATVÓ
SVAJANAMÓHAVE .. 1\.31..
1.32. Ó Govinda, que necessidade eu tenho de um reino, de prazeres e da própria vida?
NA KÓ‹K›E VIJAYAM KÙ›ÔA NA CA RÓJYAM SUKHÓNI CA || KIM NO RÓJYENA
GOVINDA KIM BHOGAIRJÁVITENA VÓ .. 1\.32..
1.33. Eu desejaria um reino e prazeres por causa daqueles que estão aqui na batalha,
renunciando a suas vidas e suas riquezas.
YE›ÓMARTHE KÓ‹K›ITAM NO RÓJYAM BHOGÓfi SUKHÓNI CA || TA IMEAVASTHITÓ
YUDDHE PRÓÔÓMSTYAKTVÓ DHANÓNI CA .. 1\.33..
1.34. Mestres, tios, filhos e avós; tios maternos, sogros, netos, genros e outros parentes.
ÓCÓRYÓfi PITARAfi PUTRÓSTATHAIVA CA PITÓMAHÓfi || MÓTULÓfi ÍVAÍURÓfi
PAUTRÓfi ÍYÓLÓfi SAMBANDHINASTATHÓ .. 1\.34..
1.35. Ó Madhusudana [Krishna], eu não quero matá-los, mesmo se eles me matarem, mesmo
para conseguir como reino os três mundos, e muito menos para conseguir esta terra.
ETÓNNA
HANTUMICCHÓMI
GHNATOAPI
MADHUSÚDANA
||
API
TRAILOKYARÓJYASYA HETOfi KIM NU MAHÁKÙTE .. 1\.35..
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1.36. Ó Janardana [Krishna], que felicidade poderíamos ter matando esses filhos de
Dhritarashtra? Apenas o pecado virá a nós, matando esses malignos.
NIHATYA
DHÓRTARÓ›ÈRÓNNAfi
KÓ
PRÁTIfi
SYÓJANÓRDANA
||
PÓPAMEVÓÍRAYEDASMÓNHATVAITÓNÓTATÓYINAfi .. 1\.36..
1.37. Portanto, não é correto para nós matar nossos parentes, os filhos de Dhritarashtra.
Realmente, como poderíamos ser felizes matando nossos parentes, ó Madhava?
TASMÓNNÓRHÓ
VAYAM
HANTUM
DHÓRTARÓ›ÈRÓNSVABÓNDHAVÓN
||
SVAJANAM HI KATHAM HATVÓ SUKHINAfi SYÓMA MÓDHAVA .. 1\.37..
1.38. Mesmo se essas pessoas que estão dominadas pela raiva não vêem nada de errado na
destruição da família e nenhum crime em atacar os amigos,
YADYAPYETE NA PAÍYANTI LOBHOPAHATACETASAfi || KULAK›AYAKÙTAM
DO›AM MITRADROHE CA PÓTAKAM .. 1\.38..
1.39. por que nós não teríamos a sabedoria de nos afastarmos dessa mancha, ó Janardana, nós
que vemos o erro de destruir a família?
KATHAM NA JÑEYAMASMÓBHIfi PÓPÓDASMÓNNIVARTITUM || KULAK›AYAKÙTAM
DO›AM PRAPAÍYADBHIRJANÓRDANA .. 1\.39..
1.40. Com a destruição de uma família, os antigos deveres familiares [KULA-DHARMA] são
destruídos. Quando os deveres perecem, toda a família se torna sem lei [ADHARMA].
KULAK›AYE PRAÔAÍYANTI KULADHARMÓfi SANÓTANÓfi || DHARME NA›ÈE
KULAM KÙTSNAM ADHARMOABHIBHAVATYUTA .. 1\.40..
1.41. E quando a falta de lei [ADHARMA] prevalece, ó Varshneya [Krishna], as mulheres da
família se tornam degradadas. E quando as mulheres se tornam degradadas, ocorre uma mistura das
castas [VARÔA-SA‹KARA].
ADHARMÓBHIBHAVÓTKÙ›ÔA PRADU›YANTI KULASTRIYAfi || STRÁ›U DU›ÈÓSU
VÓR›ÔEYA JÓYATE VARÔASA‹KARAfi .. 1\.41..
1.42. E essa mistura leva a uma vida infernal [NARAKÓYA] aqueles que arruinaram a família.
Os antepassados [PITARAfi] dele caem, privados de suas oferendas [KRIYÓfi] de arroz e de água.
SA‹KARO NARAKÓYAIVA KULAGHNÓNÓM KULASYA CA || PATANTI PITARO
HYE›ÓM LUPTAPIÔflODAKAKRIYÓfi .. 1\.42..
1.43. Por esses erros, que destróem uma família e causam a mistura das castas [varanas], os
deveres tradicionais das castas e das famílias são destruídos.
DO›AIRETAIfi KULAGHNÓNÓM VARÔASA‹KARAKÓRAKAIfi || UTSÓDYANTE
JÓTIDHARMÓfi KULADHARMÓÍCA ÍÓÍVATÓfi .. 1\.43..
1.44. Ó Janardana [Krishna], ouvimos dizer que as pessoas das famílias cujos deveres foram
destruídos devem viver no inferno [NARAKA].
UTSANNAKULADHARMÓÔÓM MANU›YÓÔÓM JANÓRDANA || NARAKE NIYATAM
VÓSO BHAVATÁTYANUÍUÍRUMA .. 1\.44..
1.45. Que enorme pecado [PÓPAM] resolvemos cometer, desejando matar nosso próprio povo
por nosso desejo de prazeres de um reinado!
AHO
BATA
MAHATPÓPAM
KARTUM
VYAVASITÓ
VAYAM
||
YADRÓJYASUKHALOBHENA HANTUM SVAJANAMUDYATÓfi .. 1\.45..
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1.46. Seria muito melhor para mim se os filhos de Dhritarashtra, com suas armas, me matassem
na batalha, enquanto eu ficasse desarmado, sem resistir.
YADI MÓMAPRATÁKÓRAMAÍASTRAM ÍASTRAPÓÔAYAfi || DHÓRTARÓ›ÈRÓ RAÔE
HANYUSTANME K›EMATARAM BHAVETH .. 1\.46..
Sañjaya disse:
1.47. Tendo dito isso no campo de batalha, Arjuna, com sua mente [MÓNAfi] dominada pelo
sofrimento, sentou-se na carruagem no meio do campo de batalha, atirando para o lado seu arco e as
flechas.
SAÑJAYA UVÓCA || EVAMUKTVÓRJUNAfi SA‹KHYE RATHOPASTHA UPÓVIÍATH ||
VISÙJYA SAÍARAM CÓPAM ÍOKASAMVIGNAMÓNASAfi .. 1\.47..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
ARJUNAVI›ÓDAYOGO NÓMA PRATHAMOADHYÓYAfi ..
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CAPÍTULO 2 – SAMKHYA YOGA = O YOGA DO CONHECIMENTO
Sañjaya disse:
2-1. A ele, que estava repleto de pena [KÙPAYÓ] e com os olhos cheios de lágrimas,
perturbado e sofrendo, Madhusudana [aquele que matou Madhu = Krishna] disse estas palavras:
SAÑJAYA UVÓCA || TAM TATHÓ KÙPAYÓVI›ÈAMAÍRUPÚRÔÓKULEK›AÔAM ||
VI›ÁDANTAMIDAM VÓKYAMUVÓCA MADHUSÚDANAfi .. 2\.1..
O Senhor Divino [Krishna] disse [ÍRÁ BHAGAVÓN UVÓCA]:
2-2. Ó Arjuna, neste momento de crise, de onde lhe veio este sentimento impuro
[KAÍMALAM] que não parece de um Arya [ANÓRYA = de pessoas que não são nobres], que não
conduz ao céu [SVAR] e que causa desgraça?
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || KUTASTVÓ KAÍMALAMIDAM VI›AME SAMUPASTHITAM ||
ANÓRYAJU›ÈAMASVARGYAMAKÁRTIKARAMARJUNA .. 2\.2..
2-3. Filho de Partha, não ceda a essa falta de hombridade [KLAIBYAM = impotência]. Isso não
é adequado para você, ó Opressor dos Inimigos [PARAMTAPA = Arjuna]. Erga-se, atirando para
longe esta fraqueza do coração [HÙDAYA].
KLAIBYAM MÓ SMA GAMAfi PÓRTHA NAITATTVAYYUPAPADYATE || K›UDRAM
HÙDAYADAURBALYAM TYAKTVOTTI›ÈHA PARAMTAPA .. 2\.3..
Arjuna disse:
2-4. Ó Madhusudana, como posso lutar e lançar flechas nessa batalha contra Bhīşma e Drona,
que são dignos de serem reverenciados [PÚJÓ-ARHAU], ó destruidor dos inimigos [ARISÚDANA
= Krishna]?
ARJUNA UVÓCA || KATHAM BHÁ›MAMAHAM SÓ‹KHYE DROÔAM CA
MADHUSÚDANA || I›UBHIfi PRATIYOTSYÓMI PÚJÓRHÓVARISÚDANA .. 2\.4..
2-5. É melhor viver mendigando neste mundo do que assassinar essas grandes almas [MAHÓANUBHÓVÓN]. Matando esses mestres [GURÚS], eu apenas desfrutaria neste mundo [LOKA]
riquezas e prazeres manchados de sangue [RUDHIRA-PRADIGDHÓN].
GURÚNAHATVÓ HI MAHÓNUBHÓVÓN || ÍREYO BHOKTUM BHAIK›YAMAPÁHA LOKE
||
HATVÓRTHAKÓMÓMSTU
GURUNIHAIVA
||
BHUÑJÁYA
BHOGÓN
RUDHIRAPRADIGDHÓN .. 2\.5..
2-6. Não sabemos o que seria melhor para nós – se devemos vencer, ou se eles devem nos
derrotar. Não teremos mais vontade de viver se matarmos os filhos de Dhritarashtra, que estão
diante de nós.
NA CAITADVIDMAfi KATARANNO GARÁYO || YADVÓ JAYEMA YADI VÓ NO JAYEYUfi
||
YÓNEVA
HATVÓ
NA
JIJÁVI›ÓMAfi
||
TEAVASTHITÓfi
PRAMUKHE
DHÓRTARÓ›ÈRÓfi .. 2\.6..
2-7. Meu ser está dominado pela fraqueza [DO›A], por causa do sentimento de piedade, e
minha mente está confusa a respeito do meu dever [DHARMA]. Eu lhe suplico, diga-me com
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certeza o que é melhor. Eu sou seu discípulo [ÍI›YA]. Instrua-me, a mim que me refugio
[PRAPANNAM] em você.
KÓRPAÔYADO›OPAHATASVABHÓVAfi
||
PÙCCHÓMI
TVÓM
DHARMASAMMÚflHACETÓfi || YACCHREYAfi SYÓNNIÍCITAM BRÚHI TANME ||
ÍI›YASTEAHAM ÍÓDHI MÓM TVÓM PRAPANNAM .. 2\.7..
2-8. Eu não vejo o que poderia afastar esse meu sofrimento que destrói meus sentidos
[INDRIYÓÔÓM], mesmo se eu conseguisse nesta terra um reino rico e sem inimigos, e mesmo se
atingisse a soberania sobre as divindades [SURÓÔÓM].
NA
HI
PRAPAÍYÓMI
MAMÓPANUDYÓDH
||
YACCHOKAMUCCHO›AÔAMINDRIYÓÔÓM
||
AVÓPYA
BHÚMÓVASAPATNAMÙDDHAM || RÓJYAM SURÓÔÓMAPI CÓDHIPATYAM .. 2\.8..
Sañjaya disse:
2-9. Tendo falado assim a Hrishikesha [o Senhor dos Sentidos = Krishna], Gudakesha [aquele
que vence a ignorância = Arjuna], o destruidor dos inimigos, disse a Govinda [Aquele que dá prazer
= Krishna]: “Eu não lutarei”, e se ficou em silêncio.
SAÑJAYA UVÓCA || EVAMUKTVÓ HÙ›ÁKEÍAM GUflÓKEÍAfi PARAMTAPAfi || NA
YOTSYA ITI GOVINDAMUKTVÓ TÚ›ÔÁM BABHÚVA HA .. 2\.9..
2-10. Ó Bharata [Dhritarashtra], a ele, que estava assim sofrendo, entre os dois exércitos,
Hrishikesha [Krishna] disse estas palavras, sorrindo:
TAMUVÓCA HÙ›ÁKEÍAfi PRAHASANNIVA BHÓRATA || SENAYORUBHAYORMADHYE
VI›ÁDANTAMIDAM VACAfi .. 2\.10..
O Senhor Divino disse:
2-11. Você lamenta por aqueles pelos quais você não deveria lamentar, embora você fale sobre a
sabedoria [PRAJÑÓ]. Os sábios [PAÔflITÓfi] não lamentam por aqueles que morreram ou pelos
que vivem.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
AÍOCYÓNANVAÍOCASTVAM
PRAJÑÓVÓDÓMÍCA
BHÓ›ASE || GATÓSÚNAGATÓSÚMÍCA NÓNUÍOCANTI PAÔflITÓfi .. 2\.11..
2-12. Certamente não houve um tempo em que eu surgi [JÓTU], nem você, nem esses
poderosos. E certamente não haverá um tempo futuro em que nós todos cessemos de existir.
NATVEVÓHAM JÓTU NÓSAM NA TVAM NEME JANÓDHIPÓfi || NA CAIVA NA
BHAVI›YÓMAfi SARVE VAYAMATAfi PARAM .. 2\.12..
2-13. Assim como o incorporado [DEHINAfi] passa pela infância, pela juventude e pela
velhice, da mesma forma passará a outro corpo [DEHÓNTARA] depois da morte. O sábio
[DHÁRAfi] não se confunde com isso.
DEHINOASMINYATHÓ DEHE KAUMÓRAM YAUVANAM JARÓ || TATHÓ
DEHÓNTARAPRÓPTIRDHÁRASTATRA NA MUHYATI .. 2\.13..
2-14. O contato dos sentidos com os objetos produz o inverno e o verão, o prazer [SUKHA] e a
dor [DUfiKHA]. Eles possuem um início e um fim, e são impermanentes [ANITYÓfi]. Aprenda a
suportá-lo, ó Bharata [Arjuna].
MÓTRÓSPARÍÓSTU
KAUNTEYA
ÍÁTO›ÔASUKHADUfiKHADÓfi
||
ÓGAMÓPÓYINOANITYÓSTÓMSTITIK›ASVA BHÓRATA .. 2\.14..
2-15. Ó homem excelente [Arjuna], realmente, a pessoa [PURU›A] que não é perturbada por
isso, a pessoa excelente que permanece igual [SAMA] no prazer [SUKHA] e na do [DUfiKHA],
este se torna preparado para a imortalidade [AMÙTA-TVÓYA].
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YAM
HI
NA
VYATHAYANTYETE
PURU›AM
PURU›AR›ABHA
SAMADUfiKHASUKHAM DHÁRAM SOAMÙTATVÓYA KALPATE .. 2\.15..

||

2-16. Nada surge daquilo que não existe [ASATAfi]. Aquilo que existe [SATAfi] não cessa de
existir. Aqueles que vêem a verdade [TATTVA-DARÍIBHIfi] perceberam a natureza desses dois.
NÓSATO VIDYATE BHÓVO NÓBHÓVO VIDYATE SATAfi || UBHAYORAPI
DÙ›ÈOANTASTVANAYOSTATTVADARÍIBHIfi .. 2\.16..
2-17. Saiba que aquilo [TAT] que permeia tudo [SARVAM IDAM TATAM] é indestrutível.
Ninguém pode produzir a destruição desse ser imutável.
AVINÓÍI TU TADVIDDHI YENA SARVAMIDAM TATAM || VINÓÍAMAVYAYASYÓSYA
NA KAÍCITKARTUMARHATI .. 2\.17..
2-18. Diz-se que esses corpos destrutíveis pertencem àquilo que está incorporado
[ÍARÁRIÔAfi], que é eterno, indestrutível, incompreensível. Portanto, ó Bharata [Arjuna], lute.
ANTAVANTA IME DEHÓ NITYASYOKTÓfi ÍARÁRIÔAfi || ANÓÍINOAPRAMEYASYA
TASMÓDYUDHYASVA BHÓRATA .. 2\.18..
2-19. Aquele que pensa que isso [ENAM] mata, e aquele que pensa que isso [ENAM] é morto,
ambos desconhecem a verdade. Ele nem mata nem é morto.
YA ENAM VETTI HANTÓRAM YAÍCAINAM MANYATE HATAM || UBHAU TAU NA
VIJÓNÁTO NÓYAM HANTI NA HANYATE .. 2\.19..
2-20. Isso [AYAM] nunca nasce, nem morre jamais, nem começou a existir ou cessará de
existir. Isso [AYAM] não nasceu [AJAfi], é eterno [NITIAfi], permanente, primordial. Ele não é
morto quando o corpo [SHARIRA] é morto.
NA JÓYATE MRIYATE VÓ KADÓCIN || NÓYAM BHÚTVÓ BHAVITÓ VÓ NA BHÚYAfi ||
AJO NITYAfi ÍÓÍVATOAYAM PURÓÔO || NA HANYATE HANYAMÓNE ÍARÁRE .. 2\.20..
2-21. Ó Partha [Arjuna], aquele que sabe que isso [ENAM] é indestrutível e eterno, sem
nascimento e permanente, quem tal pessoa poderia matar, ou quem ele poderia fazer morrer?
VEDÓVINÓÍINAM NITYAM YA ENAMAJAMAVYAYAM || KATHAM SA PURU›Afi
PÓRTHA KAM GHÓTAYATI HANTI KAM .. 2\.21..
2-22. Assim como uma pessoa joga fora as roupas gastas e coloca outras novas, do mesmo
modo, o incorporado [DEHÁ] se desfaz dos corpos [ÍARÁRÓÔI] gastos e se une a outros novos.
VÓSÓMSI JÁRÔÓNI YATHÓ VIHÓYA || NAVÓNI GÙHÔÓTI NAROAPARÓÔI || TATHÓ
ÍARÁRÓÔI VIHÓYA JÁRÔÓNI || ANYÓNI SAMYÓTI NAVÓNI DEHÁ .. 2\.22..
2-23. As armas não cortam isso [ENAM], o fogo não queima isso [ENAM], a água não o molha,
o vento não o seca.
NAINAM CHINDANTI ÍASTRÓÔI NAINAM DAHATI PÓVAKAfi || NA CAINAM
KLEDAYANTYÓPO NA ÍO›AYATI MÓRUTAfi .. 2\.23..
2-24. Isso [AYAM] não pode ser cortado, isso [AYAM] não pode ser queimado. Ele não pode
ser molhado nem ser secado. Ele é eterno, permeia tudo [SARVA-GATAfi], imutável, imóvel. Ele
é eternamente o mesmo.
ACCHEDYOAYAMADÓHYOAYAMAKLEDYOAÍO›YA
EVA
CA
||
NITYAfi
SARVAGATAfi STHÓÔURACALOAYAM SANÓTANAfi .. 2\.24..
2-25. Diz-se que isso [AYAM] é não manifesto [AVYAKTAfi], inconcebível [ACINTYAfi],
imutável. Portanto, conhecendo-o assim você não deve lamentar.
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AVYAKTOAYAMACINTYOAYAMAVIKÓRYOAYAMUCYATE
VIDITVAINAM NÓNUÍOCITUMARHASI .. 2\.25..

||

TASMÓDEVAM

2-26. Mesmo se você pensar que isso [ENAM] nasce perpetuamente e morre perpetuamente,
mesmo então, ó poderoso, você não deve afligir-se assim.
ATHA CAINAM NITYAJÓTAM NITYAM VÓ MANYASE MÙTAM || TATHÓPI TVAM
MAHÓBÓHO NAIVAM ÍOCITUMARHASI .. 2\.26..
2-27. Pois a morte é certa para tudo o que nasce [JATASYA], e o nascimento é certo para tudo o
que morre [MRITASYA]. Portanto, quanto ao inevitável, você não deve afligir-se.
JÓTASYA
HI
DHRUVO
MÙTYURDHRUVAM
JANMA
MÙTASYA
CA
||
TASMÓDAPARIHÓRYEARTHE NA TVAM ÍOCITUMARHASI .. 2\.27..
2-28. Ó Bharata [Arjuna], os seres [BHÚTÓNI] no início são não-manifestos [AVYAKTA],
manifestos [VYAKTA] no meio, e não-manifestos novamente no fim. O que há nisso para se
lamentar?
AVYAKTÓDÁNI
BHÚTÓNI
VYAKTAMADHYÓNI
BHÓRATA
||
AVYAKTANIDHANÓNYEVA TATRA KÓ PARIDEVANÓ .. 2\.28..
2-29. Alguns o visualizam como uma maravilha, outros falam sobre isso [ENAM] como uma
maravilha, e outros ouviram falar sobre ele como uma maravilha; porém mesmo depois de ouvir,
muito não o conhecem.
ÓÍCARYAVATPAÍYATI KAÍCIDENAM || ÓÍCARYAVADVADATI TATHAIVA CÓNYAfi
|| ÓÍCARYAVACCAINAMANYAfi ÍÙÔOTI || ÍRUTVÓAPYENAM VEDA NA CAIVA
KAÍCITH .. 2\.29..
2-30. Ó Bharata [Arjuna], o incorporado [DEHÁ] de todos é eterno [NITYAM] e jamais pode ser
morto. Portanto, você não deve lamentar por nenhuma criatura.
DEHÁ NITYAMAVADHYOAYAM DEHE SARVASYA BHÓRATA || TASMÓTSARVÓÔI
BHÚTÓNI NA TVAM ÍOCITUMARHASI .. 2\.30..
2-31. Além disso, considerando o seu próprio dever [SVADHARMA], você não deve hesitar,
pois não existe nada melhor para um guerreiro [K›ATRIYA] do que uma batalha prescrita pelo
dever [DHARMA].
SVADHARMAMAPI CÓVEK›YA NA VIKAMPITUMARHASI || DHARMYÓDDHI
YUDDHÓCCHREYOANYATK›ATRIYASYA NA VIDYATE .. 2\.31..
2-32. Ó [filho de] Partha [Arjuna], felizes são os Kshatriyas para quem surge uma guerra como
essa, sem ser procurada, como uma porta aberta para o céu [SVARGA].
YADÙCCHAYÓ
COPAPANNAM
SVARGADVÓRAMAPÓVÙTAM
||
SUKHINAfi
K›ATRIYÓfi PÓRTHA LABHANTE YUDDHAMÁDÙÍAM .. 2\.32..
2-33. Por outro lado, se você não lutar essa batalha justa [DHARMYAM], então você cometerá
um pecado [PÓPAM] deixando de lado seu próprio dever [SVADHARMA] e sua reputação.
ATHA CETTVAMIMAM DHARMYAM SA‹GRÓMAM NA KARI›YASI || TATAfi
SVADHARMAM KÁRTIM CA HITVÓ PÓPAMAVÓPSYASI .. 2\.33..
2-34. As pessoas sempre falarão sobre a sua infâmia. E para uma pessoa honrada, a infâmia é
pior do que a morte.
AKÁRTIM CÓPI BHÚTÓNI KATHAYI›YANTI TEAVYAYÓM || SAMBHÓVITASYA
CÓKÁRTIRMARAÔÓDATIRICYATE .. 2\.34..
10

2-35. Os grandes guerreiros pensarão que você desistiu de lutar por medo; e você cairá em
desgraça diante daqueles que o estimavam tanto.
BHAYÓDRAÔÓDUPARATAM MAMSYANTE TVÓM MAHÓRATHÓfi || YE›ÓM CA TVAM
BAHUMATO BHÚTVÓ YÓSYASI LÓGHAVAM .. 2\.35..
2-36. E seus inimigos falarão muitos impropérios, ridicularizando o seu poder. O que poderia ser
mais doloroso do que isto?
AVÓCYAVÓDÓMÍCA BAHÚNVADI›YANTI TAVÓHITÓfi || NINDANTASTAVA
SÓMARTHYAM TATO DUfiKHATARAM NU KIM .. 2\.36..
2-37. Ou, sendo morto, você atingirá o céu [SVARGAM], ou, vitorioso, você desfrutará do
mundo. Portanto erga-se, ó filho de Kunti [Arjuna] e decida-se a lutar.
HATO VÓ PRÓPSYASI SVARGAM JITVÓ VÓ BHOK›YASE MAHÁM || TASMÓDUTTI›ÈHA
KAUNTEYA YUDDHÓYA KÙTANIÍCAYAfi .. 2\.37..
2-38. Tratando da mesma forma alegria [SUKHA] e tristeza [DUHKHA], ganho e perda, vitória
e derrota, entre na batalha. Assim você não incorrerá em pecado [PÓPAM].
SUKHADUfiKHE SAME KÙTVÓ LÓBHÓLÓBHAU JAYÓJAYAU || TATO YUDDHÓYA
YUJYASVA NAIVAM PÓPAMAVÓPSYASI .. 2\.38..
2-39. Tudo isso lhe foi descrito pela sabedoria [BUDDHI] do conhecimento analítico
[SÓ‹KHYA], ó Partha [Arjuna]. Ouça agora a sabedoria [BUDDHI] do Yoga. Se você a aceitar,
você se libertará do cativeiro da ação [KARMA-BANDHA].
E›Ó TEABHIHITÓ SÓ‹KHYE BUDDHIRYOGE TVIMÓM ÍÙÔU || BUDHDHYÓ YUKTO
YAYÓ PÓRTHA KARMABANDHAM PRAHÓSYASI .. 2\.39..
2-40. Nesse caminho, nenhum esforço é perdido, nem ocorrem danos. Mesmo um pouco dessa
instrução [DHARMA] liberta do grande perigo.
NEHÓBHIKRAMANÓÍOASTI PRATYAVÓYO NA VIDYATE || SVALPAMAPYASYA
DHARMASYA TRÓYATE MAHATO BHAYÓTH .. 2\.40..
2-41. Ó alegria dos Kurus [Arjuna], nisto existe uma convicção única [EKÓM], decisiva. Mas o
intelecto [BUDDHI] dos indecisos possui ramificações inumeráveis.
VYAVASÓYÓTMIKÓ
BUDDHIREKEHA
KURUNANDANA
||
BAHUÍÓKHÓ
HYANANTÓÍCA BUDDHAYOAVYAVASÓYINÓM .. 2\.41..
2-42-43. Ó filho de Partha, as pessoas sem discernimento [AVIPAÍCITAfi], que se prendem às
palavras dos Vedas e declaram que não existe mais nada, sua natureza é o desejo e a vontade de
atingir o céu [SVARGA]. Elas repetem essas palavras floridas que resultam em renascimento e
fazem rituais [KRIYA] que produzem frutos [PHALA], procurando a satisfação [KÓMA] e o
poder.
YÓMIMÓM PU›PITÓM VÓCAM PRAVADANTYAVIPAÍCITAfi || VEDAVÓDARATÓfi
PÓRTHA NÓNYADASTÁTI VÓDINAfi .. 2\.42..
KÓMÓTMÓNAfi
SVARGAPARÓ
JANMAKARMAPHALAPRADÓM
||
KRIYÓVIÍE›ABAHULÓM BHOGAIÍVARYAGATIM PRATI .. 2\.43..
2-44. A concentração fixa [VYAVASÓYÓTMIKÓ] do intelecto [BUDDHI] e o SAMÓDHI não
se estabelecem naqueles que se dedicam à satisfação e ao poder, e cujas mentes [CITAfi] são
levadas por essas palavras [dos Vedas].
BHOGAIÍVARYAPRASAKTÓNÓM TAYÓPAHÙTACETASÓM || VYAVASÓYÓTMIKÓ
BUDDHIfi SAMÓDHAU NA VIDHÁYATE .. 2\.44..
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2-45. Ó Arjuna, o tema do Veda é a ação dos três poderes [GUÔAfi]. Mas você torne-se livre
desses três poderes, livre das dualidades [NIRDVANDVA], permanecendo estável na qualidade de
SATTVA, sem se importar com adquirir e preservar, estabelecido no Eu [ÓTMÓ].
TRAIGUÔYAVI›AYÓ VEDÓ NISTRAIGUÔYO BHAVÓRJUNA || NIRDVANDVO
NITYASATTVASTHO NIRYOGAK›EMA ÓTMAVÓN .. 2\.45..
2-46. Para um BRÓHMAÔA que atingiu o conhecimento [VIJÑÓNATAfi], os Vedas são tão
úteis quanto um poço em um lugar totalmente inundado.
YÓVÓNARTHA UDAPÓNE SARVATAfi SAMPLUTODAKE || TÓVÓNSARVE›U VEDE›U
BRÓHMAÔASYA VIJÓNATAfi .. 2\.46..
2-47. Você tem direito à ação [KARMA], mas nunca aos seus frutos [PHALA]. Não permita
que os frutos da ação [KARMA-PHALA] sejam o seu motivo. Nem permita nenhuma tendência à
inação [AKARMA].
KARMAÔYEVÓDHIKÓRASTE
MÓ
PHALE›U
KADÓCANA
||
MÓ
KARMAPHALAHETURBHÚRMÓ TE SA‹GOASTVAKARMAÔI .. 2\.47..
2-48. Firme no Yoga, ó Dhananjaya [conquistador das riquezas = Arjuna], realize suas obras
[KARMA], abandonando todos os apegos [SA‹GAM], tornando-se igual [SAMAfi] no sucesso e
no fracasso. Pois a igualdade da mente [SAMATVAM] é chamada de Yoga.
YOGASTHAfi
KURU
KARMÓÔI
SA‹GAM
TYAKTVÓ
DHANAÑJAYA
||
SIDHDHYASIDHDHYOfi SAMO BHÚTVÓ SAMATVAM YOGA UCYATE .. 2\.48..
2-49. Ó Dhananjaya, a ação [KARMA] é muito inferior ao Yoga da sabedoria [BUDDHIYOGA]. Refugie-se na sabedoria [BUDDHI]. Os que buscam os frutos [PHALA] são dignos de
pena.
DÚREÔA HYAVARAM KARMA BUDDHIYOGÓDDHANAÑJAYA || BUDDHAU
ÍARAÔAMANVICCHA KÙPAÔÓfi PHALAHETAVAfi .. 2\.49..
2-50. Aquele que unificou sua inteligência [BUDDHI-YUKTAH] rejeita aqui tanto as coisas
boas quanto as más [SUKÙTA-DU›KÙTA]. Portanto devote-se a este Yoga. Yoga é a habilidade
na ação [KARMA].
BUDDHIYUKTO JAHÓTÁHA UBHE SUKÙTADU›KÙTE || TASMÓDYOGÓYA YUJYASVA
YOGAfi KARMASU KAUÍALAM .. 2\.50..
2-51. Os sábios que unificaram sua inteligência, renunciando aos frutos de suas ações se
libertam [VINIMUKTA] da prisão do nascimento [JANMA-BANCHA] e atingem um estado sem
sofrimento [ANAMAYAM].
KARMAJAM
BUDDHIYUKTÓ
HI
PHALAM
TYAKTVÓ
MANÁ›IÔAfi
||
JANMABANDHAVINIRMUKTÓfi PADAM GACCHANTYANÓMAYAM .. 2\.51..
2-52. Quando seu intelecto [BUDDHI] ultrapassar as ilusões [moha] turvas, então você atingirá
a indiferença [NIRVEDAM] em relação àquilo que foi ouvido [ÍRUTASYA] e ao que ainda será
ouvido [ÍROTAVYASYA].
YADÓ TE MOHAKALILAM BUDDHIRVYATITARI›YATI || TADÓ GANTÓSI NIRVEDAM
ÍROTAVYASYA ÍRUTASYA CA .. 2\.52..
2-53. Quando seu intelecto, que está confuso por aquilo que foi dito [ÍRUTI], permanecer
imóvel e estável em SAMÓDHI, então você atingirá o Yoga.
ÍRUTIVIPRATIPANNÓ TE YADÓ STHÓSYATI NIÍCALÓ || SAMÓDHÓVACALÓ
BUDDHISTADÓ YOGAMAVÓPSYASI .. 2\.53..
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Arjuna disse:
2-54. Ó Keshava [Krishna], como é uma pessoa de sabedoria firme [STHITA-PRAJÑASYA],
no estado de SAMÓDHI? Como fala uma pessoa que tem a inteligência firme [STHITA-DHÁ]?
Como ele se assenta? Como ele anda?
ARJUNA UVÓCA || STHITAPRAJÑASYA KÓ BHÓ›Ó SAMÓDHISTHASYA KEÍAVA ||
STHITADHÁfi KIM PRABHÓ›ETA KIMÓSÁTA VRAJETA KIM .. 2\.54..
2-55. O Senhor abençoado disse: Ó Partha, quando uma pessoa renuncia completamente a todos
os desejos [KÓMAN] de sua mente [MANAfi], e quando ele permanece satisfeito apenas no Eu
[ÓTMÓ], pelo Eu, então se diz que ele tem uma sabedoria estável [STHITA-PRAJÑA].
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || PRAJAHÓTI YADÓ KÓMÓNSARVÓNPÓRTHA MANOGATÓN ||
ÓTMANYEVÓTMANÓ TU›ÈAfi STHITAPRAJÑASTADOCYATE .. 2\.55..
2-56. Aquele cuja mente [MANAfi] não se perturba no meio de sofrimentos e que está livre do
desejo ansioso pelos prazeres, aquele que foi além da paixão, do medo e da raiva, ele é chamado um
sábio [MUNI] de inteligência firme [STHITA-DHÁ].
DUfiKHE›VANUDVIGNAMANÓfi
SUKHE›U
VIGATASPÙHAfi
||
VÁTARÓGABHAYAKRODHAfi STHITADHÁRMUNIRUCYATE .. 2\.56..
2-57. Aquele que não se prende a nada em nenhum lugar, que nem se alegra ao receber algo
bom, nem se perturba quando recebe algo mau, tem a sabedoria [PRAJÑA] firmemente estabelecida
[PRATI›ÈHITÓ].
YAfi SARVATRÓNABHISNEHASTATTATPRÓPYA ÍUBHÓÍUBHAM || NÓBHINANDATI
NA DVE›ÈI TASYA PRAJÑÓ PRATI›ÈHITÓ .. 2\.57..
2-58. Aquele que retrais seus sentidos [INDRIYÓÔI] dos objetos dos sentidos completamente,
como uma tartaruga que retrai os seus membros, sua sabedoria [PRAJÑA] está firmemente
estabelecida [PRATI›ÈHITÓ].
YADÓ
SAMHARATE
CÓYAM
KÚRMOA‹GÓNÁVA
SARVAÍAfi
||
INDRIYÓÔÁNDRIYÓRTHEABHYASTASYA PRAJÑÓ PRATI›ÈHITÓ .. 2\.58..
2-59. Os objetos dos sentidos se afastam do incorporado [DEHINAH] que se abstém de se
alimentar deles, mas o seu sabor permanece. Mesmo o sabor se afasta quando se atinge aquilo que é
supremo [PARAM].
VI›AYÓ VINIVARTANTE NIRÓHÓRASYA DEHINAfi || RASAVARJAM RASOAPYASYA
PARAM DÙ›ÈVÓ NIVARTATE .. 2\.59..
2-60. Ó filho de Kunti [Arjuna], mesmo quando uma pessoa se esforça e tem discernimento
[VIPAÍCITA], os sentidos impetuosos arrastam sua mente [MANAfi].
YATATO HYAPI KAUNTEYA PURU›ASYA VIPAÍCITAfi || INDRIYÓÔI PRAMÓTHÁNI
HARANTI PRASABHAM MANAfi .. 2\.60..
2-61. Tendo controlado [SAMYAMYA] todos eles, ele deve permanecer firmemente unido
[YUKTAfi] a mim como o supremo [MAT-PARAfi]; pois a sabedoria [PRAJÑA] daquele cujos
sentidos estão sob controle se torna firme.
TÓNI SARVÓÔI SAMYAMYA YUKTA ÓSÁTA MATPARAfi || VAÍE HI YASYENDRIYÓÔI
TASYA PRAJÑÓ PRATI›ÈHITÓ .. 2\.61..
2-62. Concentrando-se nos objetos dos sentidos, ocorre um aprisionamento [SANGAfi] a eles.
Do aprisionamento surge o desejo [KÓMA], e do desejo vem a raiva.
DHYÓYATO VI›AYÓNPUMSAfi SA‹GASTE›ÚPAJÓYATE || SA‹GÓTSAÑJÓYATE
KÓMAfi KÓMÓTKRODHOABHIJÓYATE .. 2\.62..
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2-63. Da raiva surge a ilusão [SAMMOHAfi]; da ilusão, falha da memória [SMÙTI]; e da falha
de memória, a perda da compreensão [BUDDHI]. Pela perda de compreensão, ele perece.
KRODHÓDBHAVATI
SAMMOHAfi
SAMMOHÓTSMÙTIVIBHRAMAfi
||
SMÙTIBHRAMÍÓDH BUDDHINÓÍO BUDDHINÓÍÓTPRAÔAÍYATI .. 2\.63..
2-64. Mas aquele que se autocontrola [ÓTMA-VASHYAIfi], que se move entre os objetos dos
sentidos com os sentidos sob controle e livre [VIMUKTA] da atração [RÓGA] e aversão
[DVESHA], ele atinge a tranqüilidade [PRASÓDA].
RÓGADVE›AVIMUKTAISTU
VI›AYÓNINDRIYAIÍCARAN
||
ÓTMAVAÍYAIRVIDHEYÓTMÓ PRASÓDAMADHIGACCHATI .. 2\.64..
2-65. Quando é atingida essa tranqüilidade, todos os sofrimentos [DUHKHA] chegam ao fim;
para aquele que tem a mente tranqüila [PRASANNA-CETASAfi], a sabedoria [BUDDHI]
certamente se estabelece logo.
PRASÓDE SARVADUfiKHÓNÓM HÓNIRASYOPAJÓYATE || PRASANNACETASO HYÓÍU
BUDDHIfi PARYAVATI›ÈHATE .. 2\.65..
2-66. Para aquele que não está unificado [AYUKTASYA], não pode haver sabedoria
[BUDDHI]; e não pode haver meditação [BHÓVANÓ] para aquele que não está unificado. E para
aquele que não tem o poder de meditação, não existe paz [ÍÓNTIfi]. E para quem não tem paz,
como pode haver felicidade [SUKHAM]?
NÓSTI BUDDHIRAYUKTASYA NA CÓYUKTASYA BHÓVANÓ || NA CÓBHÓVAYATAfi
ÍÓNTIRAÍÓNTASYA KUTAfi SUKHAM .. 2\.66.
2-67. Quando a mente [MANAH] corre atrás dos sentidos que vagueiam, ela carrega para longe
a sabedoria [PRAJÑÓ], como o vento carrega para longe um barco sobre as águas.
INDRIYÓÔÓM HI CARATÓM YANMANOANUVIDHÁYATE || TADASYA HARATI
PRAJÑÓM VÓYURNÓVAMIVÓMBHASI .. 2\.67..
2-68. Portanto, ó Poderoso [Arjuna], a sabedoria [PRAJÑA] se estabelece firmemente naquele
cujos sentidos são completamente retraídos dos seus objetos.
TASMÓDYASYA
MAHÓBÓHO
NIGÙHÁTÓNI
SARVAÍAfi
||
INDRIYÓÔÁNDRIYÓRTHEBHYASTASYA PRAJÑÓ PRATI›ÈHITÓ .. 2\.68..
2-69. Aquilo que é noite para todos os seres é o despertar daquele que atingiu o controle
[SAMYAMÁ]. E o que é o despertar para todos os seres é noite para o sábio [MUNI] que contempla
[PAÍYATAH].
YÓ NIÍÓ SARVABHÚTÓNÓM TASYÓM JÓGARTI SAMYAMÁ || YASYÓM JÓGRATI
BHÚTÓNI SÓ NIÍÓ PAÍYATO MUNEfi .. 2\.69..
2-70. A pessoa atinge paz [ÍÓNTIfi] quando todos os desejos penetram nele como as águas
fluem para o mar, que permanece imóvel mesmo sendo preenchido por todos os lados. Jamais
aquele que se prende a seus desejos [KÓMA].
ÓPÚRYAMÓÔAMACALAPRATI›ÈHAM || SAMUDRAMÓPAfi PRAVIÍANTI YADVATH ||
TADVATKÓMÓ YAM PRAVIÍANTI SARVE || SA ÍÓNTIMÓPNOTI NA KÓMAKÓMÁ ..
2\.70..
2-71. Aquele que rejeita todos os desejos e age livre do sentido de posse [NIRMAMAfi], sem
um ego [AHA‹KÓRAfi], ele atinge a paz [ÍÓNTIfi].
VIHÓYA KÓMÓNYAfi SARVÓNPUMÓMÍCARATI NIfiSPÙHAfi || NIRMAMO
NIRAHA‹KÓRAfi SA ÍÓNTIMADHIGACCHATI .. 2\.71..
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2-72. Ó Partha, este é o estado de quem está estabelecido em Brahman [BRÓHMÁSTHITIfi].
Depois de atingi-lo, ninguém se ilude mais. Atinge-se a unidade com Brahman [BRAHMANIRVÓÔAM] mantendo esse estado no final da vida.
E›Ó
BRÓHMÁ
STHITIfi
PÓRTHA
NAINÓM
PRÓPYA
VIMUHYATI
||
STHITVÓSYÓMANTAKÓLEAPI BRAHMANIRVÓÔAMÙCCHATI .. 2\.72..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
SÓ‹KHYAYOGO NÓMA DVITÁYOADHYÓYAfi
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CAPÍTULO 3 – KARMA YOGA = O YOGA DA AÇÃO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA TÙTÁYOADHYÓYAfi. (KARMAYOGAfi)

Arjuna disse:
3-1. Ó Janardana [Krishna], se você considera a sabedoria superior à ação [KARMA], por que
você me estimula a fazer esta ação horrível, ó Keshava [Krishna]?
ARJUNA UVÓCA || JYÓYASÁ CETKARMAÔASTE MATÓ BUDDHIRJANÓRDANA ||
TATKIM KARMAÔI GHORE MÓM NIYOJAYASI KEÍAVA .. 3\.1..
3-2. Você confunde minha mente com afirmações conflitantes. Diga-me então com certeza
aquilo através do qual eu posso atingir o bem supremo.
VYÓMIÍREÔEVA VÓKYENA BUDDHIM MOHAYASÁVA ME || TADEKAM VADA
NIÍCITYA YENA ÍREYOAHAMÓPNUYÓM .. 3\.2..
O Senhor Divino disse:
3-3. Ó desprovido de culpa, eu falei antigamente sobre dois modos de vida neste mundo, o Yoga
do conhecimento [JÑAYOGAfi] para os homens que discriminam [SÓ‹KHYANÓM] e o Yoga da
ação [KARMAYOGAfi] para os yogues [YOGÁ].
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || LOKEASMIN DVIVIDHÓ NI›ÈHÓ PURÓ PROKTÓ
MAYÓNAGHA || JÑÓNAYOGENA SÓ‹KHYÓNÓM KARMAYOGENA YOGINÓM .. 3\.3..
3-4. Uma pessoa não atinge a libertação da ação deixando de agir, e ela não atinge sua perfeição
meramente pela renúncia [SAMNYASA].
NA KARMAÔÓMANÓRAMBHÓNNAI›KARMYAM PURU›OAÍNUTE || NA CA
SAMNYASANÓDEVA SIDDHIM SAMÓDHIGACCHATI .. 3\.4..
3-5. Pois ninguém pode permanecer sequer um momento sem agir; todos agem compulsiva
pelos poderes [GUÔA] que nascem da natureza [PRAKÙTI].
NA HI KAÍCITK›AÔAMAPI JÓTU TI›ÈHATYAKARMAKÙTH || KÓRYATE HYAVAÍAfi
KARMA SARVAfi PRAKÙTIJAIRGUÔAIfi .. 3\.5..
3-6. Aquele que restringe seus órgãos de ação [KARMENDRIYÓfi] mas continua em sua
mente [MANAfi] a se alimentar dos objetos dos sentidos, esse, cuja mente está iludida, é chamado
de hipócrita.
KARMENDRIYÓÔI
SAMYAMYA
YA
ÓSTE
MANASÓ
SMARAN
||
INDRIYÓRTHÓNVIMÚflHÓTMÓ MITHYÓCÓRAfi SA UCYATE .. 3\.6..
3-7. Mas aquele que controla os sentidos pela mente, ó Arjuna, e sem estar prisioneiro se
empenha no caminho das obras [KARMAYOGA], esse é o superior.
YASTVINDRIYÓÔI MANASÓ NIYAMYÓRABHATEARJUNA || KARMENDRIYAIfi
KARMAYOGAMASAKTAfi SA VIÍI›YATE .. 3\.7..
3-8. Realize o trabalho [KARMA] que lhe é destinado, pois a ação é superior à inação
[AKARMA]. A própria manutenção do corpo não seria possível sem a ação.
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NIYATAM KURU KARMA TVAM KARMA JYÓYO HYAKARMAÔAfi || ÍARÁRAYÓTRÓPI
CA TE NA PRASIDHDHYEDAKARMAÔAfi .. 3\.8..
3-9. A não ser que a pessoa realize as ações como um sacrifício sagrado [YAJÑA], elas o
aprisionam. Portanto, ó filho de Kunti [Arjuna], realize suas ações como um sacrifício, libertandose de todo aprisionamento.
YAJÑÓRTHÓTKARMAÔOANYATRA
LOKOAYAM
KARMABANDHANAfi
||
TADARTHAM KARMA KAUNTEYA MUKTASA‹GAfi SAMÓCARA .. 3\.9..
3-10. Nos tempos antigos, o Senhor das Criaturas [PRAJÓPATIfi], tendo criado os homens e o
sacrifício, disse: “Através disso vocês procriarão. Que isso lhes proporcione o leite de seus
desejos”.
SAHAYAJÑÓfi
PRAJÓfi
SÙ›ÈVÓ
PUROVÓCA
PRAJÓPATIfi
||
ANENA
PRASAVI›YADHVAME›A VOASTVI›ÈAKÓMADHUKH .. 3\.10..
3-11. “Através disso vocês nutrirão as divindades [DEVÓ]. Deixem que os DEVAS os nutram.
Assim, cuidando uns dos outros, vocês atingirão o bem supremo [PARAM].”
DEVÓNBHÓVAYATÓNENA TE DEVÓ BHÓVAYANTU VAfi || PARASPARAM
BHÓVAYANTAfi ÍREYAfi PARAMAVÓPSYATHA .. 3\.11..
3-12. “Sendo nutridos pelos sacrifícios [YAJÑA], os devas realmente lhes proporcionarão
aquilo que vocês desejam. Aquele que desfruta do que lhe foi dado sem retribuir é realmente um
ladrão.”
I›ÈÓNBHOGÓNHI
VO
DEVÓ
DÓSYANTE
YAJÑABHÓVITÓfi
||
TAIRDATTÓNAPRADÓYAIBHYO YO BHU‹KTE STENA EVA SAfi .. 3\.12..
3-13. “Aqueles que se alimentam com os restos do sacrifício [YAJÑA] se libertam de todos os
pecados. Mas as pessoas perversas que preparam alimentos para si mesmas, elas realmente se
alimentam de pecado [PÓPÓ].”
YAJÑAÍI›ÈÓÍINAfi SANTO MUCYANTE SARVAKILBI›AIfi || BHUÑJATE TE TVAGHAM
PÓPÓ YE PACANTYÓTMAKÓRAÔÓTH .. 3\.13..
3-14. “As criaturas nascem do alimento; o alimento surge da chuva; a chuva vem do sacrifício; e
o sacrifício se origina da ação.”
ANNÓDBHAVANTI BHÚTÓNI PARJANYÓDANNASAMBHAVAfi || YAJÑÓDBHAVATI
PARJANYO YAJÑAfi KARMASAMUDBHAVAfi .. 3\.14..
3-15. “Saiba que a origem do KARMA é o conhecimento de Brahman; o conhecimento de
Brahman se origina do Imutável [AK›ARA]. Assim, o Veda, que permeia tudo, está centralizado
no sacrifício.”
KARMA
BRAHMODBHAVAM
VIDDHI
BRAHMÓK›ARASAMUDBHAVAM
||
TASMÓTSARVAGATAM BRAHMA NITYAM YAJÑE PRATI›ÈHITAM .. 3\.15..
3-16. Ó Partha [Arjuna], aquele que não ajuda a girar a roda que foi assim colocada em
movimento, possui uma vida de pecado e concede prazeres a si próprio, vive em vão.
EVAM
PRAVARTITAM
CAKRAM
NÓNUVARTAYATÁHA
YAfi
||
AGHÓYURINDRIYÓRÓMO MOGHAM PÓRTHA SA JÁVATI .. 3\.16..
3-17. Mas o homem que se alegra apenas no Eu [ÓTMÓ] e que se satisfaz com o Eu [ÓTMÓ],
que se contenta apenas com o Eu – para ele, não existe nenhuma ação que ele precise fazer.
YASTVÓTMARATIREVA SYÓDÓTMATÙPTAÍCA MÓNAVAfi || ÓTMANYEVA CA
SAMTU›ÈASTASYA KÓRYAM NA VIDYATE .. 3\.17..
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3-18. De modo semelhante, neste mundo ele não tem nenhum interesse pelo resultado das ações
que ele fez, nem se preocupa com aquelas que seriam ganhas por aquilo que ele não fez. Ele não
depende de nenhum ser para nenhum propósito.
NAIVA TASYA KÙTENÓRTHO NÓKÙTENEHA KAÍCANA || NA CÓSYA
SARVABHÚTE›U KAÍCIDARTHAVYAPÓÍRAYAfi .. 3\.18..
3-19. Portanto, permanecendo livre, sempre realize a ação que deve ser feita, pois uma pessoa
[PÚRU›Afi] atinge o mais elevado [PARAM] realizado seu dever sem se prender à ação.
TASMÓDASAKTAfi SATATAM KÓRYAM KARMA SAMÓCARA || ASAKTO
HYÓCARANKARMA PARAMÓPNOTI PÚRU›Afi .. 3\.19..
3-20. Foi pelas obras que o Janaka e outros tentaram atingir a libertação. Você também deve
realizar seu dever para evitar que o mundo se extravie.
KARMAÔAIVA HI SAMSIDDHIMÓSTHITÓ JANAKÓDAYAfi || LOKASA‹GRAHAMEVÓPI
SAMPAÍYANKARTUMARHASI .. 3\.20..
3-21. Seja o que for que um homem superior faça, outros farão também o mesmo. Seja o que for
que ele estabeleça como padrão, os outros seguirão.
YADYADÓCARATI ÍRE›ÈHASTATTADEVETARO JANAfi || SA YATPRAMÓÔAM
KURUTE LOKASTADANUVARTATE .. 3\.21..
3-22. Para mim, ó Partha [Arjuna], não existe nenhum dever que eu deva realizar nesse mundo,
não há nada para realizar ou que não tenha sido obtido. No entanto eu permaneço em atividade.
NA
ME
PÓRTHÓSTI
KARTAVYAM
TRI›U
LOKE›U
KIMCANA
||
NÓNAVÓPTAMAVÓPTAVYAM VARTA EVA CA KARMAÔI .. 3\.22..
3-23. Porque, ó Partha, se eu não continuasse em ação constante, os homens seguiriam meu
caminho de muitos modos.
YADI HYAHAM NA VARTEYAM JÓTU KARMAÔYATANDRITAfi || MAMA
VARTMÓNUVARTANTE MANU›YÓfi PÓRTHA SARVAÍAfi .. 3\.23..
3-24. Se eu cessasse de realizar ações, estes mundos se arruinariam, e eu me tornaria o criador
da confusão [mistura de castas] e destruiria esses seres.
UTSÁDEYURIME LOKÓ NA KURYÓM KARMA CEDAHAM || SA‹KARASYA CA KARTÓ
SYÓMUPAHANYÓMIMÓfi PRAJÓfi .. 3\.24..
3-25. Ó Bharata, assim como os ignorantes agem aprisionados a suas obras, da mesma forma os
sábios também devem agir, sem aprisionamento, pelo desejo de manter a ordem do mundo.
SAKTÓfi
KARMAÔYAVIDVÓMSO
YATHÓ
KURVANTI
BHÓRATA
||
KURYÓDVIDVÓMSTATHÓASAKTAÍCIKÁR›URLOKASA‹GRAHAM .. 3\.25..
3-26. Que aquele que conhece [JÑANIN] não perturbe a mente dos ignorantes que estão presos
à ação. O sábio, realizando todas as obras no espírito do Yoga, deve fazer com que os outros
também realizem seus deveres.
NA
BUDDHIBHEDAM
JANAYEDAJÑÓNÓM
KARMASA‹GINÓM
||
JO›AYETSARVAKARMÓÔI VIDVÓNYUKTAfi SAMÓCARAN .. 3\.26..
3-27. Todas as ações são feitas pelos poderes da natureza [GUÔA], mas aquele que está iludido
pelo ego [AHA‹KARA] pensa: “Sou em quem faz.”
PRAKÙTEfi
KRIYAMÓÔÓNI
GUÔAIfi
KARMÓÔI
SARVAÍAfi
||
AHA‹KÓRAVIMÚflHÓTMÓ KARTÓHAMITI MANYATE .. 3\.27..
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3-28. Porém, ó Poderoso, aquele que conhece a verdade sobre a diferença entre os poderes
[GUÔA] e as ações não fica preso, pois ele pensa: “Os poderes agem sobre os poderes”.
TATTVAVITTU MAHÓBÓHO GUÔAKARMAVIBHÓGAYOfi || GUÔÓ GUÔE›U
VARTANTA ITI MATVÓ NA SAJJATE .. 3\.28..
3-29. Aqueles que são enganados pelos poderes [GUÔA] da natureza [PRAKÙTIfi] se prendem
às obras que eles produzem. Mas aquele que sabe tudo não deve perturbar as mentes dos ignorantes,
que apenas conhecem uma parte.
PRAKÙTERGUÔASAMMÚflHÓfi SAJJANTE GUÔAKARMASU || TÓNAKÙTSNAVIDO
MANDÓNKÙTSNAVINNA VICÓLAYETH .. 3\.29..
3-30. Renunciando [SAMNYASA] a mim todas as ações e com a consciência fixada no Eu
supremo [ÓDHYÓTMAN], livre do desejo e do ego, lute, livre da febre mental.
MAYI SARVÓÔI KARMÓÔI SAMNYASYÓDHYÓTMACETASÓ || NIRÓÍÁRNIRMAMO
BHÚTVÓ YUDHYASVA VIGATAJVARAfi .. 3\.30..
3-31. Aqueles que, cheios de fé [ÍRADDHÓ] e livres de sofismas, seguem constantemente esse
meu ensinamento, eles também se libertam das ações.
YE
ME
MATAMIDAM
NITYAMANUTI›ÈHANTI
MÓNAVÓfi
||
ÍRADDHÓVANTOANASÚYANTO MUCYANTE TEAPI KARMABHIfi .. 3\.31..
3-32. Mas aqueles que desprezam meu ensinamento e não o seguem, saiba que eles são cegos,
destituídos de sabedoria, e que estão perdidos e arruinados.
YE
TVETADABHYASÚYANTO
NÓNUTI›ÈHANTI
ME
MATAM
||
SARVAJÑÓNAVIMÚflHÓMSTÓNVIDDHI NA›ÈÓNACETASAfi .. 3\.32..
3-33. Mesmo um sábio age de acordo com sua própria natureza. Os seres [BHÚTÓNI] seguem
sua natureza. O que poderia ser obtido pela repressão?
SADÙÍAM CE›ÈATE SVASYÓfi PRAKÙTERJÑÓNAVÓNAPI || PRAKÙTIM YÓNTI
BHÚTÓNI NIGRAHAfi KIM KARI›YATI .. 3\.33..
3-34. A atração [RÓGA] e a repulsa [DVE›A] se fixam nos objetos dos sentidos. Não se deve
cair sob o domínio desses dois, porque eles são seus adversários.
INDRIYASYENDRIYASYÓRTHE RÓGADVE›AU VYAVASTHITAU || TAYORNA
VAÍAMÓGACCHETTAU HYASYA PARIPANTHINAU .. 3\.34..
3-35. O seu próprio dever [SVADHARMA], embora defeituoso, é superior ao dever de um
outro [PARADHARMA], mesmo bem realizado. É melhor morrer na realização de seu próprio
dever. Seguir o dever de um outro é perigoso.
ÍREYÓNSVADHARMO VIGUÔAfi PARADHARMÓTSVANU›ÈHITÓTH || SVADHARME
NIDHANAM ÍREYAfi PARADHARMO BHAYÓVAHAfi .. 3\.35..
Arjuna disse:
3-36. Ó Varshneya [Krishna], o que impede um homem a cometer erros [PÓPÓM], contra seu
próprio desejo, sendo obrigado como se fosse por alguma força?
ARJUNA UVÓCA || ATHA KENA PRAYUKTOAYAM PÓPAM CARATI PÚRU›Afi ||
ANICCHANNAPI VÓR›ÔEYA BALÓDIVA NIYOJITAfi .. 3\.36..
O Senhor Divino disse:
3-37. Isso é o desejo [KÓMA], isso é o ódio [KRODHA], nascido do poder da paixão
[RAJOGUÔA], que tudo devora e que produz pecados. Saiba que este é o inimigo que está aqui.
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ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || KÓMA E›A KRODHA E›A RAJOGUÔASAMUDBHAVAfi ||
MAHÓÍANO MAHÓPÓPMÓ VIDHDHYENAMIHA VAIRIÔAM .. 3\.37..
3-38. Assim como o fogo envolto em fumaça, assim como um espelho recoberto por poeira, e
como um embrião está envolto pelo útero, assim isto é encoberto por aquilo.
DHÚMENÓVRIYATE VAHNIRYATHÓDARÍO MALENA CA || YATHOLBENÓVÙTO
GARBHASTATHÓ TENEDAMÓVÙTAM .. 3\.38..
3-39. Ó filho de Kunti [Arjuna], a sabedoria [JÑÓNA] está encoberta por este fogo insaciável do
desejo [KÓMA], que é o inimigo constante do sábio.
ÓVÙTAM JÑÓNAMETENA JÑÓNINO NITYAVAIRIÔÓ || KÓMARÚPEÔA KAUNTEYA
DU›PÚREÔÓNALENA CA .. 3\.39..
3-40. Os sentidos [INDRIYÓÔI], a mente [MANAfi] e a inteligência [BUDDHIfi] são a sua
sede. Encobrindo a sabedoria [JÑÓNA] com a ajuda deles, ele ilude aquele que está incorporado
[DEHINAM].
INDRIYÓÔI MANO BUDDHIRASYÓDHI›ÈHÓNAMUCYATE || ETAIRVIMOHAYATYE›A
JÑÓNAMÓVÙTYA DEHINAM .. 3\.40..
3-41. Portanto, ó melhor dos Bharatas [Arjuna], depois de controlar os sentidos, renuncie a este
pecador, destruidor da sabedoria e da discriminação.
TASMÓTTVAMINDRIYÓÔYÓDAU NIYAMYA BHARATAR›ABHA || PÓPMÓNAM
PRAJAHI HYENAM JÑÓNAVIJÑÓNANÓÍANAM .. 3\.41..
3-42. Dizem que os sentidos [INDRIYÓÔI] são superiores; a mente [MANAfi] é superior aos
sentidos; mas o intelecto [BUDDHIfi] é superior à mente. No entanto, aquilo [SAfi] é maior do que
o intelecto.
INDRIYÓÔI PARÓÔYÓHURINDRIYEBHYAfi PARAM MANAfi || MANASASTU PARÓ
BUDDHIRYO BUDDHEfi PARATASTU SAfi .. 3\.42..
3-43. Conhecendo o Eu [ÓTMÓ] que está além do intelecto, e estabilizando-se pelo Eu, vença, ó
Poderoso [Arjuna], o inimigo na forma do desejo, que é tão difícil de dominar.
EVAM BUDDHEfi PARAM BUDDHVÓ SAMSTABHYÓTMÓNAMÓTMANÓ || JAHI
ÍATRUM MAHÓBÓHO KÓMARÚPAM DURÓSADAM .. 3\.43..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
KARMAYOGO NÓMA TÙTÁYOADHYÓYAfi .. 3..
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CAPÍTULO 4 – JÑANA YOGA = O YOGA DA SABEDORIA
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA CATURTHOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÓNAKARMASAMNYÓ
ÓSAYOGAfi
fi)
fi (JÑÓ
fi
O Senhor Divino disse:
4-1. Eu transmiti esse Yoga imortal a Vivasvan. Vivasvan o ensinou a Manu e Manu falou sobre
ele a Ikshvaku.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || IMAM VIVASVATE YOGAM PROKTAVÓNAHAMAVYAYAM ||
VIVASVÓNMANAVE PRÓHA MANURIK›VÓKAVEABRAVÁTH .. 4\.1..
4-2. Assim, transmitido de um para outro, os reis [RÓJA] sábios conheceram esse Yoga, até que
ele foi perdido pelo mundo, por um longo lapso de tempo, ó Destruidor do Inimigo [Arjuna].
EVAM PARAMPARÓPRÓPTAMIMAM RÓJAR›AYO VIDUfi || SA KÓLENEHA MAHATÓ
YOGO NA›ÈAfi PARAMTAPA .. 4\.2..
4-3. Esse mesmo antigo Yoga lhe foi hoje ensinado por mim, pois você é meu devoto
[BHAKTA] e meu amigo, e este é um profundo segredo [RAHASYAM].
SA EVÓYAM MAYÓ TEADYA YOGAfi PROKTAfi PURÓTANAfi || BHAKTOASI ME
SAKHÓ CETI RAHASYAM HYETADUTTAMAM .. 4\.3..
Arjuna disse:
4-4. Vivashvan nasceu antes, e você nasceu depois. Como posso então entender que você lhe
transmitiu isso no início?
ARJUNA UVÓCA || APARAM BHAVATO JANMA PARAM JANMA VIVASVATAfi ||
KATHAMETADVIJÓNÁYÓM TVAMÓDAU PROKTAVÓNITI .. 4\.4..
O Senhor Divino disse:
4-5. Ó Arjuna, muitas vidas minhas se passaram, e também suas. Eu as conheço todas, mas você
não as conhece, ó Afugentador dos Inimigos [Arjuna].
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || BAHÚNI ME VYATÁTÓNI JANMÓNI TAVA CÓRJUNA ||
TÓNYAHAM VEDA SARVÓÔI NA TVAM VETTHA PARAMTAPA .. 4\.5..
4-6. Embora eu não tenha nascido e seja imperecível, embora seja o Senhor [ÁÍVARA] das
criaturas, apesar disso, controlando minha natureza [PRAKÙTI] eu adquiro um nascimento por
minhas própria magia [ÓTMÓ-MAYÓ].
AJOAPI
SANNAVYAYÓTMÓ
BHÚTÓNÓMÁÍVAROAPI
SAN
||
PRAKÙTIM
SVÓMADHI›ÈHÓYA SAMBHAVÓMYÓTMAMÓYAYÓ .. 4\.6..
4-7. Ó Bharata, sempre que há um declínio da virtude [DHARMA] e um aumento do vício
[ADHARMA] eu me manifesto.
YADÓ
YADÓ
HI
DHARMASYA
GLÓNIRBHAVATI
BHÓRATA
||
ABHYUTTHÓNAMADHARMASYA TADÓTMÓNAM SÙJÓMYAHAM .. 4\.7..
4-8. Para a proteção dos bons, a destruição dos maus e para o estabelecimento da lei
[DHARMA] eu me manifesto de tempos [YUGA] em tempos.
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PARITRÓÔÓYA
SÓDHÚNÓM
VINÓÍÓYA
CA
DU›KÙTÓM
DHARMASAMSTHÓPANÓRTHÓYA SAMBHAVÓMI YUGE YUGE .. 4\.8..

||

4-9. Aquele que conhece verdadeiramente o meu divino nascimento e minhas ações, não renasce
novamente após abandonar o corpo. Ele vem a mim, ó Arjuna.
JANMA KARMA CA ME DIVYAMEVAM YO VETTI TATTVATAfi || TYAKTVÓ DEHAM
PUNARJANMA NAITI MÓMETI SOARJUNA .. 4\.9..
4-10. Livre das paixões, do medo e da raiva, aqueles que se absorveram em mim, que se
refugiaram em mim, purificados pela austeridade [TAPAfi] da sabedoria [JÑÓNA], atingiram meu
estado de existência.
VÁTARÓGABHAYAKRODHÓ MANMAYÓ MÓMUPÓÍRITÓfi || BAHAVO JÑÓNATAPASÓ
PÚTÓ MADBHÓVAMÓGATÓfi .. 4\.10..
4-11. Conforme o modo pelo qual eles se aproximam de mim, eu os favoreço, ó filho de Partha.
Os seres humanos seguem meu caminho de muitos modos.
YE YATHÓ MÓM PRAPADYANTE TÓMSTATHAIVA BHAJÓMYAHAM || MAMA
VARTMÓNUVARTANTE MANU›YÓfi PÓRTHA SARVAÍAfi .. 4\.11..
4-12. Os que desejam os frutos de suas ações oferecem sacrifícios às divindades [DEVATÓfi].
Neste mundo dos homens, o resultado das ações vem rapidamente.
KÓ‹K›ANTAfi KARMAÔÓM SIDDHIM YAJANTA IHA DEVATÓfi || K›IPRAM HI
MÓNU›E LOKE SIDDHIRBHAVATI KARMAJÓ .. 4\.12..
4-13. Eu criei as quatro castas [CÓTUR-VARÔYAM], de acordo com a classificação do
poderes [GUÔA] e das atividades. Embora eu seja o criador disso, saiba que eu não atuo e não
mudo.
CÓTURVARÔYAM
MAYÓ
SÙ›ÈAM
GUÔAKARMAVIBHÓGAÍAfi
||
TASYA
KARTÓRAMAPI MÓM VIDHDHYAKARTÓRAMAVYAYAM .. 4\.13..
4-14. As ações não me mancham; eu não anseio pelos seus frutos. Aquele que me conhece assim
não é aprisionado pelas ações [KARMA].
NA MÓM KARMÓÔI LIMPANTI NA ME KARMAPHALE SPÙHÓ || ITI MÓM
YOABHIJÓNÓTI KARMABHIRNA SA BADHYATE .. 4\.14..
4-15. Sabendo isso, os homens antigos que procuravam a libertação também realizaram ações.
Portanto, realize você também sua ação como foi realizada antes pelos antigos.
EVAM JÑÓTVÓ KÙTAM KARMA PÚRVAIRAPI MUMUK›UBHIfi || KURU KARMAIVA
TASMÓTTVAM PÚRVAIfi PÚRVATARAM KÙTAM .. 4\.15..
4-16. Mesmo os sábios se confundem sobre o que é ação e o que é inação. Eu lhe direi o que é
ação, e com essa sabedoria você se libertará [MOK›A] do mal.
KIM KARMA KIMAKARMETI KAVAYOAPYATRA MOHITÓfi || TATTE KARMA
PRAVAK›YÓMI YAJJÑÓTVÓ MOK›YASEAÍUBHÓTH .. 4\.16..
4-17. Pois existe algo que deve ser conhecido sobre a ação, e também algo que deve ser
conhecido sobre a ação errônea, e algo que deve ser conhecido sobre a inação. É difícil
compreender a natureza da ação.
KARMAÔO HYAPI BODDHAVYAM BODDHAVYAM CA VIKARMAÔAfi ||
AKARMAÔAÍCA BODDHAVYAM GAHANÓ KARMAÔO GATIfi .. 4\.17..
4-18. Aquele que vê a inação [AKARMA] na ação [KARMA], e a ação na inação é um sábio
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entre os homens. Ele é um yogue e realizou tudo.
KARMAÔYAKARMA YAfi PAÍYEDAKARMAÔI CA KARMA YAfi
BUDDHIMÓNMANU›YE›U SA YUKTAfi KÙTSNAKARMAKÙTH .. 4\.18..

||

SA

4-19. Uma pessoa livre de desejos, cujas ações foram queimadas no fogo da sabedoria [JÑÓNAAGNI], é chamado de sábio [BUDHÓfi] pelos que sabem [PAÔflITAM].
YASYA
SARVE
SAMÓRAMBHÓfi
KÓMASA‹KALPAVARJITÓfi
||
JÑÓNÓGNIDAGDHAKARMÓÔAM TAMÓHUfi PAÔflITAM BUDHÓfi .. 4\.19..
4-20. Tendo abandonado a fixação aos frutos da ação, permanecendo sempre contente e não
dependendo de nada, ele não faz nada, embora esteja sempre empenhado na ação.
TYAKTVÓ
KARMAPHALÓSA‹GAM
NITYATÙPTO
NIRÓÍRAYAfi
||
KARMAÔYABHIPRAVÙTTOAPI NAIVA KIMCITKAROTI SAfi .. 4\.20..
4-21. Aquele que está livre de desejos, cuja mente e sentidos estão sob controle, que renunciou a
todas as posses, e que realiza as ações apenas pelo corpo, não comete erros.
NIRÓÍÁRYATACITTÓTMÓ TYAKTASARVAPARIGRAHAfi || ÍÓRÁRAM KEVALAM
KARMA KURVANNÓPNOTI KILBI›AM .. 4\.21..
4-22. Satisfazendo-se com aquilo que lhe vem sem ser desejado, aquele que não é afetado pelos
pares de opostos [DVANDVA] e que está livre da inveja, que permanece o mesmo no sucesso e no
fracasso, não é aprisionado pelo KARMA.
YADÙCCHÓLÓBHASAMTU›ÈO
DVANDVÓTÁTO
VIMATSARAfi
||
SAMAfi
SIDDHÓVASIDDHAU CA KÙTVÓPI NA NIBADHYATE .. 4\.22..
4-23. Todas as ações se dissolvem completamente para uma pessoa que está livre de desejos,
cuja mente está fixada na sabedoria, e que realiza as ações como um sacrifício [YAJÑA].
GATASA‹GASYA MUKTASYA JÑÓNÓVASTHITACETASAfi || YAJÑÓYÓCARATAfi
KARMA SAMAGRAM PRAVILÁYATE .. 4\.23..
4-24. A colher do ritual é Brahman; o oferecimento é Brahman; a oblação é oferecida por
Brahman no fogo de Brahman. Brahman é atingido por aquele que capta Brahman em suas ações.
BRAHMÓRPAÔAM BRAHMA HAVIfi BRAHMÓGNAU BRAHMAÔÓ HUTAM ||
BRAHMAIVA TENA GANTAVYAM BRAHMA KARMA SAMÓDHINÓ .. 4\.24..
4-25. Alguns yogues oferecem sacrifício [YAJÑA] apenas aos DEVAS, enquanto outros
oferecem a sabedoria como sacrifício pela sabedoria no fogo de Brahman
DAIVAMEVÓPARE YAJÑAM YOGINAfi PARYUPÓSATE || BRAHMÓGNÓVAPARE
YAJÑAM YAJÑENAIVOPAJUHVATI .. 4\.25..
4-26. Outros oferecem a audição e os outros sentidos no fogo do autocontrole [SAMYAMA];
outros oferecem o som e outros objetos no fogo dos sentidos.
ÍROTRÓDÁNÁNDRIYÓÔYANYE
SAMYAMÓGNI›U
JUHVATI
||
ÍABDÓDÁNVI›AYÓNANYA INDRIYÓGNI›U JUHVATI .. 4\.26..
4-27. Alguns outros oferecem todas as ações dos órgãos e as atividades da força vital [PRÓÔA]
no fogo do yoga do autocontrole [ÓTMA-SAMYAMA-YOGA], que foi aceso pelo conhecimento
[JÑÓNA].
SARVÓÔÁNDRIYAKARMÓÔI
PRÓÔAKARMÓÔI
CÓPARE
||
ÓTMASAMYAMAYOGÓGNAU JUHVATI JÑÓNADÁPITE .. 4\.27..
4-28. Alguns outros, de modo semelhante, oferecem como sacrifício suas riquezas, ou suas
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austeridades, ou seus exercícios espirituais [YOGA-YAJÑÓ], enquanto outros ascetas [VRATÓfi],
com suas mentes controladas, oferecem seu conhecimento e estudo [SVÓDHYÓYA].
DRAVYAYAJÑÓSTAPOYAJÑÓ
YOGAYAJÑÓSTATHÓPARE
||
SVÓDHYÓYAJÑÓNAYAJÑÓÍCA YATAYAfi SAMÍITAVRATÓfi .. 4\.28..
4-29. Outros, praticando constantemente o controle das forças vitais [PRÓÔA], tendo
controlado os caminhos do PRANA e do APANA, oferecem a expiração [PRÓÔA] na inspiração
[APÓNA], e a inspiração na expiração.
APÓNE JUHVATI PRÓÔAM PRÓÔEAPÓNAM TATHÓPARE || PRÓÔÓPÓNAGATÁ
RUDDHVÓ PRÓÔÓYÓMAPARÓYAÔÓfi .. 4\.29..
4-30. Outros, controlando seu alimento, oferecem como sacrifício sua força vital [PRÓÔA] na
força vital. Todos eles conhecem o que é o sacrifício e destroem seus pecados pelo sacrifício.
APARE NIYATÓHÓRÓfi PRÓÔÓNPRÓÔE›U JUHVATI || SARVEAPYETE YAJÑAVIDO
YAJÑAK›APITAKALMA›Ófi .. 4\.30..
4-31. Aqueles que comem o alimento que restou após um sacrifício atingem o Brahman eterno
[BRAHMA-SANÓTANAM]. Este mundo é perdido por aquele que não realiza sacrifícios
[YAJÑA]. O que dizer então do outro mundo, ó Melhor dos Kurus [Arjuna]?
YAJÑAÍI›ÈÓMÙTABHUJO
YÓNTI
BRAHMA
SANÓTANAM
||
NÓYAM
LOKOASTYAYAJÑASYA KUTOANYAfi KURUSATTAMA .. 4\.31..
4-32. Assim, a boca dos Vedas espalhou muitas formas de sacrifícios. Saiba que todas elas
nascem da ação, e sabendo isso você se libertará.
EVAM BAHUVIDHÓ YAJÑÓ VITATÓ BRAHMAÔO MUKHE || KARMAJÓNVIDDHI
TÓNSARVÓNEVAM JÑÓTVÓ VIMOK›YASE .. 4\.32..
4-33. Ó Destruidor dos Inimigos, a sabedoria [JÑÓNA] é considerada superior a qualquer
sacrifício material, pois o coroamento de todas as obras, sem exceção, é a sabedoria.
ÍREYÓNDRAVYAMAYÓDYAJÑÓJJÑÓNAYAJÑAfi
PARAMTAPA
||
SARVAM
KARMÓKHILAM PÓRTHA JÑÓNE PARISAMÓPYATE .. 4\.33..
4-34. Aprenda isso por reverência humilde, por pesquisa e por serviço [SEVAYÓ]. Os videntes
[DARÍINAfi] que atingiram a sabedoria lhe transmitirão a sabedoria.
TADVIDDHI PRAÔIPÓTENA PARIPRAÍNENA SEVAYÓ || UPADEK›YANTI TE JÑÓNAM
JÑÓNINASTATTVADARÍINAfi .. 4\.34..
4-35. Depois de conhecer isso, ó Pandava, você não será novamente iludido. Com este
conhecimento você verá todos os seres, sem exceção, dentro do Eu [ÓTMÓ], e também em mim.
YAJJÑÓTVÓ
NA
PUNARMOHAMEVAM
YÓSYASI
PÓÔflAVA
||
YENA
BHÚTÓNYAÍE›ÓÔI DRAK›YASYÓTMANYATHO MAYI .. 4\.35..
4-36. Mesmo se você for o mais pecador entre os pecadores, você atravessará o mar do pecado
apenas pelo barco da sabedoria.
API
CEDASI
PÓPEBHYAfi
SARVEBHYAfi
PÓPAKÙTTAMAfi
||
SARVAM
JÑÓNAPLAVENAIVA VÙJINAM SAMTARI›YASI .. 4\.36..
4-37. Assim como o fogo aceso transforma a madeira em cinzas, da mesma forma o fogo da
sabedoria transforma em cinzas todas as ações.
YATHAIDHÓMSI SAMIDDHOAGNIRBHASMASÓTKURUTEARJUNA || JÑÓNÓGNIfi
SARVAKARMÓÔI BHASMASÓTKURUTE TATHÓ .. 4\.37..
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4-38. Não há nada aqui comparável à pureza da sabedoria. Aquele que se aperfeiçoou pelo Yoga
[YOGA-SAM-SIDDHAfi] encontra aquilo por si mesmo, depois de um tempo, dentro de si.
NA HI JÑÓNENA SADÙÍAM PAVITRAMIHA VIDYATE || TATSVAYAM
YOGASAMSIDDHAfi KÓLENÓTMANI VINDATI .. 4\.38..
4-39. O homem que tem fé [ÍRADDHA], que se dedica e que controlou seus sentidos atinge a
sabedoria e, tendo obtido a sabedoria, atinge rapidamente a paz suprema [PARAM ÍÓNTIfi].
ÍRADDHÓVÓ.ÔLLABHATE JÑÓNAM TATPARAfi SAMYATENDRIYAfi || JÑÓNAM
LABDHVÓ PARÓM ÍÓNTIMACIREÔÓDHIGACCHATI .. 4\.39..
4-40. Mas aquele que é ignorante e que não tem fé, que tem uma mente que duvida, perece. Para
a mente que duvida, não existe felicidade nem neste mundo nem no outro.
AJÑAÍCÓÍRADDADHÓNAÍCA SAMÍAYÓTMÓ VINAÍYATI || NÓYAM LOKOASTI NA
PARO NA SUKHAM SAMÍAYÓTMANAfi .. 4\.40..
4-41. Ó Dhananjaya, as ações não prendem aquele que renunciou às ações pelo Yoga, que
destruiu todas as dúvidas pela sabedoria e que não se distrai.
YOGASAMNYASTAKARMÓÔAM JÑÓNASAMCHINNASAMÍAYAM || ÓTMAVANTAM
NA KARMÓÔI NIBADHNANTI DHANAÑJAYA .. 4\.41..
4-42. Portanto, ó Melhor dos Bharatas, tendo cortado com a espada da sabedoria esta dúvida em
seu coração nascida da ignorância, recorra ao Yoga e erga-se.
TASMÓDAJÑÓNASAMBHÚTAM HÙTSTHAM JÑÓNÓSINÓTMANAfi || CHITTVAINAM
SAMÍAYAM YOGAMÓTI›ÈHOTTI›ÈHA BHÓRATA .. 4\.42..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
JÑÓNAKARMASAMNYÓSAYOGO NÓMA CATURTHOADHYÓYAfi ..4..
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CAPÍTULO 5 – KARMA SAMNYASA YOGA = O YOGA DA RENÚNCIA À AÇÃO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA PAMCAMOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÓSAYOGAfi
fi)
fi (SAMNYÓ
fi
Arjuna disse:
5-1. Ó Krishna, você elogiou a renúncia às ações [SAMNYÓSAfi] e também as ações. Diga-me
com certeza qual dos dois é o melhor Yoga.
ARJUNA UVÓCA || SAMNYÓSAM KARMAÔÓM KÙ›ÔA PUNARYOGAM CA ÍAMSASI ||
YACCHREYA ETAYOREKAM TANME BRÚHI SUNIÍCITAM .. 5\.1..
O Senhor Divino disse:
5-2. Tanto a renúncia das ações [SAMNYÓSAfi] quanto o Yoga das ações [KARMAYOGA]
levam à libertação. Dentre os dois, Karma Yoga é superior à renúncia às ações.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
SAMNYÓSAfi
KARMAYOGAÍCA
NIfiÍREYASAKARÓVUBHAU
||
TAYOSTU
KARMASAMNYÓSÓTKARMAYOGO
VIÍI›YATE .. 5\.2..
5-3. Aquele que nem odeia nem deseja deve ser conhecido como aquele que tem um espírito de
renúncia [SAMNYÓSÁ]. Livre das dualidades [NIRDVANDVAfi], ele se liberta facilmente do
aprisionamento [BANDHÓT], ó Poderoso.
JÑEYAfi SA NITYASAMNYÓSÁ YO NA DVE›ÈI NA KÓ‹K›ATI || NIRDVANDVO HI
MAHÓBÓHO SUKHAM BANDHÓTPRAMUCYATE .. 5\.3..
5-4. Os ignorantes falam sobre a discriminação (SA‹KHYA) e a prática (YOGA) como
diferentes, mas o sábio não. Aquele que se aplica de forma adequada a um deles, obtém os
resultados de ambos.
SÓ‹KHYAYOGAU
PÙTHAGBÓLÓfi
PRAVADANTI
NA
PAÔflITÓfi
||
EKAMAPYÓSTHITAfi SAMYAGUBHAYORVINDATE PHALAM .. 5\.4..
5-5. O estado que é obtidos pelos samkhyas é também atingido pelos yogues. Os que vêem
corretamente percebem que o Samkhya e o Yoga são um.
YATSÓ‹KHYAIfi PRÓPYATE STHÓNAM TADYOGAIRAPI GAMYATE || EKAM
SÓ‹KHYAM CA YOGAM CA YAfi PAÍYATI SA PAÍYATI .. 5\.5..
5-6. Mas a renúncia [SAMNYÓSA], ó Poderoso, é difícil de atingir sem Yoga. O pensador
[MUNIfi] que pratica Yoga atinge Brahman rapidamente.
SAMNYÓSASTU MAHÓBÓHO DUfiKHAMÓPTUMAYOGATAfi || YOGAYUKTO
MUNIRBRAHMA NACIREÔÓDHIGACCHATI .. 5\.6..
5-7. Aquele que dominou o Yoga, que se purificou, que se controla e que conquistou os
sentidos, cujo Eu [ÓTMÓ] se torna o Eu de todos os seres [SARVABHÚTÓTMA] – ele realmente
não se mancha mesmo enquanto realiza ações.
YOGAYUKTO
VIÍUDDHÓTMÓ
VIJITÓTMÓ
JITENDRIYAfi
||
SARVABHÚTÓTMABHÚTÓTMÓ KURVANNAPI NA LIPYATE .. 5\.7..
5-8. A pessoa que conhece a realidade [TATTVAVIT] e que permanece unida [YUKTAfi]
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pensa: “Eu certamente não faço nada”, pois ao ver, ouvir, tocar, cheirar, provar, caminhar, dormir,
respirar,
NAIVA
KIMCITKAROMÁTI
YUKTO
MANYETA
TATTVAVITH
||
PAÍYAÑÍRUÔVANSPÙÍAÑJIGHRANNAÍNA‹GACCHANSVAPANÍVASAN .. 5\.8..
5-9. ao falar, emitir, pegar, abrir e fechar os olhos, ele percebe que apenas os sentidos se ocupam
com os objetos dos sentidos.
PRALAPANVISÙJANGÙHÔANNUNMI›ANNIMI›ANNAPI || INDRIYÓÔÁNDRIYÓRTHE›U
VARTANTA ITI DHÓRAYAN .. 5\.9..
5-10. Aquele que age tendo desistido do apego [SA‹GAM], dedicando suas ações a Brahman,
ele não é manchado pelo pecado, assim como uma folha de lótus não é molhada pela água.
BRAHMAÔYÓDHÓYA KARMÓÔI SA‹GAM TYAKTVÓ KAROTI YAfi || LIPYATE NA SA
PÓPENA PADMAPATRAMIVÓMBHASÓ .. 5\.10..
5-11. Os yogues agem meramente através do corpo, mente, intelecto ou pelos órgãos,
abandonando a ligação, apenas para purificar-se [ÓTMA-ÍUDDHAYA].
KÓYENA MANASÓ BUDHDHYÓ KEVALAIRINDRIYAIRAPI || YOGINAfi KARMA
KURVANTI SA‹GAM TYAKTVÓTMAÍUDDHAYE .. 5\.11..
5-12. Aquele que se unificou [YUKTAfi] atinge a paz que vem da firmeza, abandonando a
ligação aos frutos das obras. Mas aquele que não se unificou [AYUKTAfi] é impelido pelo desejo e
se liga ao fruto da ação, e assim fica preso.
YUKTAfiKARMAPHALAM TYAKTVÓ ÍÓNTIMÓPNOTI NAI›ÈHIKÁM || AYUKTAfi
KÓMAKÓREÔA PHALE SAKTO NIBADHYATE .. 5\.12..
5-13. O incorporado [DEHÁ] que controlou sua natureza tendo renunciado a todas as ações pela
mente permanece feliz na cidade de nova portas, sem agir nem causando nenhuma ação.
SARVAKARMÓÔI MANASÓ SAMNYASYÓSTE SUKHAM VAÍÁ || NAVADVÓRE PURE
DEHÁ NAIVA KURVANNA KÓRAYAN .. 5\.13..
5-14. O senhor do corpo [PRABHUfi] não produz atividade nem objetos de desejo para
ninguém, nem se associa com os resultados as ações. É a sua natureza [SVABHÓVAfi] que atua.
NA KARTÙTVAM NA KARMÓÔI LOKASYA SÙJATI PRABHUfi || NA
KARMAPHALASAMYOGAM SVABHÓVASTU PRAVARTATE .. 5\.14..
5-15. Aquele que permeia tudo [VIBHUfi] não participa do pecado [PÓPAM] ou do mérito
[SUKÙTAM] de ninguém. A sabedoria está envolta pela ignorância. Por isso as criaturas vivas se
iludem.
NÓDATTE KASYACITPÓPAM NA CAIVA SUKÙTAM VIBHUfi || AJÑÓNENÓVÙTAM
JÑÓNAM TENA MUHYANTI JANTAVAfi .. 5\.15..
5-16. Mas para aqueles em quem a ignorância é destruída pelo conhecimento do Eu, para eles a
sabedoria ilumina a suprema realidade, como um Sol [ÓDITYA].
JÑÓNENA
TU
TADAJÑÓNAM
YE›ÓM
NÓÍITAMÓTMANAfi
||
TE›ÓMÓDITYAVAJJÑÓNAM PRAKÓÍAYATI TATPARAM .. 5\.16..
5-17. Aqueles que possuem seu intelecto absorvido naquilo [TAD-BUDDHAYAfi], que
dirigem seu Eu para aquilo [TAD-ÓTMÓNAfi], tornando aquilo seu objetivo único, com aquilo
como único objeto de sua devoção, atingem o estado do qual não se retorna, seus erros
[KALMA›Afi] sendo lavados pela sabedoria.
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TADHBUDDHAYASTADÓTMÓNASTANNI›ÈHÓSTATPARÓYAÔÓfi
GACCHANTYAPUNARÓVÙTTIM JÑÓNANIRDHÚTAKALMA›Ófi .. 5\.17..

||

5-18. Os que conhecem [PAÔflITÓfi] vêem do mesmo modo um Brahmana erudito e um
humilde, uma vaca, um elefante, ou mesmo um cachorro e um comedor de carne de cachorro.
VIDYÓVINAYASAMPANNE BRÓHMAÔE GAVI HASTINI || ÍUNI CAIVA ÍVAPÓKE CA
PAÔflITÓfi SAMADARÍINAfi .. 5\.18..
5-19. O renascimento [SARGAfi] é superado mesmo aqui por aqueles cuja mente se estabelece
firmemente na igualdade [SÓMYAfi]. Brahman é o mesmo em tudo, e desprovido de defeitos
[NIRDO›AM]. Portanto, todos estão estabelecidos em Brahman.
IHAIVA TAIRJITAfi SARGO YE›ÓM SÓMYE STHITAM MANAfi || NIRDO›AM HI
SAMAM BRAHMA TASMÓDH BRAHMAÔI TE STHITÓfi .. 5\.19..
5-20. Um conhecedor de Brahman [BRAHMAVIT], que está estabelecido em Brahman
[BRAHMAÔI], que tem seu intelecto firme [STHIRA-BUDDHIfi] e não é iludido, ele não se
alegra ao obter o que é agradável nem se aborrece ao obter o que é desagradável.
NA
PRAHÙ›YETPRIYAM
PRÓPYA
NODVIJETPRÓPYA
CÓPRIYAM
||
STHIRABUDDHIRASAMMÚflHO BRAHMAVIDH BRAHMAÔI STHITAfi .. 5\.20..
5-21. Com seu coração desligado dos objetos externos, ele obtém a felicidade que está no Eu
[ÓTMÓ]. Com absorvido em Brahman [BRAHMA-YOGA], com seu Eu unido [YUKTA-ÓTMÓ]
ele adquire uma felicidade que não se desvanece.
BÓHYASPARÍE›VASAKTÓTMÓ
VINDATYÓTMANI
YATSUKHAM
||
SA
BRAHMAYOGAYUKTÓTMÓ SUKHAMAK›AYAMAÍNUTE .. 5\.21..
5-22. Todos os prazeres que nascem do contato com objetos são apenas fonte de sofrimento, eles
possuem um início e um fim, ó filho de Kunti [Arjuna]. Nenhum sábio [BUDHAfi] se delicia com
eles.
YE HI SAMSPARÍAJÓ BHOGÓ DUfiKHAYONAYA EVA TE || ÓDYANTAVANTAfi
KAUNTEYA NA TE›U RAMATE BUDHAfi .. 5\.22..
5-23. Aquele que é capaz de resistir ao impulso que vem do desejo e da raiva, aqui, antes de
abandonar o seu corpo, ele conseguiu a união [YUKTAfi], ele é uma pessoa feliz.
ÍAKNOTÁHAIVA
YAfi
SOflHUM
PRÓKÍARÁRAVIMOK›AÔÓTH
||
KÓMAKRODHODBHAVAM VEGAM SA YUKTAfi SA SUKHÁ NARAfi .. 5\.23..
5-24. Aquele que encontra sua felicidade interna [ANTAfi-SUKHAfi], sua atividade interna, e
que tem sua luz interna [ANTAfi-JYOTIfi], esse yogue se torna Brahman [BRAHMA-BHÚTAfi]
e atinge a libertação em Brahman [BRAHMA-NIRVÓÔAM].
YOANTAfiSUKHOANTARÓRÓMASTATHÓNTARJYOTIREVA YAfi
||
SA YOGÁ
BRAHMANIRVÓÔAM BRAHMABHÚTOADHIGACCHATI .. 5\.24..
5-25. Os videntes [Ù›I] cujos pecados foram destruídos, que se libertaram das dualidades
[DVAIDHÓfi], que se dedicam à auto-realização [YATA-ÓTMÓNAfi] e que se dedicam a fazer o
bem a todas as criaturas, atingem a libertação em Brahman [BRAHMA-NIRVÓÔAM].
LABHANTE BRAHMANIRVÓÔAMÙ›AYAfi K›ÁÔAKALMA›Ófi || CHINNADVAIDHÓ
YATÓTMÓNAfi SARVABHÚTAHITE RATÓfi .. 5\.25..
5-26. Os que controlaram seu órgão interno [YATA-CETASÓM], que se libertaram do desejo e
da raiva e que conhecem o Eu, atingem a libertação em Brahman [BRAHMA-NIRVÓÔAM]
rapidamente.
28

KÓMAKRODHAVIYUKTÓNÓM
YATÁNÓM
YATACETASÓM
BRAHMANIRVÓÔAM VARTATE VIDITÓTMANÓM .. 5\.26..

||

ABHITO

5-27-28. Mantendo fora todos os objetos externos, fixando a visão entre as sobrancelhas,
igualando a inspiração e a expiração [PRÓÔA-APÓNAU-SAMAU] que se movem pelas narinas
[NÓSÓ], o sábio [MUNIfi] que obteve controle sobre os sentidos, a mente e o intelecto, que se
concentra na libertação [MOK›A], que abandonou o desejo, o medo e a raiva, ele que sempre se
mantém assim é certamente libertado.
SPARÍÓNKÙTVÓ BAHIRBÓHYÓMÍCAK›UÍCAIVÓNTARE BHRUVOfi || PRÓÔÓPÓNAU
SAMAU KÙTVÓ NÓSÓBHYANTARACÓRIÔAU .. 5\.27..
YATENDRIYAMANOBUDDHIRMUNIRMOK›APARÓYAÔAfi
||
VIGATECCHÓBHAYAKRODHO YAfi SADÓ MUKTA EVA SAfi .. 5\.28..
5-29. E ele atinge a paz [ÍÓNTIfi] tendo conhecido a mim, que sou o grande Senhor
[MAHEÍVARAM] de todos os mundos, o amigo de todos os seres, como aquele que desfruta os
sacrifícios e as austeridades [TAPAfi].
BHOKTÓRAM
YAJÑATAPASÓM
SARVALOKAMAHEÍVARAM
||
SUHÙDAM
SARVABHÚTÓNÓM JÑÓTVÓ MÓM ÍÓNTIMÙCCHATI .. 5\.29..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
SAMNYÓSAYOGO NÓMA PAMCAMOADHYÓYAfi .. 5..
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CAPÍTULO 6 – DHYANA YOGA = O YOGA DA MEDITAÇÃO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA ›A›È
›ÈHOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÓTMASAMYAMAYOGAfi
fi)
›È
fi (Ó
fi
O Senhor Divino disse:
6-1. Aquele que realiza seu dever, sem procurar o fruto de sua ação, ele é o renunciante
[SAMNYÓSÁ], ele é o yogue – não aquele que meramente não acende o fogo sagrado [AGNIfi] e
não realiza os rituais [KRIYAfi].
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || ANÓÍRITAfi KARMAPHALAM KÓRYAM KARMA KAROTI
YAfi || SA SAMNYÓSÁ CA YOGÁ CA NA NIRAGNIRNA CÓKRIYAfi .. 6\.1..
6-2. Ó Pandava, a renúncia [SAMNYÓSAM] é o mesmo que Yoga. Porque ninguém se torna
um yogue sem ter renunciado aos resultados da ação.
YAM SAMNYÓSAMITI PRÓHURYOGAM TAM VIDDHI PÓÔflAVA || NA
HYASAMNYASTASA‹KALPO YOGÁ BHAVATI KAÍCANA .. 6\.2..
6-3. Para o sábio [MUNIfi] que deseja atingir o Yoga, a ação é considerada como o meio.
Quando ele atingiu o Yoga, a cessação [ÍAMAfi] é considerada como o meio.
ÓRURUK›ORMUNERYOGAM KARMA KÓRAÔAMUCYATE || YOGÓRÚflHASYA
TASYAIVA ÍAMAfi KÓRAÔAMUCYATE .. 6\.3..
6-4. Diz-se que uma pessoa atingiu o Yoga [YOGA-ÓRÚflHAfi] quando não se prende às
ações ou aos objetos dos sentidos e desistiu de todos os objetivos [SA‹KALPA].
YADÓ
HI
NENDRIYÓRTHE›U
NA
KARMASVANU›AJJATE
||
SARVASA‹KALPASAMNYÓSÁ YOGÓRÚflHASTADOCYATE .. 6\.4..
6-5. Uma pessoa [ÓTMÓNAM] deve se erguer por si mesma [ÓTMANÓ]; ela não deve se
degradar. Pois apenas ele próprio [ÓTMÓ] é seu amigo, e apenas ele próprio é seu inimigo.
UDDHAREDÓTMANÓTMÓNAM NÓTMÓNAMAVASÓDAYETH || ÓTMAIVA HYÓTMANO
BANDHURÓTMAIVA RIPURÓTMANAfi .. 6\.5..
6-6. Para aquele que conquistou seu Eu pelo Eu, seu Eu é um amigo, mas para aquele que não
conquistou seu Eu, seu Eu age como um inimigo.
BANDHURÓTMÓTMANASTASYA YENÓTMAIVÓTMANÓ JITAfi || ANÓTMANASTU
ÍATRUTVE VARTETÓTMAIVA ÍATRUVATH .. 6\.6..
6-7. Para aquele que conquistou seu eu e atingiu a tranqüilidade do autodomínio, seu supremo
Eu [PARAM-ÓTMÓ] se manifesta. Ele fica indiferente no frio e no calor, no prazer e na dor, na
honra e na desonra.
JITÓTMANAfi
PRAÍÓNTASYA
PARAMÓTMÓ
SAMÓHITAfi
||
ÍÁTO›ÔASUKHADUfiKHE›U TATHÓ MÓNÓPAMÓNAYOfi .. 6\.7..
6-8. Aquele cuja mente se satisfaz com a sabedoria [JÑÓNA] e com a realização [VIJÑÓNA],
que é imutável e que controla seus sentidos, para quem um torrão de terra, uma pedra e um pedaço
de ouro são o mesmo [SAMA], este yogue atingiu a unificação [YUKTAfi].
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JÑÓNAVIJÑÓNATÙPTÓTMÓ KÚÈASTHO VIJITENDRIYAfi || YUKTA ITYUCYATE YOGÁ
SAMALO›ÈÓÍMAKÓMCANAfi .. 6\.8..
6-9. Ele atingiu o estado superior quando vê da mesma forma [SAMA-BUDDHIfi] um
benfeitor, um amigo, um inimigo, um neutro, um juiz, aquele que o odeia, um parente, um santo e
um pecador.
SUHÙNMITRÓRYUDÓSÁNAMADHYASTHADVE›YABANDHU›U || SÓDHU›VAPI CA
PÓPE›U SAMABUDDHIRVIÍI›YATE .. 6\.9..
6-10. O yogue deve concentrar-se [YUÑJÁTA] constantemente no Eu, permanecendo em um
lugar isolado, solitário [EKÓKÁ], com a mente [CITTÓ] controlada, livre de desejos e livre do
sentimento de posse [APARIGRAHAfi].
YOGÁ YUÑJÁTA SATATAMÓTMÓNAM RAHASI STHITAfi || EKÓKÁ YATACITTÓTMÓ
NIRÓÍÁRAPARIGRAHAfi .. 6\.10..
6-11. Ele deve colocar seu assento [ÓSANAM] firmemente em um lugar puro, nem muito
elevado nem muito baixo, coberto com grama [KU›A], uma pele de cervo e tecido, um sobre o
outro.
ÍUCAU DEÍE PRATI›ÈHÓPYA STHIRAMÓSANAMÓTMANAfi || NÓTYUCCHRITAM
NÓTINÁCAM CAILÓJINAKUÍOTTARAM .. 6\.11..
6-12. Assentando-se sobre esse assento, ele deve praticar o Yoga para purificar-se, e concentrar
sua mente em um ponto [EKÓGRAM-MANAfi], e mantendo as atividades da mente e dos sentidos
sob controle.
TATRAIKÓGRAM MANAfi KÙTVÓ YATACITTENDRIYAKRIYÓfi || UPAVIÍYÓSANE
YUÑJYÓDYOGAMÓTMAVIÍUDDHAYE .. 6\.12..
6-13. Mantendo o corpo, a cabeça e o pescoço eretos e parados, olhando fixamente para a ponta
do próprio nariz, sem olhar em volta.
SAMAM KÓYAÍIROGRÁVAM DHÓRAYANNACALAM STHIRAfi || SAMPREK›YA
NÓSIKÓGRAM SVAM DIÍAÍCÓNAVALOKAYAN .. 6\.13..
6-14. Com o Eu sem agitação, livre de medo, ele deve permanecer firme no voto de um
estudante religioso [BRAHMACÓRI-VRATE], sentado com sua mente fixa [SAMYAMYA] em
mim, controlando-a pela concentração [CITTA-YUKTAfi], tendo a mim como última meta.
PRAÍÓNTÓTMÓ VIGATABHÁRBRAHMACÓRIVRATE STHITAfi || MANAfi SAMYAMYA
MACCITTO YUKTA ÓSÁTA MATPARAfi .. 6\.14..
6-15. Dominando-se assim, o yogue que controlou sua mente atinge a paz que culmina com a
libertação suprema [NIRVÓÔA-PARAMÓM] que reside em mim.
YUÑJANNEVAM
SADÓTMÓNAM
YOGÁ
NIYATAMÓNASAfi
||
ÍÓNTIM
NIRVÓÔAPARAMÓM MATSAMSTHÓMADHIGACCHATI .. 6\.15..
6-16. Ó Arjuna, o Yoga não é para aquele que come demais, nem para aquele que se abstém de
comer, nem para aquele que dorme demais, nem para aquele que fica acordado demais.
NÓTYAÍNATASTU
YOGOASTI
NA
CAIKÓNTAMANAÍNATAfi
||
NA
CÓTISVAPNAÍÁLASYA JÓGRATO NAIVA CÓRJUNA .. 6\.16..
6-17. Yoga destrói os males daquele que tem alimentação e movimentos controlados [YUKTA],
que faz um esforço controlado, cujo sono e vigília são controlados.
YUKTÓHÓRAVIHÓRASYA
YUKTACE›ÈASYA
KARMASU
||
YUKTASVAPNÓVABODHASYA YOGO BHAVATI DUfiKHAHÓ .. 6\.17..
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6-18. Quando a mente disciplinada [VINIYATAM-CITTAM] se estabeleceu apenas no Eu,
liberta de todos os desejos, então se diz que ela está unida [YUKTAfi].
YADÓ
VINIYATAM
CITTAMÓTMANYEVÓVATI›ÈHATE
||
NIfiSPÙHAfi
SARVAKÓMEBHYO YUKTA ITYUCYATE TADÓ .. 6\.18..
6-19. O yogue que controlou sua mente e que pratica a união com o Eu [YOGAMÓTMANAfi]
é semelhante à chama da lamparina colocada em um lugar sem vento, que não oscila.
YATHÓ DÁPO NIVÓTASTHO NE‹GATE SOPAMÓ SMÙTÓ || YOGINO YATACITTASYA
YUÑJATO YOGAMÓTMANAfi .. 6\.19..
6-20. Quando a mente [CITTAM], controlada pela prática do Yoga, se retrai [NIRUDDHAM], e
quando por ver apenas o Eu, permanece contente com o Eu sozinho;
YATROPARAMATE
CITTAM
NIRUDDHAM
YOGASEVAYÓ
||
YATRA
CAIVÓTMANÓTMÓNAM PAÍYANNÓTMANI TU›YATI .. 6\.20..
6-21. Quando se tem a vivência daquela felicidade absoluta que pode ser intuída pelo intelecto e
que está além dos sentidos e, estando estabelecido nisso, essa pessoa não se afasta mais da realidade
[TATTVA];
SUKHAMÓTYANTIKAM YATTADH BUDDHIGRÓHYAMATÁNDRIYAM || VETTI YATRA
NA CAIVÓYAM STHITAÍCALATI TATTVATAfi .. 6\.21..
6-22. E tendo obtido isso, não se pensa na aquisição de qualquer outra coisa superior, e estando
estabelecido nisso, não se perturba mesmo pelo maior sofrimento.
YAM LABDHVÓ CÓPARAM LÓBHAM MANYATE NÓDHIKAM TATAfi ||
YASMINSTHITO NA DUfiKHENA GURUÔÓPI VICÓLYATE .. 6\.22..
6-23. Deve-se saber que esse rompimento do contato com o sofrimento [DUfiKHASAMYOGA] é conhecido como a sabedoria do Yoga [YOGA-SAMJÑITAM]. Esse Yoga deve ser
praticado com determinação, sem desânimo.
TAM VIDYÓDH DUfiKHASAMYOGAVIYOGAM YOGASAMJÑITAM || SA NIÍCAYENA
YOKTAVYO YOGOANIRVIÔÔACETASÓ .. 6\.23..
6-24. Abandonando sem exceção todos os desejos que nascem da vontade [SA‹KALPA],
dominando na mente todos os órgãos de todos os lados;
SA‹KALPAPRABHAVÓNKÓMÓMSTYAKTVÓ
SARVÓNAÍE›ATAfi
||
MANASAIVENDRIYAGRÓMAM VINIYAMYA SAMANTATAfi .. 6\.24..
6-25. deve-se gradualmente retrair ao intelecto [BUDDHIfi], de forma convicta. Fixando a
mente no Eu, que ele não pense em nenhuma outra coisa.
ÍANAIfi ÍANAIRUPARAMEDH BUDHDHYÓ DHÙTIGÙHÁTAYÓ || ÓTMASAMSTHAM
MANAfi KÙTVÓ NA KIMCIDAPI CINTAYETH .. 6\.25..
6-26. Ele deve controlar a mente sob o domínio do Eu, controlando todas as causas pelas quais a
mente se extravia repetidamente, instável, sem repouso.
YATO
YATO
NIÍCARATI
MANAÍCAMCALAMASTHIRAM
||
TATASTATO
NIYAMYAITADÓTMANYEVA VAÍAM NAYETH .. 6\.26..
6-27. A felicidade suprema vem apenas ao yogue cuja mente se tornou tranqüila, cuja paixão
[RAJAS] foi acalmada, que se identificou com Brahman e que está livre de manchas.
PRAÍÓNTAMANASAM HYENAM YOGINAM SUKHAMUTTAMAM || UPAITI
ÍÓNTARAJASAM BRAHMABHÚTAMAKALMA›AM .. 6\.27..
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6-28. Concentrando assim constantemente a sua mente, o yogue sem máculas atinge a felicidade
absoluta do contato com Brahman [BRAHMA-SAMSPARÍAM].
YUÑJANNEVAM
SADÓTMÓNAM
YOGÁ
VIGATAKALMA›Afi
||
SUKHENA
BRAHMASAMSPARÍAMATYANTAM SUKHAMAÍNUTE .. 6\.28..
6-29. Aquele que tem seu Eu unificado pelo Yoga [YOGA-YUKTA-ÓTMÓ] vê a mesma coisa
em todos os lugares. Ele vê o Eu residindo em todos os seres, e todos os seres no Eu.
SARVABHÚTASTHAMÓTMÓNAM
SARVABHÚTÓNI
CÓTMANI
||
ÁK›ATE
YOGAYUKTÓTMÓ SARVATRA SAMADARÍANAfi .. 6\.29..
6-30. Aqueles que me percebem em tudo, e vêem todas as coisas em mim, não se separam de
mim, e eu não me separo deles.
YO MÓM PAÍYATI SARVATRA SARVAM CA MAYI PAÍYATI || TASYÓHAM NA
PRAÔAÍYÓMI SA CA ME NA PRAÔAÍYATI .. 6\.30..
6-31. O yogue que, estabelecido na unidade [EKATVAM], me adora [BHAJATI] como
existente em todas as coisas, ele permanece em mim, seja qual for sua condição de vida.
SARVABHÚTASTHITAM YO MÓM BHAJATYEKATVAMÓSTHITAfi || SARVATHÓ
VARTAMÓNOAPI SA YOGÁ MAYI VARTATE .. 6\.31..
6-32. Ó Arjuna, considera-se como sendo o melhor yogue aquele que vê o seu Eu em todos os
seres, e que considera as dores e os prazeres dos outros como iguais.
ÓTMAUPAMYENA SARVATRA SAMAM PAÍYATI YOARJUNA || SUKHAM VÓ YADI VÓ
DUfiKHAM SA YOGÁ PARAMO MATAfi .. 6\.32..
Arjuna disse:
6-33. Ó Madhusudana [Krishna], você falou sobre esse Yoga, mas eu não percebo sua
possibilidade, nem sua estabilidade, por causa da falta de repouso.
ARJUNA UVÓCA || YOAYAM YOGASTVAYÓ PROKTAfi SÓMYENA MADHUSÚDANA ||
ETASYÓHAM NA PAÍYÓMI CAMCALATVÓTSTHITIM STHIRÓM .. 6\.33..
6-34. Porque, ó Krishna, a mente [MANAfi] é muito instável, turbulenta, forte e obstinada. Eu
penso que ela é tão difícil de controlar quanto o vento.
CAMCALAM HI MANAfi KÙ›ÔA PRAMÓTHI BALAVADH DÙflHAM || TASYÓHAM
NIGRAHAM MANYE VÓYORIVA SUDU›KARAM .. 6\.34..
O Senhor Divino disse:
6-35. Sem dúvida, ó Poderoso, a mente é inquieta e difícil de controlar. Porém, ela pode ser
controlada, ó Filho de Kunti, pela perseverança na prática [ABHYÓSENA] e pelo desprendimento
[VAIRÓGYA].
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || ASAMÍAYAM MAHÓBÓHO MANO DURNIGRAHAM CALAM ||
ABHYÓSENA TU KAUNTEYA VAIRÓGYEÔA CA GÙHYATE .. 6\.35..
6-36. O Yoga é difícil de obter para aquele que não possui autocontrole [saMyat-AtmanA]. No
entanto, ele pode ser atingido pela pessoa com autocontrole que se esforça pelos meios adequados.
ASAMYATÓTMANÓ YOGO DU›PRÓPA ITI ME MATIfi || VAÍYÓTMANÓ TU YATATÓ
ÍAKYOAVÓPTUMUPÓYATAfi .. 6\.36..
Arjuna disse:
6-37. Ó Krishna, o que acontece com aquele que não consegue atingir a perfeição do Yoga
[YOGA-SAMSIDDHIM] quando, embora ele tenha fé, não obtém sucesso e sua mente se distrai?
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ARJUNA UVÓCA || AYATIfi ÍRADDHAYOPETO YOGÓCCALITAMÓNASAfi || APRÓPYA
YOGASAMSIDDHIM KÓM GATIM KÙ›ÔA GACCHATI .. 6\.37..
6-38. Ó Poderoso, ele não é destruído como uma nuvem que se dispersa, tendo caído de ambos e
sem nenhum suporte, desviado do caminho que leva a Brahman?
KACCINNOBHAYAVIBHRA›ÈAÍCHINNÓBHRAMIVA
NAÍYATI
||
APRATI›ÈHO
MAHÓBÓHO VIMÚflHO BRAHMAÔAfi PATHI .. 6\.38..
6-39. Ó Krishna, você deve me livrar totalmente dessa minha dúvida, pois ninguém além de
você pode destruir essa dúvida.
ETANME SAMÍAYAM KÙ›ÔA CHETTUMARHASYAÍE›ATAfi || TVADANYAfi
SAMÍAYASYÓSYA CHETTÓ NA HYUPAPADYATE .. 6\.39..
O Senhor Divino disse:
6-40. Ó Partha, não haverá destruição [VINÓ›Afi] para ele nem nesta vida nem depois. Pois
ninguém que se dedica a atividades boas encontra a degradação, caro amigo.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || PÓRTHA NAIVEHA NÓMUTRA VINÓÍASTASYA VIDYATE ||
NA HI KALYÓÔAKÙTKAÍCIDH DURGATIM TÓTA GACCHATI .. 6\.40..
6-41. Tendo atingido o mundo dos que realizaram bons rituais [PUÔYA-KÙTÓM-LOKA] e
residido lá por muitos anos, aquele que caiu do Yoga nasce novamente na casa de pessoas puras e
prósperas.
PRÓPYA PUÔYAKÙTÓM LOKÓNU›ITVÓ ÍÓÍVATÁfi SAMÓfi || ÍUCÁNÓM ÍRÁMATÓM
GEHE YOGABHRA›ÈOABHIJÓYATE .. 6\.41..
6-42. Ou ele pode nascer na família de yogues dotados de grande sabedoria [DHÁMATÓM].
Pois um nascimento [JANMA] como este é o mais difícil de se obter neste mundo.
ATHAVÓ YOGINÓMEVA KULE BHAVATI DHÁMATÓM || ETADDHI DURLABHATARAM
LOKE JANMA YADÁDÙÍAM .. 6\.42..
6-43. Lá ele recuperará a sabedoria [BUDDHI-SAMYOGAM] que havia sido adquirida na
incorporação [DEHIKAM] anterior e partindo disso ele se esforçará mais para a perfeição
[SIDDHI], ó alegria dos Kurus.
TATRA TAM BUDDHISAMYOGAM LABHATE PAURVADEHIKAM || YATATE CA TATO
BHÚYAfi SAMSIDDHAU KURUNANDANA .. 6\.43..
6-44. Ele é levado adiante de forma irresistível por sua prática passada. Aquele que busca o
Yoga ultrapassa os resultados dos princípios brahmânicos.
PÚRVÓBHYÓSENA TENAIVA HRIYATE HYAVAÍOAPI SAfi || JIJÑÓSURAPI YOGASYA
ÍABDABRAHMÓTIVARTATE .. 6\.44..
6-45. No entanto, o yogue que se esforça com perseverança, purificando-se das impurezas
[KILBI›Afi] e aperfeiçoando-se através de muitas vidas, atinge a perfeição [SIDDHI] e o objetivo
mais elevado [PARÓM-GATE].
PRAYATNÓDYATAMÓNASTU
YOGÁ
SAMÍUDDHAKILBI›Afi
||
ANEKAJANMASAMSIDDHASTATO YÓTI PARÓM GATIM .. 6\.45..
6-46. O yogue é superior ao asceta [TAPASVIBHYAfi]; ele é considerado superior até do que
os homens de conhecimento [JÑÓNIBHYAfi], superior aos homens que realizam rituais
[KARMIBHYAfi]. Portanto, torne-se um yogue, ó Arjuna.
TAPASVIBHYOADHIKO
YOGÁ
JÑÓNIBHYOAPI
MATOADHIKAfi
||
KARMIBHYAÍCÓDHIKO YOGÁ TASMÓDYOGÁ BHAVÓRJUNA .. 6\.46..
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6-47. De todos os yogues, aquele que me cultua [BHAJATE], com fé e com sua mente fixa no
Eu [ANTAfi-ÓTMANÓ], ele é considerado o melhor dos yogues.
YOGINÓMAPI SARVE›ÓM MADGATENÓNTARÓTMANÓ || ÍRADDHÓVÓNBHAJATE YO
MÓM SA ME YUKTATAMO MATAfi .. 6\.47..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
ÓTMASAMYAMAYOGO NÓMA ›A›ÈHOADHYÓYAfi .. 6..
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CAPÍTULO 7 – JÑANA VIJÑANA YOGA = O YOGA DO CONHECIMENTO COM
REALIZAÇÃO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
ÓATHA
SAPTAMOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÓNAVIJÑÓ
ÓNAYOGAfi
fi)
fi (JÑÓ
fi
O Senhor Divino disse:
7-1. Ó Partha, ouça como, praticando o Yoga mantendo a consciência em mim, você conseguirá
me conhecer plenamente, com certeza.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
MAYYÓSAKTAMANÓfi
PÓRTHA
YOGAM
YUÑJANMADÓÍRAYAfi || ASAMÍAYAM SAMAGRAM MÓM YATHÓ JÑÓSYASI
TACCHÙÔU .. 7\.1..
7-2. Eu lhe direi tudo sobre essa sabedoria [JÑÓNAM] que deve ser combinada com a
realização [VIJÑÓNAM]. Depois de conhecê-la, não há mais nada neste mundo que precise ser
conhecido.
JÑÓNAM TEAHAM SAVIJÑÓNAMIDAM VAK›YÓMYAÍE›ATAfi || YAJJÑÓTVÓ NEHA
BHÚYOANYAJJÑÓTAVYAMAVAÍI›YATE .. 7\.2..
7-3. Dificilmente se encontra uma entre mil pessoas que se esforce pela perfeição [SIDDHI].
Mesmo entre aqueles que se esforçam e obtêm a perfeição [SIDDHI], dificilmente algum me
conhece realmente [TATTVATAfi].
MANU›YÓÔÓM SAHASRE›U KAÍCIDYATATI SIDDHAYE || YATATÓMAPI
SIDDHÓNÓM KAÍCINMÓM VETTI TATTVATAfi .. 7\.3..
7-4. Minha natureza [PRAKÙTIfi] se divide em oito partes: terra [BHÚMIfi], água [ÓPAfi],
fogo [ANALAfi], ar [VÓYUfi], éter [KHAM], mente [MANAfi], intelecto [BUDDHIfi] e ego
[AHA‹KÓRAfi].
BHÚMIRÓPOANALO VÓYUfi KHAM MANO BUDDHIREVA CA || AHA‹KÓRA ITÁYAM
ME BHINNÓ PRAKÙTIRA›ÈADHÓ .. 7\.4..
7-5. Ó poderoso, esta é a [minha natureza] inferior. Conheça a minha outra natureza
[PRKÙTIfi] superior [PARÓM], que é a isto [IDAM] pelo qual todos os seres vivos [JÁVABHÚTÓM] dessa criação [JAGAT] são sustentados.
APAREYAMITASTVANYÓM PRAKÙTIM VIDDHI ME PARÓM || JÁVABHÚTÓM
MAHÓBÓHO YAYEDAM DHÓRYATE JAGATH .. 7\.5..
7-6. Saiba que essas duas são a fonte de nascimento [YONÁ] de todos os seres. Eu sou a origem
[PRABHAVAfi] e também a destruição [PRALAYAfi] de todo o universo.
ETADYONÁNI BHÚTÓNI SARVÓÔÁTYUPADHÓRAYA || AHAM KÙTSNASYA JAGATAfi
PRABHAVAfi PRALAYASTATHÓ .. 7\.6..
7-7. Ó Dhananjaya, não existe nenhuma outra coisa superior a mim. Tudo isso está penetrado
por mim, como as pérolas em um fio.
MATTAfi PARATARAM NÓNYATKIMCIDASTI DHANAÑJAYA || MAYI SARVAMIDAM
PROTAM SÚTRE MAÔIGAÔÓ IVA .. 7\.7..
36

7-8. Ó filho de Kunti, eu [AHAM] sou o sabor na água, eu sou a luz da Lua e do Sol. Eu sou a
sílaba sagrada [PRAÔAVAfi = ] em todos os Vedas; eu sou a vibração no éter e a virilidade
[PAURU›AM] nos homens.
RASOAHAMAPSU KAUNTEYA PRABHÓSMI ÍAÍISÚRYAYOfi || PRAÔAVAfi
SARVAVEDE›U ÍABDAfi KHE PAURU›AM NÙ›U .. 7\.8..
7-9. Eu sou [ASMI] a fragrância original da terra e o brilho no fogo. Eu sou a vida [JÁVANAM]
em todos os seres. Eu sou a austeridade [TAPAfi] nos ascetas.
PUÔYO GANDHAfi PÙTHIVYÓM CA TEJAÍCÓSMI VIBHÓVASAU || JÁVANAM
SARVABHÚTE›U TAPAÍCÓSMI TAPASVI›U .. 7\.9..
7-10. Ó Partha, saiba que eu sou a semente [BÁJAM] eterna [SANÓTANAM] de todos os seres.
Eu sou o intelecto [BUDDHIfi] do inteligente [BUDDHIMATÓM], sou o esplendor [TEJAfi] do
esplêndido.
BÁJAM
MÓM
SARVABHÚTÓNÓM
VIDDHI
PÓRTHA
SANÓTANAM
||
BUDDHIRBUDDHIMATÓMASMI TEJASTEJASVINÓMAHAM .. 7\.10..
7-11. Sou a força [BALAM] do forte que é desprovido de apego [RÓGA] e de paixão [KÓMA].
Nos seres eu sou o desejo [KÓMAfi] que não se opõe ao dever [DHARMA-AVIRUDDHA], ó
Senhor dos Bharatas.
BALAM BALAVATÓM CÓHAM KÓMARÓGAVIVARJITAM || DHARMÓVIRUDDHO
BHÚTE›U KÓMOASMI BHARATAR›ABHA .. 7\.11.
7-12. Todas as coisas, sejam elas constituídas pela luz (SÓTTVA), pela violência (RÓJAS) ou
pelas trevas (TÓMAfi), saiba que elas todas brotaram apenas de mim. Eu não estou nelas, elas estão
em mim.
YE CAIVA SÓTTVIKÓ BHÓVÓ RÓJASÓSTÓMASÓÍCA YE || MATTA EVETI TÓNVIDDHI
NA TVAHAM TE›U TE MAYI .. 7\.12..
7-13. Todo este universo, iludido pelas magia dos três poderes da natureza [TRIBHIfi-GUÔAMAYA] não me reconhece, a mim que sou o supremo [PARAM] e que sou imperecível.
TRIBHIRGUÔAMAYAIRBHÓVAIREBHIfi SARVAMIDAM JAGATH || MOHITAM
NÓBHIJÓNÓTI MÓMEBHYAfi PARAMAVYAYAM .. 7\.13..
7-14. Esta minha divina magia dos poderes [GUÔA-MAYÓ] é difícil de ser superada. Apenas
os que se refugiam em mim atravessam essa magia [MÓYÓ].
DAIVÁ HYE›Ó GUÔAMAYÁ MAMA MÓYÓ DURATYAYÓ || MÓMEVA YE
PRAPADYANTE MÓYÓMETÓM TARANTI TE .. 7\.14..
7-15. Os tolos malfeitores, baixos na escala humana, cujas mentes são privadas da sabedoria
pela magia [MÓYA], e que percorrem caminhos demoníacos [ÓSURAM], não se refugiam em
mim.
NA
MÓM
DU›KÙTINO
MÚflHÓfi
PRAPADYANTE
NARÓDHAMÓfi
||
MÓYAYÓPAHÙTAJÑÓNÓ ÓSURAM BHÓVAMÓÍRITÓfi .. 7\.15..
7-16. Ó Senhor dos Bharatas, os virtuosos que me cultuam [BHAJANTE] são de quatro tipos: os
que sofrem, os que buscam o conhecimento, os que procuram riquezas, e o homem sábio [JÑÓNÁ].
CATURVIDHÓ
BHAJANTE
MÓM
JANÓfi
SUKÙTINOARJUNA
||
ÓRTO
JIJÑÓSURARTHÓRTHÁ JÑÓNÁ CA BHARATAR›ABHA .. 7\.16..
7-17. Deles, o sábio, que está sempre unido [YUKTA], concentrado em devoção [BHAKTI], é o
37

melhor. Pois eu sou muito valioso para ele, e ele me é muito caro.
TE›ÓM
JÑÓNÁ
NITYAYUKTA
EKABHAKTIRVIÍI›YATE
JÑÓNINOATYARTHAMAHAM SA CA MAMA PRIYAfi .. 7\.17..

||

PRIYO

HI

7-18. Todos esses são nobres, mas o sábio [JÑÓNÁ] é meu próprio Eu [ÓTMÓ-EVA-ME]. Pois,
tendo seu Eu unido [YUKTA-ÓTMÓ], ele me considera como seu fim mais elevado
[ANUTTAMÓM].
UDÓRÓfi SARVA EVAITE JÑÓNÁ TVÓTMAIVA ME MATAM || ÓSTHITAfi SA HI
YUKTÓTMÓ MÓMEVÓNUTTAMÓM GATIM .. 7\.18..
7-19. Ao final de muitas vidas, o sábio [JÑÓNAVÓN] recorre a mim, sabendo que Vasudeva é
tudo. É muito rara uma pessoa elevada [MAHÓTMÓ] como esta.
BAHÚNÓM JANMANÓMANTE JÑÓNAVÓNMÓM PRAPADYATE || VÓSUDEVAfi
SARVAMITI SA MAHÓTMÓ SUDURLABHAfi .. 7\.19..
7-20. Mas aqueles cujo conhecimento é distorcido pelos desejos, recorrem a outras divindades
[DEVATÓfi], seguindo as suas regras [NIYAMAM], guiados por sua própria natureza
[PRAKÙTIfi].
KÓMAISTAISTAIRHÙTAJÑÓNÓfi PRAPADYANTEANYADEVATÓfi || TAM TAM
NIYAMAMÓSTHÓYA PRAKÙTYÓ NIYATÓfi SVAYÓ .. 7\.20..
7-21. Seja qual for a forma [TANUM] que um devoto [BHAKTAfi] queira cultuar com fé
[ÍRADDHÓ], eu torno sua fé forte e firme.
YO YO YÓM YÓM TANUM BHAKTAfi ÍRADDHAYÓRCITUMICCHATI || TASYA
TASYÓCALÓM ÍRADDHÓM TÓMEVA VIDADHÓMYAHAM .. 7\.21..
7-22. Imbuído por aquela fé, ele se une àquela forma, e obtém os resultados dos seus desejos,
que são concedidos apenas por mim.
SA TAYÓ ÍRADDHAYÓ YUKTASTASYÓRÓDHANAMÁHATE || LABHATE CA TATAfi
KÓMÓNMAYAIVAfi VIHITÓNHITÓN .. 7\.22..
7-23. Mas os frutos [PHALAM] obtidos por essas pessoas de mentes pequenas são limitados. Os
que cultuam as divindades [DEVA-YAJAfi] atingem os DEVAS, mas os meus devotos
[BHAKTÓfi] vêm a mim.
ANTAVATTU PHALAM TE›ÓM TADBHAVATYALPAMEDHASÓM || DEVÓNDEVAYAJO
YÓNTI MADBHAKTÓ YÓNTI MÓMAPI .. 7\.23..
7-24. As pessoas sem compreensão, que não conhecem minha natureza mais elevada imutável e
suprema, pensam em mim, que sou não manifestado [AVYAKTAM], como sendo manifestado
[VYAKTAM].
AVYAKTAM VYAKTIMÓPANNAM MANYANTE MÓMABUDDHAYAfi || PARAM
BHÓVAMAJÓNANTO MAMÓVYAYAMANUTTAMAM .. 7\.24..
7-25. Encoberto pela minha magia [YOGA-MÓYÓ] eu não me revelo a todos. Este mundo
iludido não me conhece, eu que sou não-nascido [AJAM] e e imutável [AVYAYAM].
NÓHAM PRAKÓÍAfi SARVASYA YOGAMÓYÓSAMÓVÙTAfi || MÚflHOAYAM
NÓBHIJÓNÓTI LOKO MÓMAJAMAVYAYAM .. 7\.25..
7-26. Ó Arjuna, eu conheço igualmente os seres do passado, do presente e do futuro; mas
nenhum me conhece.
VEDÓHAM SAMATÁTÓNI VARTAMÓNÓNI CÓRJUNA || BHAVI›YÓÔI CA BHÚTÓNI
MÓM TU VEDA NA KAÍCANA .. 7\.26..
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7-27. Ó Bharata, ó destruidor dos inimigos, todas as criaturas se iludem pela dualidade
[DVANDVA] que provém do desejo [ICCHÓ] e da aversão [DVE›A].
ICCHÓDVE›ASAMUTTHENA DVANDVAMOHENA BHÓRATA || SARVABHÚTÓNI
SAMMOHAM SARGE YÓNTI PARAMTAPA .. 7\.27..
7-28. Mas as pessoas que realizam ações virtuosas [PUÔYA-KARMA], nas quais o pecado
[PÓPAM] chegou ao fim, eles, libertando-se da ilusão [MOHA] da dualidade [DVANDVA] e
firmes em suas convicções, me cultuam [BHAJANTE].
YE›ÓM
TVANTAGATAM
PÓPAM
JANÓNÓM
PUÔYAKARMAÔÓM
||
TE
DVANDVAMOHANIRMUKTÓ BHAJANTE MÓM DÙflHAVRATÓfi .. 7\.28..
7-29. Aqueles que se refugiam em mim e se esforçam para se libertar [MOK›ÓYA] da velhice e
da morte, eles conhecem Brahman, o Eu mais elevado [ADHYÓTMAM] e tudo sobre as ações.
JARÓMARAÔAMOK›ÓYA MÓMÓÍRITYA YATANTI YE || TE BRAHMA TADVIDUfi
KÙTSNAMADHYÓTMAM KARMA CÓKHILAM .. 7\.29..
7-30. Aqueles que me conhecem como o ser supremo [ADHIBHÚTA] e o DEVA supremo
[ADHIDAIVAM], e também em todos os sacrifícios [YAJÑÓM], eles que possuem suas mentes
unidas [YUKTA-CETASAfi] me conhecem no próprio momento de sua morte.
SÓDHIBHÚTÓDHIDAIVAM MÓM SÓDHIYAJÑAM CA YE VIDUfi || PRAYÓÔAKÓLEAPI
CA MÓM TE VIDURYUKTACETASAfi .. 7\.30..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
JÑÓNAVIJÑÓNAYOGO NÓMA SAPTAMOADHYÓYAfi .. 7..
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CAPÍTULO 8 – AKSHARA BRAHMA YOGA = O YOGA DO BRAHMAN SUPREMO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
ÓATHA
A›È
›ÈAMOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
›ARABRAHMAYOGAfi
fi)
›È
fi (AK›
fi
Arjuna disse:
8-1. Ó pessoa suprema [PURU›OTTAMA], o que é aquele Brahman? O que é o Eu superior
[ADHYÓTMAM]? O que é a ação [karma]? O que são os seres materiais? E o que são os DEVAS?
ARJUNA UVÓCA || KIM TADH BRAHMA KIMADHYÓTMAM KIM KARMA
PURU›OTTAMA || ADHIBHÚTAM CA KIM PROKTAMADHIDAIVAM KIMUCYATE .. 8\.1..
8-2. Ó Madhusudana, quem é o senhor do sacrifício e como ele vive neste corpo? E como
aqueles que possuem autocontrole podem conhecê-lo no momento da morte?
ADHIYAJÑAfi KATHAM KOATRA DEHEASMINMADHUSÚDANA || PRAYÓÔAKÓLE CA
KATHAM JÑEYOASI NIYATÓTMABHIfi .. 8\.2..
O Senhor Divino disse:
8-3. O supremo Brahman é o imutável [AK›ARAM]. Sua natureza eterna [SVABHÓVAfi] é
chamada de Eu supremo [ADHYÓTMAN]. O KARMA é o poder que gera a existência dos seres.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
AK›ARAM
BRAHMA
PARAMAM
SVABHÓVOADHYÓTMAMUCYATE || BHÚTABHÓVODBHAVAKARO VISARGAfi
KARMASAMJÑITAfi .. 8\.3..
8-4. Ó melhor dos seres incorporados, a natureza física é aquilo que muda constantemente. A
base dos DEVAS é a Pessoa [PURU›A]. E eu próprio sou aquele que existe em todos os sacrifícios,
incorporado neste corpo.
ADHIBHÚTAM
K›ARO
BHÓVAfi
PURU›AÍCÓDHIDAIVATAM
||
ADHIYAJÑOAHAMEVÓTRA DEHE DEHABHÙTÓM VARA .. 8\.4..
8-5. Aquele que pensa apenas em mim no momento da morte, ao entregar seu corpo, ele atinge o
meu estado. Não há dúvidas sobre isso.
ANTAKÓLE CA MÓMEVA SMARANMUKTVÓ KALEVARAM || YAfi PRAYÓTI SA
MADBHÓVAM YÓTI NÓSTYATRA SAMÍAYAfi .. 8\.5..
8-6. Ó filho de Kunti, se alguém pensa em qualquer natureza [BHÓVAM] no fim de sua vida,
ao deixar o corpo, ele atinge esse objetivo.
YAM YAM VÓAPI SMARANBHÓVAM TYAJATYANTE KALEVARAM || TAM
TAMEVAITI KAUNTEYA SADÓ TADBHÓVABHÓVITAfi .. 8\.6..
8-7. Portanto, pense em mim sempre, e lute. Quando sua mente e intelecto estiverem
estabelecidos em mim, você sem dúvida virá até mim.
TASMÓTSARVE›U
KÓLE›U
MÓMANUSMARA
YUDHYA
CA
||
MAYYARPITAMANOBUDDHIRMÓMEVAI›YASYASAMÍAYAfi .. 8\.7..
8-8.Ó filho de Partha, aquele que dirige seu pensamento para uma prática constante de Yoga
[YOGA-YUKTENA] e que não se desvia para nenhuma outra coisa, ele atinge a Pessoa suprema
[PARAMAM-PURU›AM] e divina.
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ABHYÓSAYOGAYUKTENA CETASÓ NÓNYAGÓMINÓ
DIVYAM YÓTI PÓRTHÓNUCINTAYAN .. 8\.8..

||

PARAMAM

PURU›AM

8-9. Aquele que medita sobre o Vidente, o Antigo, o Legislador, menor do que o indivisível,
aquele que sustenta tudo, cuja forma é inconcebível, brilhante como o Sol, além de todas as trevas
[TAMAfi];
KAVIM
PURÓÔAMANUÍÓSITÓRAM
AÔORAÔÁYAMSAMANUSMAREDYAfi
||
SARVASYA DHÓTÓRAMACINTYARÚPAM ÓDITYAVARÔAM TAMASAfi PARASTÓTH ..
8\.9..
8-10. Aquele que faz isso, no momento de sua morte, com uma mente fixa, com devoção e com
o poder do Yoga, fixando sua força vital [PRÓÔAM] no ponto entre as sobrancelhas, ele atinge essa
Pessoa suprema [PARAM-PURU›AM] divina.
PRAYÓÔAKÓLE MANASÓACALENA BHAKTYÓ YUKTO YOGABALENA CAIVA ||
BHRUVORMADHYE PRÓÔAMÓVEÍYA SAMYAKH SA TAM PARAM PURU›AMUPAITI
DIVYAM .. 8\.10..
8-11. Eu descreverei brevemente aquele objetivo que os que conhecem os Vedas chamam de
imperecível [AK›ARAM], que é atingido pelos ascetas livres de paixão, e por cuja aspiração as
pessoas praticam uma vida de autocontrole [BRAHMACARYAM].
YADAK›ARAM VEDAVIDO VADANTI VIÍANTI YADYATAYO VÁTARÓGÓfi ||
YADICCHANTO BRAHMACARYAM CARANTI TATTE PADAM SA‹GRAHEÔA
PRAVAK›YE .. 8\.11..
8-12. Tendo controlado [SAMYAMYA] todas as portas do corpo, tendo confinado a mente
[MANAfi] dentro do coração [HÙDI], e tendo fixado sua força vital [ÓTMANAfi-PRÓÔAM] na
cabeça, estabelecido em concentração pelo Yoga [YOGA-DHÓRAÔÓM];
SARVADVÓRÓÔI
SAMYAMYA
MANO
HÙDI
NIRUDHYA
CA
||
MÚ{DHNYÓ}.RDHÓYÓTMANAfi PRÓÔAMÓSTHITO YOGADHÓRAÔÓM .. 8\.12..
8-13. aquele que pronuncia a sílaba , que é o Brahman indestrutível [AK›ARAM], pensando
em mim quando parte [desta vida], ele atinge o objetivo supremo [PARAMÓM-GATIM].
OMITYEKÓK›ARAM BRAHMA VYÓHARANMÓMANUSMARAN || YAfi PRAYÓTI
TYAJANDEHAM SA YÓTI PARAMÓM GATIM .. 8\.13..
8-14. Ó filho de Partha, eu sou fácil de atingir para aquele yogue disciplinado que se lembra
constantemente de mim, sem pensar em mais nada.
ANANYACETÓfi SATATAM YO MÓM SMARATI NITYAÍAfi || TASYÓHAM SULABHAfi
PÓRTHA NITYAYUKTASYA YOGINAfi .. 8\.14..
8-15. Vindo a mim, estas grandes almas não voltam ao renascimento, ao lugar de sofrimento e
impermanência, pois eles atingiram a perfeição completa [SAM-SIDDHIM] da meta mais elevada
[PARAMÓM-GATÓfi].
MÓMUPETYA PUNARJANMA DUfiKHÓLAYAMAÍÓÍVATAM || NÓPNUVANTI
MAHÓTMÓNAfi SAMSIDDHIM PARAMÓM GATÓfi .. 8\.15..
8-16. Ó Arjuna, todos os mundos, do mundo de Brahman para baixo, estão sujeitos ao retorno.
Porém, ó filho de Kunti, não há renascimento [PUNAfi-JANMA] depois de me atingir.
ÓBRAHMABHUVANÓLLOKÓfi PUNARÓVARTINOARJUNA || MÓMUPETYA TU
KAUNTEYA PUNARJANMA NA VIDYATE .. 8\.16..
8-17. Aqueles que sabem que o dia de Brahman dura mil eras [YUGA] e que sua noite dura mil
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eras, esses conhecem o dia e a noite.
SAHASRAYUGAPARYANTAMAHARYADH
BRAHMAÔO
YUGASAHASRÓNTÓM TEAHORÓTRAVIDO JANÓfi .. 8\.17..

VIDUfi

||

RÓTRIM

8-18. Com a chegada do dia, todas as coisas manifestadas [VYAKTAYAfi] emergem do nãomanifestado [AVYAKTAfi], e quando a noite chega, elas se dissolvem naquilo que é chamado de
não-manifestado [AVYAKTAfi].
AVYAKTÓDH VYAKTAYAfi SARVÓfi PRABHAVANTYAHARÓGAME || RÓTRYÓGAME
PRALÁYANTE TATRAIVÓVYAKTASAMJÑAKE .. 8\.18..
8-19. Ó filho de Partha, essa mesma multidão de seres nasce de novo e de novo, e desaparece
contra a vontade com a chegada da noite, vindo a nascer no início do dia.
BHÚTAGRÓMAfi
SA
EVÓYAM
BHÚTVÓ
BHÚTVÓ
PRALÁYATE
||
RÓTRYÓGAMEAVAÍAfi PÓRTHA PRABHAVATYAHARÓGAME .. 8\.19..
8-20. Mas ultrapassando esse não-manifestado, existe ainda um outro ser eterno
[SANÓTANAfi] não-manifestado, que não é destruído quando todos os seres são destruídos.
PARASTASMÓTTU BHÓVOANYOAVYAKTOAVYAKTÓTSANÓTANAfi || YAfi SA
SARVE›U BHÚTE›U NAÍYATSU NA VINAÍYATI .. 8\.20..
8-21. Esse não-manifestado [AVYAKTAfi] é chamado de imperecível [AK›ARAfi]. Ele é
chamado de meta suprema [PARAMÓM-GATIM]. Esta é a minha moradia suprema, e aqueles que
a atingem não retornam mais.
AVYAKTOAK›ARA ITYUKTASTAMÓHUfi PARAMÓM GATIM || YAM PRÓPYA NA
NIVARTANTE TADDHÓMA PARAMAM MAMA .. 8\.21..
8-22. Ó filho de Partha, esta pessoa [PURU›Afi] suprema, na qual residem todas as existências
e por quem tudo isso é penetrado, pode ser realmente atingido por uma devoção [BHAKTI] que não
se desvia.
PURU›Afi
SA
PARAfi
PÓRTHA
BHAKTYÓ
LABHYASTVANANYAYÓ
||
YASYÓNTAfiSTHÓNI BHÚTÓNI YENA SARVAMIDAM TATAM .. 8\.22..
8-23. Ó melhor dos Bharatas, eu agora lhe falarei sobre o tempo em que os yogues, ao partirem,
não retornam, e também sobre quando eles retornam depois de partir.
YATRA KÓLE TVANÓVÙTTIMÓVÙTTIM CAIVA YOGINAfi || PRAYÓTÓ YÓNTI TAM
KÓLAM VAK›YÓMI BHARATAR›ABHA .. 8\.23..
8-24. Fogo, luz, dia, quinzena clara, os seis meses do caminho setentrional do Sol – seguindo
esse caminho quando morrem, as pessoas que conhecem Brahman atingem Brahman.
AGNIRJOTIRAHAfi ÍUKLAfi ›AÔMÓSÓ UTTARÓYAÔAM || TATRA PRAYÓTÓ
GACCHANTI BRAHMA BRAHMAVIDO JANÓfi .. 8\.24..
8-25. Fumaça, noite, a metade escura do mês, os seis meses do caminho meridional do Sol –
seguindo esse caminho, os yogues retornam, depois de atingir a luz da Lua.
DHÚMO RÓTRISTATHÓ KÙ›ÔAfi ›AÔMÓSÓ DAK›IÔÓYANAM || TATRA
CÓNDRAMASAM JYOTIRYOGÁ PRÓPYA NIVARTATE .. 8\.25..
8-26. Esses dois caminhos do mundo, luz [ÍUKLA] e trevas [KÙ›ÔA], são descritos pelas
escrituras. Por um deles, ele não retorna, pelo outro ele retorna de novo.
ÍUKLAKÙ›ÔE
GATÁ
HYETE
JAGATAfi
ÍÓÍVATE
MATE
||
EKAYÓ
YÓTYANÓVÙTTIMANYAYÓVARTATE PUNAfi .. 8\.26..
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8-27. Ó filho de Partha, o yogue que conhece esses caminhos nunca se ilude. Portanto, seja
firme no Yoga [YOGA-YUKTAfi] em todos os tempos.
NAITE SÙTÁ PÓRTHA JÓNANYOGÁ MUHYATI KAÍCANA || TASMÓTSARVE›U KÓLE›U
YOGAYUKTO BHAVÓRJUNA .. 8\.27..
8-28. Tendo conhecido isso, o yogue ultrapassa os frutos das ações meritórias declaradas em
relação ao estudo dos Vedas, sacrifícios [YAJÑÓ], austeridades [TAPAfi] e presentes [DÓNA], e
ele atinge o estado supremo primordial.
VEDE›U YAJÑE›U TAPAfiSU CAIVA DÓNE›U YATPUÔYAPHALAM PRADI›ÈAM ||
ATYETI TATSARVAMIDAM VIDITVÓ YOGÁ PARAM STHÓNAMUPAITI CÓDYAM .. 8\.28
..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
AK›ARABRAHMAYOGO NÓMÓ›ÈAMOADHYÓYAfi .. 8..
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CAPÍTULO 9 – RAJA VIDYA RAJA GUHYA YOGA = O YOGA DO
CONHECIMENTO REAL E DO SEGREDO REAL
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
ÓATHA
NAVAMOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÓJAVIDYÓ
ÓRÓ
ÓJAGUHYAYOGAfi
fi)
fi (RÓ
fi
O Senhor Divino disse:
9.1. Como você não é dado a sofismas, eu declararei o segredo mais elevado
[GUHYATAMAM], que é a sabedoria [JÑÓNA] combinada com a realização [VIJÑÓNA].
Conhecendo-o você será libertado do sofrimento.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || IDAM TU TE GUHYATAMAM PRAVAK›YÓMYANASÚYAVE ||
JÑÓNAM VIJÑÓNASAHITAM YAJJÑÓTVÓ MOK›YASEAÍUBHÓTH .. 9\.1..
9.2. Este é o conhecimento real [RÓJAVIDYÓ], o segredo real, o melhor santificador,
conhecido por experiência direta, de acordo com a lei [DHARMA], muito fácil de praticar e
imperecível.
RÓJAVIDYÓ RÓJAGUHYAM PAVITRAMIDAMUTTAMAM || PRATYAK›ÓVAGAMAM
DHARMYAM SUSUKHAM KARTUMAVYAYAM .. 9\.2..
9.3. Ó destruidor dos inimigos, as pessoas que não dão valor a este caminho [DHARMA] não
me atingem e dão voltas, retornando ao caminho da morte [MÙTYU-SAMSÓRA].
AÍRADDADHÓNÓfi PURU›Ó DHARMASYÓSYA PARAMTAPA || APRÓPYA MÓM
NIVARTANTE MÙTYUSAMSÓRAVARTMANI .. 9\.3..
9.4. Todo o universo é permeado por minha forma não-manifestada [AVYAKTA]. Todos os
seres estão em mim, mas eu não estou neles.
MAYÓ TATAMIDAM SARVAM JAGADAVYAKTAMÚRTINÓ || MATSTHÓNI
SARVABHÚTÓNI NA CÓHAM TE›VAVASTHITAfi .. 9\.4..
9.5. E no entanto os seres não residem em mim. Contemple meu Yoga divino [YOGAMAIÍVARAM]. Eu sustento e origino os seres, mas meu Eu [ÓTMÓ] não está contido nos seres.
NA CA MATSTHÓNI BHÚTÓNI PAÍYA ME YOGAMAIÍVARAM || BHÚTABHÙNNA CA
BHÚTASTHO MAMÓTMÓ BHÚTABHÓVANAfi .. 9\.5..
9.6. Assim como o vento poderoso que se move por toda parte está sempre presente no espaço
[ÓKÓÍA], saiba que da mesma maneira todas as existências estão situadas em mim.
YATHÓKÓÍASTHITO NITYAM VÓYUfi SARVATRAGO MAHÓN || TATHÓ SARVÓÔI
BHÚTÓNI MATSTHÓNÁTYUPADHÓRAYA .. 9\.6..
9.7. Ó filho de Kunti, todos os seres retornam no fim do ciclo [KALPA] à minha natureza
[PRAKÙTI]. No início do ciclo eu os emito novamente.
SARVABHÚTÓNI KAUNTEYA PRAKÙTIM YÓNTI MÓMIKÓM || KALPAK›AYE
PUNASTÓNI KALPÓDAU VISÙJÓMYAHAM .. 9\.7..
9.8. Controlando minha própria natureza [PRAKÙTI], eu emito de novo e de novo todas essa
multidão de seres, que estão sob o poder da natureza [PRAKÙTI].
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PRAKÙTIM SVÓMAVA›ÈABHYA VISÙJÓMI PUNAfi PUNAfi || BHÚTAGRÓMAMIMAM
KÙTSNAMAVAÍAM PRAKÙTERVAÍÓTH .. 9\.8..
9.9. Ó conquistador de riquezas [Dhananjaya], essas ações não me prendem, pois eu permaneço
sentado indiferente, sem me prender a essas ações.
NA
CA
MÓM
TÓNI
KARMÓÔI
NIBADHNANTI
DHANAÑJAYA
||
UDÓSÁNAVADÓSÁNAMASAKTAM TE›U KARMASU .. 9\.9..
9.10. Sob minha direção, a natureza [PRAKÙTI] produz todas as coisas que se movem e que
não se movem. Por essa razão, ó filho de Kunti, o mundo está em atividade.
MAYÓDHYAK›EÔA PRAKÙTIfi SÚYATE SACARÓCARAM || HETUNÓNENA
KAUNTEYA JAGADVIPARIVARTATE .. 9\.10..
9.11. Os ignorantes me desprezam vestido em um corpo humano, sem conhecer minha natureza
mais elevada, como o senhor supremo [MAHEÍVARAM] de todos os seres.
AVAJÓNANTI
MÓM
MÚflHÓ
MÓNU›ÁM
TANUMÓÍRITAM
||
PARAM
BHÓVAMAJÓNANTO MAMA BHÚTAMAHEÍVARAM .. 9\.11..
9.12. Partilhando da natureza enganadora dos espíritos malignos [RÓK›ASA] e dos demônios
[ÓSURA], suas esperanças são vãs, suas ações são vãs, seu conhecimento é vão e eles estão vazios
de sentido.
MOGHÓÍÓ MOGHAKARMÓÔO MOGHAJÑÓNÓ VICETASAfi || RÓK›ASÁMÓSURÁM
CAIVA PRAKÙTIM MOHINÁM ÍRITÓfi .. 9\.12..
9.13. Ó filho de Partha, os nobres, que possuem natureza divina, certamente me cultuam sem se
distrair, conhecendo-me como a fonte imperecível de todos os seres.
MAHÓTMÓNASTU
MÓM
PÓRTHA
DAIVÁM
PRAKÙTIMÓÍRITÓfi
||
BHAJANTYANANYAMANASO JÑÓTVÓ BHÚTÓDIMAVYAYAM .. 9\.13..
9.14. Sempre cantando minha glória [KÁRTAYANTAfi] e esforçando-se, as pessoas que são
firmes nos seus votos [VRATÓfi] me cultuam, me obedecem e estão sempre cheios de devoção.
SATATAM KÁRTAYANTO MÓM YATANTAÍCA DÙflHAVRATÓfi || NAMASYANTAÍCA
MÓM BHAKTYÓ NITYAYUKTÓ UPÓSATE .. 9\.14..
9.15. Outros me cultuam e oferecem o sacrifício da sabedoria [JÑÓNA-YAJÑÓ] vendo a
unidade na dualidade e na diversidade que tem muitas formas.
JÑÓNAYAJÑENA CÓPYANYE YAJANTO MÓMUPÓSATE || EKATVENA PÙTHAKTVENA
BAHUDHÓ VIÍVATOMUKHAM .. 9\.15..
9.16. Eu sou a ação ritual [KRATUfi], eu sou o sacrifício [YAJÑAH], eu sou a oferenda aos
ancestrais [SVADHÓ], eu sou a erva medicinal [AU›ADHAM], eu sou o hino [MANTRAfi], eu
próprio sou a manteiga derretida [AJYAM], eu sou o fogo [AGNIfi] e eu sou o ato de oferecimento
[HUTAM].
AHAM KRATURAHAM YAJÑAfi SVADHÓHAMAHAMAU›ADHAM || MANTROAHAM
AHAM EVÓJYAM AHAMAGNIRAHAM HUTAM .. 9\.16..
9.17. Saiba que eu sou o pai deste mundo, a mãe, aquele que sustenta e o avô. Eu sou o objeto
de conhecimento, o purificador. Eu sou a sílaba Om [OMKÓRAfi] e também o ÙK, o SÓMA e o
YAJUfi.
PITÓHAMASYA JAGATO MÓTÓ DHÓTÓ PITÓMAHAfi || VEDYAM PAVITRAMOMKÓRA
ÙKSÓMA YAJUREVA CA .. 9\.17..
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9.18. A meta, o nutriente, o senhor [PRABHUfi], a testemunha [SÓKI›Á], a morada, o refúgio,
o amigo, a origem, a dissolução, o fundamento, o lugar de repouso e a semente [BÁJAM]
imperecível.
GATIRBHARTÓ PRABHUfi SÓK›Á NIVÓSAfi ÍARAÔAM SUHÙTH || PRABHAVAfi
PRALAYAfi STHÓNAM NIDHÓNAM BÁJAMAVYAYAM .. 9\.18..
9.19. Ó Arjuna, eu dou o calor, eu nego e envio a chuva. Eu sou a imortalidade [AMÙTAM] e
também a morte [MÙTYUfi], a existência [SAT] e a não-existência [ASAT].
TAPÓMYAHAMAHAM VAR›AM NIGÙÔHÓMYUTSÙJÓMI CA || AMÙTAM CAIVA
MÙTYUÍCA SADASACCÓHAMARJUNA .. 9\.19..
9.20. Os que conhecem os três Vedas, bebem o Soma e estão puros do pecado [PÓPÓfi],
seguem o caminho celeste [SVAR-GATIM] cultuando-me por sacrifícios [YAJÑAfi]. Eles atingem
o mundo de Indra e desfrutam no céu os prazeres das divindades [DEVA-BHOGÓ].
TRAIVIDYÓ
MÓM
SOMAPÓfi
PÚTAPÓPÓ
YAJÑAIRI›ÈVÓ
SVARGATIM
PRÓRTHAYANTE || TE PUÔYAMÓSÓDYA SURENDRALOKAM AÍNANTI DIVYÓNDIVI
DEVABHOGÓN .. 9\.20..
9.21. Depois de desfrutar desse vasto mundo celeste [SVAR-LOKAM], eles entram no mundo
dos mortais, quando seu mérito [PUÔYA] se exauriu. Assim, os que seguem os deveres dos três
Vedas e que desejam prazeres, obtêm o mutável.
TE TAM BHUKTVÓ SVARGALOKAM VIÍÓLAM K›ÁÔE PUÔYE MARTYALOKAM
VIÍANTI || EVAM TRAYÁDHARMAMANUPRAPANNÓ GATÓGATAM KÓMAKÓMÓ
LABHANTE .. 9\.21..
9.22. Mas os que se unem a mim, meditam em mim, e sempre me cultuam, para estes eu
preservo o que eles possuem e lhes garanto a obtenção do que eles não têm.
ANANYÓÍCINTAYANTO
MÓM
YE
JANÓfi
PARYUPÓSATE
||
TE›ÓM
NITYÓBHIYUKTÓNÓM YOGAK›EMAM VAHÓMYAHAM .. 9\.22..
9.23. Ó filho de Kunti, mesmo os que são devotos de outras divindades [DEVATÓ], que os
cultuam com fé, eles também sacrificam apenas a mim, embora não sigam o método correto.
YEAPYANYADEVATÓBHAKTÓ YAJANTE ÍRADDHAYÓNVITÓfi || TEAPI MÓMEVA
KAUNTEYA YAJANTYAVIDHIPÚRVAKAM .. 9\.23..
9.24. Pois eu sou realmente aquele que desfruta e que é o senhor [PRABHUfi] de todos os
sacrifícios. Mas aqueles que não me conhecem em minha realidade [TATTVA], caem.
AHAM HI SARVAYAJÑÓNÓM BHOKTÓ CA PRABHUREVA CA || NA TU
MÓMABHIJÓNANTI TATTVENÓTAÍCYAVANTI TE .. 9\.24..
9.25. Os que cultuam as divindades [DEVA] chegam até as divindades, os que cultuam os
antepassados [PITÙ] vão até os antepassados, os que cultuam os outros seres [BHÚTÓNI] vão até
os outros seres, e os que me cultuam vêm até mim.
YÓNTI DEVAVRATÓ DEVÓNPITÙ^ÁNYÓNTI PITÙVRATÓfi || BHÚTÓNI YÓNTI
BHÚTEJYÓ YÓNTI MADYÓJINOAPI MÓM .. 9\.25..
9.26. Seja quem for que me ofereça com devoção uma folha, uma flor, um fruto, ou água, eu
aceito essa oferenda que foi apresentada com devoção por uma pessoa pura.
PATRAM PU›PAM PHALAM TOYAM YO ME BHAKTYÓ PRAYACCHATI || TADAHAM
BHAKTYUPAHÙTAMAÍNÓMI PRAYATÓTMANAfi .. 9\.26..
9.27. Ó filho de Kunti, seja o que for que você faça, seja o que for que você coma, seja o que for
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que você ofereça como sacrifício, ou que você doe, sejam quais forem as austeridades que você
pratique – faça isso, como uma oferenda a mim.
YATKARO›I YADAÍNÓSI YAJJUHO›I DADÓSI YATH || YATTAPASYASI KAUNTEYA
TATKURU›VA MADARPAÔAM .. 9\.27..
9.28. Assim você se libertará [MOK›YASE] das amarras [BANDHA] das ações que produzem
resultados bons e maus. Estando estabelecido firmemente no Yoga da renúncia [SAMNYÓSAYOGA-YUKTÓTMÓ], você se tornará livre [VIMUKTAfi] e chegará até mim.
ÍUBHÓÍUBHAPHALAIREVAM
MOK›YASE
KARMABANDHANAIfi
||
SAMNYÓSAYOGAYUKTÓTMÓ VIMUKTO MÓMUPAI›YASI .. 9\.28..
9.29. Eu tenho a mesma atitude [SAMAfi] em relação a todos os seres. Nenhum me é detestável
ou amado. Mas aqueles que me cultuam [BHAJANTI] com devoção [BHAKTI] estão em mim e eu
também neles.
SAMOAHAM SARVABHÚTE›U NA ME DVE›YOASTI NA PRIYAfi || YE BHAJANTI TU
MÓM BHAKTYÓ MAYI TE TE›U CÓPYAHAM .. 9\.29..
9.30. Mesmo uma pessoa que faz as ações mais abomináveis, se ela me cultua com uma devoção
concentrada, ela deve ser considerado como um santo [SÓDHUfi], pois tomou a decisão certa.
API CETSUDURÓCÓRO BHAJATE MÓMANANYABHÓKH || SÓDHUREVA SA
MANTAVYAfi SAMYAGVYAVASITO HI SAfi .. 9\.30..
9.31. Ele logo se torna virtuoso [DHARMA-ÓTMÓ] e obtém a paz duradoura. Ó filho de Kunti,
saiba com certeza que os meus devotos nunca são destruídos.
K›IPRAM BHAVATI DHARMÓTMÓ ÍAÍVACCHÓNTIM NIGACCHATI || KAUNTEYA
PRATIJÓNÁHI NA ME BHAKTAfi PRAÔAÍYATI .. 9\.31..
9.32. Ó filho de Partha, os que se refugiam em mim, mesmo se nascerem inferiores – mulheres,
mercadores [VAIÍYA] e também serviçais [ÍÚDRA] – eles também atingem a meta mais elevada.
MÓM HI PÓRTHA VYAPÓÍRITYA YEAPI SYUfi PÓPAYONAYAfi || STRIYO
VAIÍYÓSTATHÓ ÍÚDRÓSTEAPI YÓNTI PARÓM GATIM .. 9\.32..
9.33. Muito mais, então, os santos brâhmanas e os sábios governantes [RÓJAfi] devotos. Tendo
entrado neste mundo efêmero e de sofrimento, você deve me cultuar.
KIM
PUNARBRÓHMAÔÓfi
PUÔYÓ
BHAKTÓ
RÓJAR›AYASTATHÓ
||
ANITYAMASUKHAM LOKAMIMAM PRÓPYA BHAJASVA MÓM .. 9\.33..
9.34. Fixe sua mente [MANÓfi] em mim, devote-se a mim, sacrifique a mim, reverencie-me.
Concentrando sua mente e aceitando-me como o objetivo supremo, você certamente me atingirá.
MANMANÓ BHAVA MADBHAKTO MADYÓJÁ MÓM NAMASKURU || MÓMEVAI›YASI
YUKTVAIVAMÓTMÓNAM MATPARÓYAÔAfi .. 9\.34..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
RÓJAVIDYÓRÓJAGUHYAYOGO NÓMA NAVAMOADHYÓYAfi .. 9..
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CAPÍTULO 10 – VIBHUTI YOGA = O YOGA DA MANIFESTAÇÃO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA DAÍ
ÍAMOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÚTIYOGAfi
fi)
fi (VIBHÚ
fi

O Senhor Divino disse:
10.1. Ó poderoso, ouça agora minha fala [VACAfi] suprema. Eu a declararei a você, que me é
caro, e que se beneficiará com minhas palavras.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || BHÚYA EVA MAHÓBÓHO ÍÙÔU ME PARAMAM VACAfi ||
YATTEAHAM PRÁYAMÓÔÓYA VAK›YÓMI HITAKÓMYAYÓ .. 10\.1..
10.2. Nem as divindades [SURA] nem os grandes videntes [MAHAR›AYAfi] conhecem minha
origem, pois eu sou a fonte das divindades [DEVA] e dos grandes videntes.
NA ME VIDUfi SURAGAÔÓfi PRABHAVAM NA MAHAR›AYAfi || AHAMÓDIRHI
DEVÓNÓM MAHAR›ÁÔÓM CA SARVAÍAfi .. 10\.2..
10.3. Aquele que me conhece como não nascido, sem início, o Senhor supremo
[MAHEÍVARAM] dos mundos, esse mortal sem dúvida se liberta de todos os pecados [PÓPÓfi].
YO MÓMAJAMANÓDIM CA VETTI LOKAMAHEÍVARAM || ASAMMÚflHAfi SA
MARTYE›U SARVAPÓPAIfi PRAMUCYATE .. 10\.3..
10.4. Inteligência [BUDDHIfi], sabedoria [JÑÓNAM], libertação da ilusão, perdão, verdade
[SATYAM], autocontrole [DAMAfi], controle [ÍAMAfi], felicidade [SUKHAM] e sofrimento
[DUfiKHAM], nascimento e morte, medo e coragem;
BUDDHIRJÑÓNAMASAMMOHAfi K›AMÓ SATYAM DAMAfi ÍAMAfi || SUKHAM
DUfiKHAM BHAVOABHÓVO BHAYAM CÓBHAYAMEVA CA .. 10\.4..
10.5. Não-violência [AHIMSÓ], igualdade da mente [SAMATÓ], satisfação, austeridade
[TAPAfi], caridade [DÓNAM], honra e desonra – tudo isso são diferentes estados [BHÓVÓfi] dos
seres, que brotam apenas de mim.
AHIMSÓ SAMATÓ TU›ÈISTAPO DÓNAM YAÍOAYAÍAfi || BHAVANTI BHÓVÓ
BHÚTÓNÓM MATTA EVA PÙTHAGVIDHÓfi .. 10\.5..
10.6. Os sete grandes videntes e antes deles também os quatro Manus, vieram de mim, nasceram
de minha mente [MÓNASÓfi-JÓTÓfi], e deles nasceram todas as criaturas do mundo.
MAHAR›AYAfi SAPTA PÚRVE CATVÓRO MANAVASTATHÓ || MADBHÓVÓ MÓNASÓ
JÓTÓ YE›ÓM LOKA IMÓfi PRAJÓfi .. 10\.6..
10.7. Aquele que conhece realmente este meu Yoga e manifestação [VIBHÚTIM], ele se une a
mim por um Yoga que não falha. Não há dúvidas sobre isso.
ETÓM VIBHÚTIM YOGAM CA MAMA YO VETTI TATTVATAfi || SOAVIKAMPENA
YOGENA YUJYATE NÓTRA SAMÍAYAfi .. 10\.7..
10.8. Eu sou a origem de tudo. Tudo emana de mim. Sabendo isso, o sábio [BUDHÓfi] me
cultua, cheio de convicção.
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AHAM SARVASYA PRABHAVO MATTAfi SARVAM PRAVARTATE || ITI MATVÓ
BHAJANTE MÓM BUDHÓ BHÓVASAMANVITÓfi .. 10\.8..
10.9. Com suas mentes [CITTÓfi] fixas em mim, suas vidas totalmente dedicadas a mim,
iluminando-se [BODHAYANTAfi] uns aos outros e sempre conversando comigo, eles se
satisfazem e alegram.
MACCITTÓ MADGATAPRÓÔÓ BODHAYANTAfi PARASPARAM || KATHAYANTAÍCA
MÓM NITYAM TU›YANTI CA RAMANTI CA .. 10\.9..
10.10. Eu dou a sabedoria do Yoga [BUDDHI-YOGAM] pela qual eles vieram até mim, àqueles
que se devotam a mim e me cultuam com amor.
TE›ÓM
SATATAYUKTÓNÓM
BHAJATÓM
PRÁTIPÚRVAKAM
||
DADÓMI
BUDDHIYOGAM TAM YENA MÓMUPAYÓNTI TE .. 10\.10..
10.11. Por compaixão para com eles, eu resido dentro deles [ÓTMA-BHÓVASTHO] e destruo
as trevas [TAMAfi] que nascem da ignorância [AJÑÓNA] pela lâmpada brilhante da sabedoria.
TE›ÓMEVÓNUKAMPÓRTHAM
AHAMAJÑÓNAJAM
TAMAfi
||
NÓÍAYÓMY
ÓTMABHÓVASTHO JÑÓNADÁPENA BHÓSVATÓ .. 10\.11..
Arjuna disse:
10.12. Você é o Brahman supremo [PARAM-BRAHMA], o sustentáculo supremo, o purificador
supremo, a pessoa [PURU›AM] primordial e divina, a primeira das divindades [ÓDI-DEVAM], o
não nascido.
ARJUNA UVÓCA || PARAM BRAHMA PARAM DHÓMA PAVITRAM PARAMAM BHAVÓN
|| PURU›AM ÍÓÍVATAM DIVYAMÓDIDEVAMAJAM VIBHUM .. 10\.12..
10.13. Todos os videntes [Ù›I] dizem isso, e também o divino Narada, assim como Asita,
Devala, Vyasa; e você mesmo o disse.
ÓHUSTVÓMÙ›AYAfi SARVE DEVAR›IRNÓRADASTATHÓ || ASITO DEVALO VYÓSAfi
SVAYAM CAIVA BRAVÁ›I ME .. 10\.13..
10.14. Ó Keshava, eu aceito como verdade tudo o que você me diz. Nem os devas nem os
demônios compreendem a sua manifestação.
SARVAMETADÙTAM MANYE YANMÓM VADASI KEÍAVA || NA HI TE
BHAGAVANVYAKTIM VIDURDEVÓ NA DÓNAVÓfi .. 10\.14..
10.15. Realmente você próprio se conhece por si mesmo [ÓTMANÓ], ó pessoa suprema
[PURU›OTTAMA], fonte dos seres, Senhor das criaturas, deva dos devas, Senhor da criação.
SVAYAMEVÓTMANÓTMÓNAM VETTHA TVAM PURU›OTTAMA || BHÚTABHÓVANA
BHÚTEÍA DEVADEVA JAGATPATE .. 10\.15..
10.16. Conte-me todas as suas manifestações [VIBHÚTIfi] divinas, sem exceção: onde você
reside, permeando esses mundos.
VAKTUMARHASYAÍE›EÔA
DIVYÓ
HYÓTMAVIBHÚTAYAfi
||
YÓBHIRVIBHÚTIBHIRLOKÓN IMÓMSTVAM VYÓPYA TI›ÈHASI .. 10\.16..
10.17. Ó Yogue, como eu posso conhecê-lo pelo pensamento? Sob que aspectos, ó Senhor, sua
natureza deve ser conhecida?
KATHAM VIDYÓMAHAM YOGIMSTVÓM SADÓ PARICINTAYAN || KE›U KE›U CA
BHÓVE›U CINTYOASI BHAGAVANMAYÓ .. 10\.17..
10.18. Ó Janardana, conte-me de novo em detalhe sobre o seu Yoga e manifestações
49

[VIBHÚTIfi], pois eu não me canso de ouvir suas palavras que parecem a bebida da imortalidade
[AMÙTAM].
VISTAREÔÓTMANO YOGAM VIBHÚTIM CA JANÓRDANA || BHÚYAfi KATHAYA
TÙPTIRHI ÍÙÔVATO NÓSTI MEAMÙTAM .. 10\.18..
O Senhor Divino disse:
10.19. Ó melhor dos Kurus, eu lhe direi apenas quais são as mais importantes das minhas
manifestações divinas, pois não há um limite para meu poder.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || HANTA TE KATHAYI›YÓMI DIVYÓ HYÓTMAVIBHÚTAYAfi ||
PRÓDHÓNYATAfi KURUÍRE›ÈHA NÓSTYANTO VISTARASYA ME .. 10\.19..
10.20. Ó Gudakesha, eu [AHAM] sou o Eu [ÓTMÓ] que está dentro de todos os seres
[SARVA-BHÚTA]. Eu sou certamente o início, o meio e o fim de todos os seres.
AHAMÓTMÓ GUflÓKEÍA SARVABHÚTÓÍAYASTHITAfi || AHAMÓDIÍCA MADHYAM
CA BHÚTÓNÓMANTA EVA CA .. 10\.20..
10.21. Eu sou Vishnu, entre os Adityas. Eu sou o Sol [RAVIfi], entre as luzes [JYOTI›ÓM]. Eu
sou Marici, entre os Maruts. Eu sou a Lua [ÍAÍÁ], entre as estrelas [NAK›ATRAfi].
ÓDITYÓNÓMAHAM VI›ÔURJYOTI›ÓM RAVIRAMÍUMÓN || MARÁCIRMARUTÓMASMI
NAK›ATRÓÔÓMAHAM ÍAÍÁ .. 10\.21..
10.22. Eu sou o Samaveda, entre os Vedas. Eu sou Indra [VÓSAVAfi], entre os devas. Eu sou a
mente [MANAfi], entre os órgãos [INDRIYÓ]. Eu sou a consciência [CETANÓ] nas criaturas.
VEDÓNÓM SÓMAVEDOASMI DEVÓNÓMASMI VÓSAVAfi || INDRIYÓÔÓM
MANAÍCÓSMI BHÚTÓNÓMASMI CETANÓ .. 10\.22..
10.23. Eu sou Shiva [ÍA‹KARAfi] entre os Rudras. Eu sou Kubera [VITTEÍAfi] entre os
Yakshas e Rakshasas. Eu sou Agni [PÓVAKAfi] entre os Vasus. Eu sou Meru entre as montanhas.
RUDRÓÔÓM ÍA‹KARAÍCÓSMI VITTEÍO YAK›ARAK›ASÓM || VASÚNÓM
PÓVAKAÍCÓSMI MERUfi ÍIKHARIÔÓMAHAM .. 10\.23..
10.24. Ó filho de Partha, saiba que eu sou Brihaspati entre os sacerdotes. Entre os comandantes
da guerra eu sou Skanda. Entre as vastidões de água eu sou o oceano.
PURODHASÓM CA MUKHYAM MÓM VIDDHI PÓRTHA BÙHASPATIM ||
SENÓNÁNÓMAHAM SKANDAfi SARASÓMASMI SÓGARAfi .. 10\.24..
10.25. Entre os grandes sábios eu sou Bhrigu. Entre as vibrações [GIRÓM], eu sou o uno
imutável [EKAM-AK›ARAM = Om]. Entre os sacrifícios [YAJÑÓ] eu sou a repetição silenciosa
[JAPA-YAJÑAfi]. Entre as coisas imóveis, eu sou o Himalaia.
MAHAR›ÁÔÓM BHÙGURAHAM GIRÓMASMYEKAMAK›ARAM || YAJÑÓNÓM
JAPAYAJÑOASMI STHÓVARÓÔÓM HIMÓLAYAfi .. 10\.25..
10.26. Entre todas as árvores, a figueira real [AÍVATTHAfi]. Entre os videntes divinos,
Narada. Entre os Gandharvas, Chitraratha. Entre os perfeitos [SIDDHÓfi], o sábio [MUNIfi]
Kapila.
AÍVATTHAfi SARVAVÙK›ÓÔÓM DEVAR›ÁÔÓM CA NÓRADAfi || GANDHARVÓÔÓM
CITRARATHAfi SIDDHÓNÓM KAPILO MUNIfi .. 10\.26..
10.27. Entre os cavalos, saiba que sou Ucchaihshrava, nascido do oceano da imortalidade. Entre
os elefantes, Airavata. Entre os homens, o rei.
UCCAIfiÍRAVASAMAÍVÓNÓM VIDDHI MÓMAMÙTODBHAVAM || AIRÓVATAM
GAJENDRÓÔÓM NARÓÔÓM CA NARÓDHIPAM .. 10\.27..
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10.28. Entre as armas, eu sou o raio [VAJRAM]. Entre as vacas, eu sou a vaca que dá a fartura
[KÓMADHUK]. Entre os progenitores, eu sou o deva do amor [KANDARPAfi]. Entre as
serpentes, eu sou Vasuki.
ÓYUDHÓNÓMAHAM VAJRAM DHENÚNÓMASMI KÓMADHUKH || PRAJANAÍCÓSMI
KANDARPAfi SARPÓÔÓMASMI VÓSUKIfi .. 10\.28..
10.29. Entre as NAGAS, eu sou a infinita [ANANTAfi]. Entre as divindades das águas, eu sou
Varuna. Entre os ancestrais eu sou Aryama. Entre os que controlam a lei e a ordem, eu sou o rei dos
mortos [YAMAfi].
ANANTAÍCÓSMI NÓGÓNÓM VARUÔO YÓDASÓMAHAM || PITÙÔÓMARYAMÓ CÓSMI
YAMAfi SAMYAMATÓMAHAM .. 10\.29..
10.30. Entre os demônios [DAITYÓNÓM] eu sou Prahlada. Entre os dominadores eu sou o
tempo [KÓLAfi]. Entre as feras eu sou o leão. Entre os pássaros eu sou Garuda.
PRAHLÓDAÍCÓSMI DAITYÓNÓM KÓLAfi KALAYATÓMAHAM || MÙGÓÔÓM CA
MÙGENDROAHAM VAINATEYAÍCA PAK›IÔÓM .. 10\.30..
10.31. Entre os purificadores eu sou o vento. Entre os guerreiros eu sou Rama. Entre os peixes
eu sou o tubarão. Entre os rios, eu sou o Ganges.
PAVANAfi PAVATÓMASMI RÓMAfi ÍASTRABHÙTÓMAHAM || JHA›ÓÔÓM
MAKARAÍCÓSMI SROTASÓMASMI JÓHNAVÁ .. 10\.31..
10.32. Ó Arjuna, eu sou certamente o início, o fim e o meio das criações. Eu sou o
conhecimento do Eu supremo [ADHYÓTMA-VIDYÓ], entre os conhecimentos. Daqueles que
debatem, eu sou o argumento lógico.
SARGÓÔÓMÓDIRANTAÍCA MADHYAM CAIVÓHAMARJUNA || ADHYÓTMAVIDYÓ
VIDYÓNÓM VÓDAfi PRAVADATÓMAHAM .. 10\.32..
10.33. Entre as letras eu sou o A. Entre os compostos eu sou a dualidade [DVANDVA]. Dos
eternos, eu sou o tempo. Sou o criador cuja face está virada para todos os lados.
AK›ARÓÔÓMAKÓROASMI DVANDVAfi SÓMÓSIKASYA CA || AHAMEVÓK›AYAfi
KÓLO DHÓTÓAHAM VIÍVATOMUKHAfi .. 10\.33..
10.34. Eu sou a morte [MÙTYUfi], que tudo devora. Eu sou a origem das coisas que ainda vão
surgir. Entre as mulheres, eu sou a fama, a beleza, a fala, a memória, a inteligência, a fidelidade e a
paciência.
MÙTYUfi SARVAHARAÍCÓHAMUDBHAVAÍCA BHAVI›YATÓM || KÁRTIfi ÍRÁRVÓKCA
NÓRÁÔÓM SMÙTIRMEDHÓ DHÙTIfi K›AMÓ .. 10\.34..
10.35. Entre os hinos do Sama, eu sou o Brihat-sama. Entre as métricas, eu sou gayatri. Entre os
meses, margashirsha [novembro-dezembro], e entre as estações, a primavera.
BÙHATSÓMA TATHÓ SÓMNÓM GÓYATRÁ CHANDASÓMAHAM || MÓSÓNÓM
MÓRGAÍÁR›OAHAMÙTÚNÓM KUSUMÓKARAfi .. 10\.35..
10.36. Entre os enganadores eu sou o jogador. Eu sou o brilho [TEJAfi] de tudo o que é
esplêndido. Eu sou a vitória, eu sou o esforço, eu sou a luz [SATTVAM] daquilo que é luminoso.
DYUTAM
CHALAYATÓMASMI
TEJASTEJASVINÓMAHAM
||
JAYOASMI
VYAVASÓYOASMI SATTVAM SATTVAVATÓMAHAM .. 10\.36..
10.37. Entre os Vrishnis eu sou Vasudeva [Krishna]. Entre os Pandavas, eu sou Dhanajaya
[Arjuna]. Entre os sábios [MUNÁfi] eu sou Vyasa. Entre os pensadores, eu sou Ushana.
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VÙ›ÔÁNÓM VÓSUDEVOASMI PÓÔflAVÓNÓM DHANAÑJAYAfi || MUNÁNÓMAPYAHAM
VYÓSAfi KAVÁNÓMUÍANÓ KAVIfi .. 10\.37..
10.38. Entre as punições eu sou o bastão. Entre os que buscam a conquista, eu sou a conduta
correta [NÁTIfi]. Entre os segredos [GUHYAM] eu sou o silêncio [MAUNAM]. Entre os sábios, eu
sou a sabedoria [JÑÓNAM].
DAÔflO DAMAYATÓMASMI NÁTIRASMI JIGÁ›ATÓM || MAUNAM CAIVÓSMI
GUHYÓNÓM JÑÓNAM JÑÓNAVATÓMAHAM .. 10\.38..
10.39. Além disso, ó Arjuna, eu sou a semente [BÁJAM] de todos os seres. Não há nada que se
mova ou que não se mova que possa existir sem mim.
YACCÓPI SARVABHÚTÓNÓM BÁJAM TADAHAMARJUNA || NA TADASTI VINÓ
YATSYÓNMAYÓ BHÚTAM CARÓCARAM .. 10\.39..
10.40. Ó destruidor dos inimigos [Arjuna], não há um limite para minhas manifestações
[VIBHÚTÁ] divinas. O que eu descrevi é apenas uma amostra de minhas manifestações.
NÓNTOASTI MAMA DIVYÓNÓM VIBHÚTÁNÓM PARAMTAPA || E›A TÚDDEÍATAfi
PROKTO VIBHÚTERVISTARO MAYÓ .. 10\.40..
10.41. Saiba que tudo o que tiver poder, beleza e glória, brotou de um fragmento de meu
esplendor [TEJAfi].
YADYADVIBHÚTIMATSATTVAM
ÍRÁMADÚRJITAMEVA
VÓ
||
TATTADEVÓVAGACCHA TVAM MAMA TEJOMÍASAMBHAVAM .. 10\.41..
10.42. Ó Arjuna, que necessidade existe desse conhecimento detalhado? Eu sustento todo este
universo com uma pequena parte de mim.
ATHAVÓ BAHUNAITENA KIM JÑÓTENA TAVÓRJUNA || VI›ÈABHYÓHAMIDAM
KÙTSNAMEKÓMÍENA STHITO JAGATH .. 10\.42..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
VIBHÚTIYOGO NÓMA DAÍAMOADHYÓYAfi .. 10..
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CAPÍTULO 11 – VISHVARUPA DHARANA YOGA = O YOGA DA VISÃO DA FORMA
UNIVERSAL
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHAIKÓ
ÓDAÍ
ÍOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÍVARÚ
ÚPADARÍ
ÍANAYOGAfi
fi)
fi (VIÍ
fi
Arjuna disse:
11.1. Minha confusão foi embora, graças a este discurso sobre o Eu com que você me
beneficiou, que é um segredo supremo.
ARJUNA UVÓCA || MADANUGRAHÓYA PARAMAM GUHYAMADHYÓTMASAMJÑITAM
|| YATTVAYOKTAM VACASTENA MOHOAYAM VIGATO MAMA .. 11\.1..
11.2. Eu ouvi de você, que tem olhos de lótus, a descrição detalhada sobre a origem e a
dissolução dos seres, e também sua glória imperecível.
BHAVÓPYAYAU HI BHÚTÓNÓM ÍRUTAU VISTARAÍO MAYÓ || TVATTAfi
KAMALAPATRÓK›A MÓHÓTMYAMAPI CÓVYAYAM .. 11\.2..
11.3. Ó Senhor Supremo [PARAMEÍVARA], você é como declarou. Mas eu desejo ver a sua
forma poderosa [RÚPAMAIÍVARAM], ó Pessoa suprema [PURU›OTTAMA].
EVAMETADYATHÓTTHA TVAMÓTMÓNAM PARAMEÍVARA || DRA›ÈUMICCHÓMI TE
RÚPAMAIÍVARAM PURU›OTTAMA .. 11\.3..
11.4. Ó Senhor, se você acha que eu posso vê-la, revele-me seu Eu eterno
[ÓTMÓNAMAVYAYAM], ó Senhor do Yoga [YOGEÍVARA].
MANYASE YADI TACCHAKYAM MAYÓ DRA›ÈUMITI PRABHO || YOGEÍVARA TATO
ME TVAM DARÍAYÓTMÓNAMAVYAYAM .. 11\.4..
O Senhor Divino disse:
11.5. Ó filho de Partha, contemple a minha forma que tem cem aspectos, mil variedades, que é
divina, que tem muitas formas e cores.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || PAÍYA ME PÓRTHA RÚPÓÔI ÍATAÍOATHA SAHASRAÍAfi ||
NÓNÓVIDHÓNI DIVYÓNI NÓNÓVARÔÓKÙTÁNI CA .. 11\.5..
11.6. Contemple os Adityas, os Vasus, os Rudras, os dois Ashvins e também os Maruts, ó
Bharata. Contemple também muitas maravilhas que nunca foram vistas antes.
PAÍYÓDITYÓNVASÚNHRUDRÓNAÍVINAU
MARUTASTATHÓ
||
BAHÚNYADÙ›ÈAPÚRVÓÔI PAÍYÓÍCARYÓÔI BHÓRATA .. 11\.6..
11.7. Veja agora, no meu corpo, ó Gudakesha, o universo inteiro, aquilo que se move e o que
não se move, todos juntos, e também qualquer outra coisa que você queira ver.
IHAIKASTHAM JAGATKÙTSNAM PAÍYÓDYA SACARÓCARAM || MAMA DEHE
GUflÓKEÍA YACCÓNYADH DRA›ÈUMICCHASI .. 11\.7..
11.8. Mas você não é capaz de me ver com seus próprios olhos [SVA-CAK›U›Ó]. Eu lhe dou o
olho divino [DIVYAM]. Contemple meu Yoga poderoso [YOGAM AIÍVARAM].
NA TU MÓM ÍAKYASE DRA›ÈUMANENAIVA SVACAK›U›Ó || DIVYAM DADÓMI TE
CAK›Ufi PAÍYA ME YOGAMAIÍVARAM .. 11\.8..
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Sañjaya disse:
11.9. Ó rei, tendo falado assim, Hari, o grande Senhor do Yoga [MAHÓ-YOGEÍVARO],
revelou então ao filho de Partha sua forma suprema [PARAMAM RÚPAM] e divina
[AIÍVARAM].
SAÑJAYA UVÓCA || EVAMUKTVÓ TATO RÓJANMAHÓYOGEÍVARO HARIfi ||
DARÍAYÓMÓSA PÓRTHÓYA PARAMAM RÚPAMAIÍVARAM .. 11\.9..
11.10. Tinha muitas bocas e olhos, muitas visões maravilhosas, muitos ornamentos celestes, e
segurava muitas armas divinas.
ANEKAVAKTRANAYANAMANEKÓDHBHUTADARÍANAM
||
ANEKADIVYÓBHARAÔAM DIVYÓNEKODYATÓYUDHAM .. 11\.10..
11.11. Vestia roupas e guirlandas divinas, com perfumes e óleos celestes, cheio de maravilhas,
brilhante, infinito, com faces voltadas para todos os lados.
DIVYAMÓLYÓMBARADHARAM
DIVYAGANDHÓNULEPANAM
||
SARVÓÍCARYAMAYAM DEVAMANANTAM VIÍVATOMUKHAM .. 11\.11..
11.12. O brilho daquele ser magnífico era semelhante ao brilho de mil sóis que brilhassem
juntos no céu.
DIVI SÚRYASAHASRASYA BHAVEDYUGAPADUTTHITÓ || YADI BHÓfi SADÙÍÁ SÓ
SYÓDBHÓSASTASYA MAHÓTMANAfi .. 11\.12..
11.13. Ali, o Pandava contemplou todo o universo, com toda a sua diversidade reunida em uma
só, no corpo do deva dos devas.
TATRAIKASTHAM
JAGATKÙTSNAM
PRAVIBHAKTAMANEKADHÓ
||
APAÍYADDEVADEVASYA ÍARÁRE PÓÔflAVASTADÓ .. 11\.13..
11.14. Então, o conquistador das riquezas [flHANANJAYA = Arjuna] ficou maravilhado, com
os cabelos em pé, e inclinou sua cabeça para baixo, saudando o Senhor com as duas mãos juntas, e
disse:
TATAfi SA VISMAYÓVI›ÈO HÙ›ÈAROMÓ DHANAÑJAYAfi || PRAÔAMYA ÍIRASÓ
DEVAM KÙTÓÑJALIRABHÓ›ATA .. 11\.14..
Arjuna disse:
11.15. Ó deus, eu vejo no seu corpo todos os devas e as diversas multidões de seres. Brahma, o
senhor, sentando no trono de lótus, e todos os sábios e as serpentes celestes.
ARJUNA UVÓCA || PAÍYÓMI DEVÓMSTAVA DEVA DEHE SARVÓMSTATHÓ
BHÚTAVIÍE›ASA‹GHÓN || BRAHMÓÔAMÁÍAM KAMALÓSANASTHAM Ù›ÁMÍCA
SARVÓNURAGÓMÍCA DIVYÓN .. 11\.15..
11.16. Ó senhor do universo, ó pessoa cósmica, eu o vejo com forma infinita para todos os
lados, com incontáveis braços, barrigas, rostos e olhos. No entanto, eu não vejo seu fim, nem o
início, nem o meio.
ANEKABÓHÚDARAVAKTRANETRAM PAÍYÓMI TVÓM SARVATOANANTARÚPAM ||
NÓNTAM NA MADHYAM NA PUNASTAVÓDIM PAÍYÓMI VIÍVEÍVARA VIÍVARÚPA ..
11\.16..
11.17. Eu o vejo com sua coroa, com o bastão e segurando um disco, com um brilho em volta,
difícil de olhar, por todos os lados com o brilho do fogo e do Sol, imenso.
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KIRÁÈINAM GADINAM CAKRIÔAM CA TEJORÓÍIM SARVATO DÁPTIMANTAM ||
PAÍYÓMI
TVÓM
DURNIRÁK›YAM
SAMANTÓDH
DÁPTÓNALÓRKADYUTIMAPRAMEYAM .. 11\.17..
11.18. Você é o Imutável, o Supremo que precisa ser conhecido. Você é o suporte final deste
universo. Você é o guardião imortal da lei eterna. Você é a Pessoa eterna. Eu creio.
TVAMAK›ARAM PARAMAM VEDITAVYAM TVAMASYA VIÍVASYA PARAM
NIDHÓNAM || TVAMAVYAYAfi ÍÓÍVATADHARMAGOPTÓ SANÓTANASTVAM
PURU›O MATO ME .. 11\.18..
11.19. Eu o vejo como sem início, meio ou fim, com poder infinito, com um número incontável
de braços, com o Sol e a Lua como seus olhos, sua boca como um fogo ardente, cujo brilho queima
todo este universo.
ANÓDIMADHYÓNTAMANANTAVÁRYAM ANANTABÓHUM ÍAÍISÚRYANETRAM ||
PAÍYÓMI TVÓM DÁPTAHUTÓÍAVAKTRAM SVATEJASÓ VIÍVAMIDAM TAPANTAM ..
11\.19..
11.20. Todo o espaço entre o céu e a terra está preenchido apenas por você, e também todas as
direções do espaço. Ó magnífico, os três mundos tremem de medo quando vêem essa sua forma
estranha, terrível.
DYÓVÓPÙTHIVYORIDAMANTARAM HI VYÓPTAM TVAYAIKENA DIÍAÍCA SARVÓfi ||
DÙ›ÈVÓDHBHUTAM RÚPAMUGRAM TAVEDAM LOKATRAYAM PRAVYATHITAM
MAHÓTMAN .. 11\.20..
11.21. Vários grupos de devas entram em você. Dominados pelo medo, alguns imploram com as
mãos postas. Grupo de videntes e de pessoas perfeitas gritam “salve!” e o adoram com hinos e
homenagens.
AMÁ HI TVÓM SURASA‹GHÓ VIÍANTI KECIDBHÁTÓfi PRÓÑJALAYO GÙÔANTI ||
SVASTÁTYUKTVÓ MAHAR›ISIDDHASA‹GHÓfi STUVANTI TVÓM STUTIBHIfi
PU›KALÓBHIfi .. 11\.21..
11.22. Os Rudras, os Adityas, os Vasus, os Sadhyas, os Vishve-Devas, os dois Ashvins, os
Maruts, os manes e grupos de Gandharvas, Yakshas, Asuras e Siddhas – todos eles o olham e se
maravilham.
RUDRÓDITYÓ VASAVO YE CA SÓDHYÓ VIÍVEÍVINAU MARUTAÍCO›MAPÓÍCA ||
GANDHARVAYAK›ÓSURASIDDHASA‹GHÓ VÁK›ANTE TVÓM VISMITÓÍCAIVA
SARVE .. 11\.22..
11.23. Ó poderoso, vendo sua forma imensa, com muitos olhos e bocas, com inúmeros braços,
coxas e pés, com muitos ventres, terrível com muitos dentes, as criaturas são atingidas pelo terror, e
eu também.
RÚPAM MAHATTE BAHUVAKTRANETRAM MAHÓBÓHO BAHUBÓHÚRUPÓDAM ||
BAHÚDARAM
BAHUDAM›ÈRÓKARÓLAM
DÙ›ÈVÓ
LOKÓfi
PRAVYATHITÓSTATHÓHAM .. 11\.23..
11.24. Ó Vishnu, quando eu o vejo tocando o céu, brilhando com muitas cores, com a boca
escancarada, com grandes olhos brilhantes, minha mente se aterroriza e eu não encontro equilíbrio
nem paz.
NABHAfiSPÙÍAM DÁPTAMANEKAVARÔAM VYÓTTÓNANAM DÁPTAVIÍÓLANETRAM ||
DÙ›ÈVÓ HI TVÓM PRAVYATHITÓNTARÓTMÓ DHÙTIM NA VINDÓMI ÍAMAM CA
VI›ÔO .. 11\.24..
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11.25. Quando eu vejo as suas bocas terríveis com esses dentes, como as chamas devoradoras do
fim dos tempos, eu perco o sentido das direções e não encontro equilíbrio. Seja-me bondoso, ó
Senhor dos devas, refúgio do universo.
DAM›ÈRÓKARÓLÓNI CA TE MUKHÓNI DÙ›ÈVAIVA KÓLÓNALASANNIBHÓNI || DIÍO
NA JÓNE NA LABHE CA ÍARMA PRASÁDA DEVEÍA JAGANNIVÓSA .. 11\.25..
11.26. Todos aqueles filhos de Dhritarashtra, juntamente com a multidão de reis e também
Bhishma, Drona e o filho de Suta [Karna], junto com nossos melhores guerreiros,
AMÁ CA TVÓM DHÙTARÓ›ÈRASYA PUTRÓfi SARVE SAHAIVÓVANIPÓLASA‹GHAIfi ||
BHÁ›MO
DROÔAfi
SÚTAPUTRASTATHÓSAU
SAHÓSMADÁYAIRAPI
YODHAMUKHYAIfi .. 11\.26..
11.27. entram rapidamente nas suas bocas assustadoras com dentes terríveis. Vê-se que alguns
deles, pegos entre os dentes, têm suas cabeças esmagadas.
VAKTRÓÔI TE TVARAMÓÔÓ VIÍANTI DAM›ÈRÓKARÓLÓNI BHAYÓNAKÓNI ||
KECIDVILAGNÓ DAÍANÓNTARE›U SAMDÙÍYANTE CÚRÔITAIRUTTAMÓ‹GAIfi ..
11\.27..
11.28. Assim como as numerosas correntes de água dos rios correm para o mar, da mesma
forma esses heróis do mundo humano entram nas suas bocas flamejantes.
YATHÓ NADÁNÓM BAHAVOAMBUVEGÓfi SAMUDRAMEVÓBHIMUKHÓ DRAVANTI ||
TATHÓ TAVÓMÁ NARALOKAVÁRÓ VIÍANTI VAKTRÓÔYABHIVIJVALANTI .. 11\.28..
11.29. Esses homens entram nas suas bocas correndo para sua própria destruição, como
mariposas que correm para o fogo brilhante para se destruir.
YATHÓ PRADÁPTAM JVALANAM PATA‹GÓ VIÍANTI NÓÍÓYA SAMÙDDHAVEGÓfi ||
TATHAIVA NÓÍÓYA VIÍANTI LOKÓfi TAVÓPI VAKTRÓÔI SAMÙDDHAVEGÓfi ..
11\.29..
11.30. Devorando todas as criaturas, por todos os lados, com suas bocas flamejantes, você lambe
os lábios. Seus raios de fogo ardente preenchem totalmente este universo, ó Vishnu.
LELIHYASE
GRASAMÓNAfi
SAMANTÓTH
LOKÓNSAMAGRÓNVADANAIRJVALADBHIfi || TEJOBHIRÓPÚRYA JAGATSAMAGRAM
BHÓSASTAVOGRÓfi PRATAPANTI VI›ÔO .. 11\.30..
11.31. Diga-me quem você é, com essa forma tão terrível! Eu o saúdo, ó suprema divindade.
Seja bondoso. Eu desejo conhecê-lo, o Um primordial, pois eu não compreendo suas ações.
ÓKHYÓHI ME KO BHAVÓNUGRARÚPO NAMOASTU TE DEVAVARA PRASÁDA ||
VIJÑÓTUMICCHÓMI BHAVANTAMÓDYAM NA HI PRAJÓNÓMI TAVA PRAVÙTTIM ..
11\.31..
O Senhor Divino disse:
11.32. Eu sou o tempo, o destruidor do mundo, que amadureci e que agora estou empenhado
agora em aniquilar as criaturas. Mesmo sem você, todos os guerreiros que estão alinhados nos
exércitos que se enfrentam vão deixar de existir.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
KÓLOASMI
LOKAK›AYAKÙTPRAVÙDDHO
LOKÓNSAMÓHARTUMIHA PRAVÙTTAfi || ÙTEAPI TVÓM NA BHAVI›YANTI SARVE
YEAVASTHITÓfi PRATYANÁKE›U YODHÓfi .. 11\.32..
11.33. Portanto, erga-se e obtenha a glória. Vencendo os seus inimigos, desfrute de um reino
próspero. Eles já foram mortos por mim. Seja meramente um instrumento, ó Savyasacin [Arjuna].
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TASMÓTTVAMUTTI›ÈHA YAÍO LABHASVA JITVÓ ÍATRÚN BHU‹HK›VA RÓJYAM
SAMÙDDHAM || MAYAIVAITE NIHATÓfi PÚRVAMEVA NIMITTAMÓTRAM BHAVA
SAVYASÓCIN .. 11\.33..
11.34. Mate Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna e também os outros grandes guerreiros, que já
foram mortos por mim. Não tenha medo. Lute. Você vencerá os inimigos na batalha.
DROÔAM CA BHÁ›MAM CA JAYADRATHAM CA KARÔAM TATHÓNYÓNAPI
YODHAVÁRÓN || MAYÓ HATÓMSTVAM JAHI MÓVYATHI›ÈHÓ YUDHYASVA JETÓSI
RAÔE SAPATNÓN .. 11\.34..
Sañjaya disse:
11.35. Tendo ouvido essas palavras de Keshava [Krishna], Kiritin [Arjuna], com as mãos postas
e tremendo, prosternou-se e saudou novamente Krishna e lhe falou com uma voz que tremia,
dominado pelo medo:
SAÑJAYA
UVÓCA
||
ETACCHRUTVÓ
VACANAM
KEÍAVASYA
KÙTÓÑJALIRVEPAMÓNAfi KIRÁÈÁ || NAMASKÙTVÓ BHÚYA EVÓHA KÙ›ÔAM
SAGADGADAM BHÁTABHÁTAfi PRAÔAMYA .. 11\.35..
Arjuna disse:
11.36. Ó Hrishikesha, é correto que o mundo se alegre e seja atraído para glorificá-lo. Os
Rakshasas estão fugindo aterrorizados em todas as direções, e todas as hostes de perfeitos
[SIDDHAS] estão se inclinando diante de você.
ARJUNA
UVÓCA
||
STHÓNE
HÙ›ÁKEÍA
TAVA
PRAKÁRTYÓ
JAGATPRAHÙ›YATYANURAJYATE CA || RAK›ÓMSI BHÁTÓNI DIÍO DRAVANTI SARVE
NAMASYANTI CA SIDDHASA‹GHÓfi .. 11\.36..
11.37. E por que não deveriam se inclinar em sua homenagem, ó magnífico! Você é maior do
que Brahman, o criador original. Ó ser infinito, senhor dos devas, refúgio do universo, você é
imutável, é o ser e o não-ser, e o que está além disso.
KASMÓCCA TE NA NAMERANMAHÓTMAN GARÁYASE BRAHMAÔOAPYÓDIKARTRE ||
ANANTA DEVEÍA JAGANNIVÓSA TVAMAK›ARAM SADASATTATPARAM YATH ..
11\.37..
11.38. Você é o primeiro dos devas, a pessoa primordial, o supremo lugar de repouso deste
mundo. Você é aquele que conhece e também aquilo que deve ser conhecido, e o objetivo supremo.
Todo o universo é permeado por você, que tem infinitas formas.
TVAMÓDIDEVAfi PURU›Afi PURÓÔAfi TVAMASYA VIÍVASYA PARAM NIDHÓNAM ||
VETTÓSI VEDYAM CA PARAM CA DHÓMA TVAYÓ TATAM VIÍVAMANANTARÚPA ..
11\.38..
11.39. Você é o vento [VAYU], a morte [YAMA], o fogo [ÓGNI], o deva das águas
[VARUNA], a Lua [›ASANKA] e o senhor das criaturas [PRAJAPATI], o avô de todos. Saudação,
saudação a você, mil vezes. Saudação a você, muitas vezes. Saudação!
VÓYURYAMOAGNIRVARUÔAfi ÍAÍÓ‹KAfi PRAJÓPATISTVAM PRAPITÓMAHAÍCA ||
NAMO NAMASTEASTU SAHASRAKÙTVAfi PUNAÍCA BHÚYOAPI NAMO NAMASTE ..
11\.39..
11.40. Saudação a você na frente [no leste] e atrás [oeste]. Saudação a você em todos os lados, ó
completo! Você possui um poder ilimitado e uma força infinita. Você penetra tudo e portanto é
tudo.
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NAMAfi PURASTÓDATHA PÙ›ÈHATASTE NAMOASTU TE SARVATA EVA SARVA ||
ANANTAVÁRYÓMITAVIKRAMASTVAM SARVAM SAMÓPNO›I TATOASI SARVAfi ..
11\.40..
11.41. Por qualquer coisa que eu tenha lhe falado de modo desrespeitoso, pensando que você era
meu companheiro se sem ter consciência dessa sua grandeza, dirigindo-me a você como “Ó
Krishna”, “Ó Yadava”, “Ó amigo”, etc., por minha negligência ou talvez por afeto,
SAKHETI MATVÓ PRASABHAM YADUKTAM HE KÙ›ÔA HE YÓDAVA HE SAKHETI ||
AJÓNATÓ MAHIMÓNAM TAVEDAM MAYÓ PRAMÓDÓTPRAÔAYENA VÓAPI .. 11\.41..
11.42. e por qualquer desrespeito que eu tenha mostrado por você em brincadeiras – andando, na
cama, sentado ou comendo, sozinhos ou na presença de outros – eu lhe suplico perdão, ó Inabalável
[ÓCYUTA], ó Incompreensível.
YACCÓVAHÓSÓRTHAMASATKÙTOASI
VIHÓRAÍAYYÓSANABHOJANE›U
||
EKOATHAVÓPYACYUTA TATSAMAK›AM TATK›ÓMAYE TVÓMAHAMAPRAMEYAM
.. 11\.42..
11.43. Você é o pai de todos os seres daqui, do que se move e do que não se move. Você é o
objeto de culto e o maior mestre. Ninguém é igual a você. Como poderia haver alguém maior do
que você em todos os três mundos, você, que tem poder incomparável?
PITÓSI LOKASYA CARÓCARASYA TVAMASYA PÚJYAÍCA GURURGARÁYÓN || NA
TVATSAMOASTYABHYADHIKAfi
KUTOANYO
LOKATRAYEAPYAPRATIMAPRABHÓVA .. 11\.43..
11.44. Portanto, inclinando-me e prosternando meu corpo diante de você, deva adorável, eu
procuro sua graça. Ó senhor, perdoe-me como um pai ao filho, como um amigo ao amigo, como um
amante à amada.
TASMÓTPRAÔAMYA PRAÔIDHÓYA KÓYAM PRASÓDAYE TVÓMAHAMÁÍAMÁflYAM ||
PITEVA PUTRASYA SAKHEVA SAKHYUfi PRIYAfi PRIYÓYÓRHASI DEVA SOflHUM ..
11\.44..
11.45. Eu vi o que nunca foi visto antes e eu me alegro, mas meu coração está perturbado pelo
medo. Mostre-me a sua outra forma, ó senhor, e seja bondoso para comigo, ó senhor dos devas e
refúgio do universo!
ADÙ›ÈAPÚRVAM HÙ›ITOASMI DÙ›ÈVÓ BHAYENA CA PRAVYATHITAM MANO ME ||
TADEVA ME DARÍAYA DEVA RÚPAM PRASÁDA DEVEÍA JAGANNIVÓSA .. 11\.45..
11.46. Eu desejo vê-lo como antes, com a coroa, bastão e disco na mão. Ó você, que tem mil
braços e a forma do universo, apareça para mim com sua forma de quatro mãos.
KIRÁÈINAM GADINAM CAKRAHASTAM ICCHÓMI TVÓM DRA›ÈUMAHAM TATHAIVA
|| TENAIVA RÚPEÔA CATURBHUJENA SAHASRABÓHO BHAVA VIÍVAMÚRTE .. 11\.46..
O Senhor Divino disse:
11.47. Ó Arjuna, por meu favor, pelo poder do meu próprio Yoga, eu lhe mostrei essa forma
suprema, luminosa, cósmica, infinita e primordial que ninguém viu antes de você.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || MAYÓ PRASANNENA TAVÓRJUNEDAM RÚPAM PARAM
DARÍITAMÓTMAYOGÓTH || TEJOMAYAM VIÍVAMANANTAMÓDYAM YANME
TVADANYENA NA DÙ›ÈAPÚRVAM .. 11\.47..
11.48. Eu não posso ser visto nesta forma no mundo dos homens por qualquer outra pessoa além
de você, ó herói dos Kurus, nem pelo estudo dos Vedas, nem pelos sacrifícios, nem pelo estudo,
nem pelos rituais, nem pelas austeridades mais severas.
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NA VEDA YAJÑÓDHYAYANAIRNA DÓNAIfi NA CA KRIYÓBHIRNA TAPOBHIRUGRAIfi
|| EVAMRÚPAfi ÍAKYA AHAM NÙLOKE DRA›ÈUM TVADANYENA KURUPRAVÁRA ..
11\.48..
11.49. Não fique com medo, não se confunda vendo essa minha forma terrível. Liberto do medo
e com o coração alegre, contemple novamente essa minha outra forma.
MÓ
TE
VYATHÓ
MÓ
CA
VIMÚflHABHÓVO
DÙ›ÈVÓ
RÚPAM
GHORAMÁDÙ‹HMAMEDAM || VYAPETABHÁfi PRÁTAMANÓfi PUNASTVAM TADEVA
ME RÚPAMIDAM PRAPAÍYA .. 11\.49..
Sañjaya disse:
11.50. Tendo falado assim a Arjuna, Vasudeva lhe revelou de novo sua própria forma. Ele, o
glorioso, tendo assumido novamente sua forma bondosa, confortou aquele que estava atemorizado.
SAÑJAYA UVÓCA || ITYARJUNAM VÓSUDEVASTATHOKTVÓ SVAKAM RÚPAM
DARÍAYÓMÓSA BHÚYAfi || ÓÍVÓSAYÓMÓSA CA BHÁTAMENAM BHÚTVÓ PUNAfi
SAUMYAVAPURMAHÓTMÓ .. 11\.50..
Arjuna disse:
11.51. Ó Janardana, vendo novamente esta sua forma humana bondosa, minha mente se tornou
calma e retornei à minha própria natureza.
ARJUNA UVÓCA || DÙ›ÈVEDAM MÓNU›AM RÚPAM TAVA SAUMYAM JANÓRDANA ||
IDÓNÁMASMI SAMVÙTTAfi SACETÓfi PRAKÙTIM GATAfi .. 11\.51..
O Senhor Divino disse:
11.52. Você viu essa minha forma que é realmente muito difícil de ver. Mesmo os devas
desejam ver essa forma.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || SUDURDARÍAMIDAM RÚPAM DÙ›ÈVÓNASI YANMAMA ||
DEVÓ APYASYA RÚPASYA NITYAM DARÍANAKÓ‹K›IÔAfi .. 11\.52..
11.53. Eu não posso ser visto na forma em que você me viu nem pelos Vedas, nem pelas
austeridades, nem pelos donativos, nem mesmo pelo sacrifício.
NÓHAM VEDAIRNA TAPASÓ NA DÓNENA NA CEJYAYÓ || ÍAKYA EVAMVIDHO
DRA›ÈUM DÙ›ÈAVÓNASI MÓM YATHÓ .. 11\.53..
11.54. Porém, ó Arjuna, através de uma devoção a mim que não vacila, eu posso ser conhecido e
penetrado nessa forma, ó destruidor dos inimigos.
BHAKTYÓ TVANANYAYÓ ÍAKYA AHAMEVAMVIDHOARJUNA || JÑÓTUM DRA›ÈUM
CA TATVENA PRAVE›ÈUM CA PARAMTAPA .. 11\.54..
11.55. Aquele que realiza obras para mim, que me aceita como seu objetivo supremo, que me
cultua, livre de prisões, que se libertou da inimizade em relação a todas as criaturas, ele atinge a
mim, ó filho de Pandu.
MATKARMAKÙNMATPARAMO MADBHAKTAfi SA‹GAVARJITAfi || NIRVAIRAfi
SARVABHÚTE›U YAfi SA MÓMETI PÓÔflAVA .. 11\.55..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
VIÍVARÚPADARÍANAYOGO NÓMAIKÓDAÍOADHYÓYAfi .. 12\.11..
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CAPÍTULO 12 – BHAKTI YOGA = O YOGA DA DEVOÇÃO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA DVÓ
ÓDAÍ
ÍOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
fi)
fi (BHAKTIYOGAfi
fi
Arjuna disse:
12.1. Quais são os melhores praticantes de Yoga: aqueles devotos que e dedicam sempre a
meditar sobre você, ou aqueles que [meditam sobre] o imutável, o não-manifesto?
ARJUNA UVÓCA || EVAM SATATAYUKTÓ YE BHAKTÓSTVÓM PARYUPÓSATE || YE
CÓPYAK›ARAMAVYAKTAM TE›ÓM KE YOGAVITTAMÓfi .. 12\.1..
O Senhor Divino disse:
12.2. Eu considero como yogues mais perfeitos aqueles que, ficando em mim suas mentes,
meditam sobre mim com devoção firme e possuem a fé suprema.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || MAYYÓVEÍYA MANO YE MÓM NITYAYUKTÓ UPÓSATE ||
ÍRADDHAYÓ PARAYOPETÓfi TE ME YUKTATAMÓ MATÓfi .. 12\.2..
12.3. Mas aqueles que meditam sobre o imutável, o indefinível, o não-manifesto, o onipresente,
o impensável, o imóvel, o constante,
YE
TVAK›ARAMANIRDEÍYAM
AVYAKTAM
PARYUPÓSATE
||
SARVATRAGAMACIMTYAMCA KÚÈASTHAM ACALAMDHRUVAM .. 12\.3..
12.4. restringindo todos os sentidos, mantendo-se sempre equilibrados, dedicados ao bem de
todos os seres, eles realmente vêm a mim.
SAMNIYAMYENDRIYAGRÓMAM SARVATRA SAMABUDDHAYÓfi || TE PRÓPNUVANTI
MÓMEVA SARVABHÚTAHITE RATÓfi .. 12\.4..
12.5. Para aqueles que voltam seu pensamento para o não-manifesto, o esforço é maior, pois o
fim do não-manifesto é difícil de atingir pelos seres incorporados.
KLEÍOADHIKATARASTE›ÓM
AVYAKTÓSAKTACETASÓM
.
||
AVYAKTÓHI
GATIRDUfiKHAM DEHAVADBHIRAVÓPYATE .. 12\.5..
12.6. Mas aqueles que, dedicando a mim todas as suas ações, meditam em mim e me cultuam
como o supremo, com uma concentração que não oscila,
YE TU SARVÓÔI KARMÓÔI MAYI SAMNYASYA MATPARAfi || ANANYENAIVA
YOGENA MÓM DHYÓYANTA UPÓSATE .. 12\.6..
12.7. aqueles cujos pensamentos estão colocados em mim, eu os livro sem demora do oceano
dessa existência que está associada à morte, ó filho de Partha.
TE›ÓMAHAM SAMUDDHARTÓ MÙTYUSAMSÓRASÓGARÓTH || BHAVÓMI NA
CIRÓTPÓRTHA MAYYÓVEÍITACETASÓM .. 12\.7..
12.8. Fixe sua mente apenas em mim, deixe que seu intelecto resida em mim. Você viverá
apenas em mim, sem dúvida.
MAYYEVA MANA ÓDHATSVA MAYI BUDDHIM NIVEÍAYA || NIVASI›YASI MAYYEVA
ATA ÚRDHVAM NA SAMÍAYAfi .. 12\.8..
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12.9. Se, no entanto, você não for capaz de manter sua mente fixa constantemente em mim,
então, ó conquistador das riquezas [Dhananjaya], tente atingir-me pela prática da concentração [???
Yoga da prática]
ATHACITTAM SAMÓDHÓTUM NA ÍAKNO›I MAYI STHIRAM || ABHYÓSAYOGENA
TATO MÓMICCHÓPTUM DHANAÑJAYA .. 12\.9..
12.10. Se você for incapaz de atingir-me mesmo por essa prática, então pratique suas ações para
mim. Realizando as ações por mim, você também atingirá a perfeição.
ABHYÓSEAPYASAMARTHOASI MATKARMAPARAMO BHAVA || MADARTHAMAPI
KARMÓÔI KURVANSIDDHIMAVÓPSYASI .. 12\.10..
12.11. Se você não é capaz de fazer nem isso, então, entregando-se ao meu Yoga, renuncie aos
resultados de todas as coes, controlando sua mente.
ATHAITADAPYAÍAKTOASI
KARTUM
MADYOGAMÓÍRITAfi
||
SARVAKARMAPHALATYÓGAM TATAfi KURU YATÓTMAVÓN .. 12\.11..
12.12. O conhecimento é realmente superior à prática; a meditação é melhor do que o
conhecimento; a renúncia ao resultado das ações é melhor do que a meditação. Pela renúncia,
segue-se imediatamente a paz.
ÍREYO
HI
JÑÓNAMABHYÓSÓJJÑÓNÓDHDHYÓNAM
VIÍI›YATE
||
DHYÓNÓTKARMAPHALATYÓGASTYÓGÓCCHÓMTIRANANTARAM .. 12\.12..
12.13. Aquele que não odeia nenhuma criatura, que é amigável e compassivo, livre de egoísmo e
de sentido do eu, que é o mesmo no sofrimento e no prazer, que perdoa,
ADVE›ÈÓ SARVABHÚTÓNÓM MAITRAfi KARUÔA EVA CA || NIRMAMO
NIRAHA‹KÓRAfi SAMADUfiKHASUKHAfi K›AMÁ .. 12\.13..
12.14. aquele que é um Yogue que está sempre satisfeito, auto-controlado, com determinação
inabalável, com a mente e intelecto dedicados a mim – esse que é meu devoto me é caro.
SAMTU›ÈAfi
SATATAM
YOGÁ
YATÓTMÓ
DÙflHANIÍCAYAfi
||
MAYYARPITAMANOBUDDHIRYO MADBHAKTAfi SA ME PRIYAfi .. 12\.14..
12.15. Aquele de quem o mundo não foge e que não foge do mundo e que está livre da alegria,
raiva, medo e impaciência, também me é caro.
YASMÓNNODVIJATE
LOKO
LOKÓNNODVIJATE
CA
YAfi
||
HAR›ÓMAR›ABHAYODVEGAIRMUKTO YAfi SA CA ME PRIYAfi .. 12\.15..
12.16. Aquele que não tem expectativas, que é puro, hábil na ação, imparcial, livre de
perturbações, que desistiu de toda iniciativa – esse que é meu devoto me é caro.
ANAPEK›Afi ÍUCIRDAK›A UDÓSÁNO GATAVYATHAfi || SARVÓRAMBHAPARITYÓGÁ
YO MADBHAKTAfi SA ME PRIYAfi .. 12\.16..
12.17. Aquele que nem se alegra nem odeia, não lamenta nem deseja, e que renunciou ao bem e
ao mal, esse que é meu devoto me é caro.
YO NA HÙ›YATI NA DVE›ÈI NA ÍOCATI NA KÓ‹K›ATI || ÍUBHÓÍUBHAPARITYÓGÁ
BHAKTIMÓNYAfi SA ME PRIYAfi .. 12\.17..
12.18. Aquele que é o mesmo para o inimigo e o amigo, e também na honra e na desonra, que é
o mesmo no frio e no calor, no prazer e na dor, e que está livre de ligações por qualquer coisa,
SAMAfi
ÍATRAU
CA
MITRE
CA
TATHÓ
MÓNÓPAMÓNAYOfi
||
ÍÁTO›ÔASUKHADUfiKHE›U SAMAfi SA‹GAVIVARJITAfi .. 12\.18..
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12.19. aquele para quem crítica e elogio são iguais, que é silencioso, contentando-se com
qualquer coisa, que não tem morada fixa, cuja mente é firme e que é devotado a mim, me é caro.
TULYANINDÓSTUTIRMAUNÁ
SAMTU›ÈO
YENA
KENACITH
||
ANIKETAfi
STHIRAMATIRBHAKTIMÓNME PRIYO NARAfi .. 12\.19..
12.20. Mas aqueles devotos que, me aceitam como seu fim supremo e seguem com fé esta
sabedoria imortal, esses me são muito, muito caros.
YE TU DHARMYÓMÙTAMIDAM YATHOKTAM PARYUPÓSATE || ÍRADDADHÓNÓ
MATPARAMÓ BHAKTÓSTEATÁVA ME PRIYÓfi .. 12\.20..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
BHAKTIYOGO NÓMA DVÓDAÍOADHYÓYAfi .. 12..
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CAPÍTULO 13 – KSHETRA KSHETRAJÑA VIBHAGA YOGA = O YOGA DA
DISTINÇÃO ENTRE O CAMPO E O CONHECEDOR DO CAMPO
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA TRAYODAÍ
ÍOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
›ETRAK›
›ETRAJÑAVIBHÓ
ÓGAYOGAfi
fi)
fi (K›
fi
Arjuna disse:1
13.0. Ó Keshava, eu gostaria de conhecer a natureza [PRAKÙTI] e a pessoa [PURUSA], o
campo e o conhecedor do campo, o conhecimento e o objeto do conhecimento.
ARJUNA UVÓCA || PRAKÙTIM PURU›AM CAIVA K›ETRAM K›ETRAJÑAMEVA CA ||
ETADVEDITUMICCHÓMI JÑÓNAM JÑEYAM CA KEÍAVA .. 13\.1..
O Senhor Divino disse:
13.1. Ó filho de Kunti, este corpo é chamado de campo. Os que sabem, chamam aquele que está
consciente dele de conhecedor do campo.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || IDAM ÍARÁRAM KAUNTEYA K›ETRAMITYABHIDHÁYATE ||
ETADYO VETTI TAM PRÓHUfi K›ETRAJÑA ITI TADVIDAfi .. 13\.2..
13.2. Ó Bharata, saiba que eu sou o conhecedor do campo em todos os campos. Eu considero
como verdadeiro conhecimento, o conhecimento do campo e de seu conhecedor.
K›ETRAJÑAM
CÓPI
MÓM
VIDDHI
SARVAK›ETRE›U
BHÓRATA
||
K›ETRAK›ETRAJÑAYORJÑÓNAM YATTAJJÑÓNAM MATAM MAMA .. 13\.3..
13.3. Ouça de mim, rapidamente, o que é o campo, qual é sua natureza, quais suas modificações,
de onde ele vem, e quem ele [o conhecedor] é, e quais são os seus poderes.
TATK›ETRAM YACCA YÓDÙKCA YADVIKÓRI YATAÍCA YATH || SA CA YO
YATPRABHÓVAÍCA TATSAMÓSENA ME ÍÙÔU .. 13\.4..
13.4. Isso foi cantado de várias formas pelos videntes [rishis] nos vários tipos de hinos dos
Vedas, e também nas próprias sentenças de Brahman [Brahma-sutra].
Ù›IBHIRBAHUDHÓ
GÁTAM
CHANDOBHIRVIVIDHAIfi
PÙTHAKH
||
BRAHMASÚTRAPADAIÍCAIVA HETUMADBHIRVINIÍCITAIfi .. 13\.5..
13.5. Os [cinco] elementos grosseiros, o órgão do eu, o intelecto, e também o não-manifesto, os
dez órgãos e a mente, e os cinco objetos dos sentidos;
MAHÓBHÚTÓNYAHAMKÓRO BUDDHIRAVYAKTAMEVA CA || INDRIYÓÔI DAÍAIKAM
CA PAMCA CENDRIYAGOCARÓfi .. 13\.6..
13.6. desejo, repulsa, alegria, tristeza, o agregado [corpo e órgãos], inteligência, poder – em
resumo, isso é o campo, juntamente com suas modificações.
ICCHÓ DVE›Afi SUKHAM DUfiKHAM SA‹GHÓTAÍCETANÓ DHÙTIfi || ETATK›ETRAM
SAMÓSENA SAVIKÓRAMUDÓHÙTAM .. 13\.7..
13.7. Humildade, ausência de vaidade, não-violência, perdão, firmeza, serviço ao mestre,
1

Estes primeiros versos são omitidos em várias versões do Bhagavad-Gita, ou são deixados sem
numeração, para que o número total de versos da obra corresponda a 700.
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pureza, firmeza, controle do corpo e dos órgãos;
AMÓNITVAMADAMBHITVAMAHIMSÓ K›ÓNTIRÓRJAVAM
ÍAUCAM STHAIRYAMÓTMAVINIGRAHAfi .. 13\.8..

||

ÓCÓRYOPÓSANAM

13.8. indiferença em relação aos objetos dos sentidos, ausência de egoísmo, perceber o mal no
nascimento, morte, velhice, doenças e sofrimento;
INDRIYÓRTHE›U
VAIRÓGYAMANAHAMKÓRA
EVA
CA
||
JANMAMÙTYUJARÓVYÓDHIDUfiKHADO›ÓNUDARÍANAM .. 13\.9..
13.9. desprendimento, ausência de apego por filho, esposa, casa e coisas semelhantes, e uma
mente sempre igual com relação aos acontecimentos desejáveis e indesejáveis;
ASAKTIRANABHI›VA‹GAfi
PUTRADÓRAGÙHÓDI›U
||
NITYAM
CA
SAMACITTATVAMI›ÈÓNI›ÈOPAPATTI›U .. 13\.10..
13.10. devoção inabalável por mim, com concentração total, inclinação a lugares solitários,
desgosto por multidões;
MAYI
CÓNANYAYOGENA
BHAKTIRAVYABHICÓRIÔÁ
||
VIVIKTADEÍASEVITVAMARATIRJANASAMSADI .. 13\.11..
13.11. constância no conhecimento do eu, visão clara do objetivo do conhecimento da verdade –
isso é chamado de conhecimento, e tudo o que é diferente isso é ignorância.
ADHYÓTMAJÑÓNANITYATVAM TATTVAJÑÓNÓRTHADARÍANAM || ETAJJÑÓNAMITI
PROKTAMAJÑÓNAM YADATOANYATHÓ .. 13\.12..
13.12. Eu descreverei aquilo que deve ser conhecido, e por cujo conhecimento se obtém a
imortalidade. É o Brahman supremo, que não tem início e que nem existe nem não existe.
JÑEYAM YATTATPRAVAK›YÓMI YAJJÑÓTVÓAMÙTAMAÍNUTE || ANÓDIMATPARAM
BRAHMA NA SATTANNÓSADUCYATE .. 13\.13..
13.13. Suas mãos e pés estão em toda parte, seus olhos, cabeças e faces estão por todos os lados,
seus ouvidos estão em todos os lugares. Ele reside nas criaturas, permeando todas elas.
SARVATAfi
PÓÔIPÓDAM
TATSARVATOAK›IÍIROMUKHAM
||
SARVATAfi
ÍRUTIMALLOKE SARVAMÓVÙTYA TI›ÈHATI .. 13\.14..
13.14. Ele parece ter as qualidades de todos os sentidos, no entanto não possui nenhum dos
sentidos. Sem se ligar a nada mas sustentando tudo, livre dos poderes [GUNAS] e no entanto
percebendo-os.
SARVENDRIYAGUÔÓBHÓSAM
SARVENDRIYAVIVARJITAM
||
ASAKTAM
SARVABHÙCCAIVA NIRGUÔAM GUÔABHOKTÙ CA .. 13\.15..
13.15. Ele está fora e dentro de todos os seres. Ele é imóvel e também se move. Ele é
incompreensível, por sua sutiliza. Ele está muito distante, e no entanto também está próximo.
BAHIRANTAÍCA
BHÚTÓNÓMACARAM
CARAMEVA
CA
||
SÚK›MATVÓTTADAVIJÑEYAM DÚRASTHAM CÓNTIKE CA TATH .. 13\.16..
13.16. Ele é indivisível e no entanto parece estar repartido entre os seres. Ele sustenta todos os
seres, mas também os destrói e os cria de novo.
AVIBHAKTAM CA BHÚTE›U VIBHAKTAMIVA CA STHITAM || BHÚTABHARTÙ CA
TAJJÑEYAM GRASI›ÔU PRABHAVI›ÔU CA .. 13\.17..
13.17. Ele é a luz das luzes, descrito como estando além das trevas. Ele é o conhecimento, o
objeto do conhecimento e o objetivo do conhecimento. Ele está sentado no coração de todos.
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JYOTI›ÓMAPI TAJJYOTISTAMASAfi PARAMUCYATE
JÑÓNAGAMYAM HÙDI SARVASYA VI›ÈHITAM .. 13\.18..

||

JÑÓNAM

JÑEYAM

13.18. Assim descrevi de modo breve o campo, e também o conhecimento e o objeto do
conhecimento. Meus devotos que compreendem isso se tornam dignos de meu estado.
ITI K›ETRAM TATHÓ JÑÓNAM JÑEYAM COKTAM SANÓSATAfi || MADBHAKTA
ETADVIJÑÓYA MADBHÓVÓYOPAPADYATE .. 13\.19..
13.19. Saiba que tanto a natureza [PRAKÙTI] quanto a pessoa [purusha] não possuem início; e
saiba também que as modificações e os poderes nascem de prakriti.
PRAKÙTIM PURU›AM CAIVA VIDYANÓDI
UBHÓVAPI
|| VIKÓRÓMÍCA
GUÔÓMÍCAIVA VIDDHI PRAKÙTISAMBHAVÓN .. 13\.20..
13.20. Diz-se que a natureza é a causa do efeito, instrumento e agente. A pessoa é a causa em
relação à experiência de prazer e dor.
KÓRYAKÓRAÔAKARTÙTVE
HETUfi
PRAKÙTIRUCYATE
||
PURU›Afi
SUKHADUfiKHÓNÓM BHOKTÙTVE HETURUCYATE .. 13\.21..
13.21. A pessoa, na natureza, compartilha das qualidades que nascem da natureza. A ligação às
qualidades causa o nascimento em úteros bons e maus.
PURU›Afi PRAKÙTISTHO HI BHU‹HKTE PRAKÙTIJÓNGUÔÓN || KÓRAÔAM
GUÔASA‹GOASYA SADASADYONIJANMASU .. 13\.22..
13.22. A suprema pessoa neste corpo é aquele que é a testemunha, o permissor, o sustentáculo,
aquele que experimenta, e que também é o grande senhor e o eu supremo.
UPADRA›ÈÓNUMANTÓ CA BHARTÓ BHOKTÓ MAHEÍVARAfi || PARAMÓTMETI
CÓPYUKTO DEHEASMINPURU›Afi PARAfi .. 13\.23..
13.23. Aquele que conhece assim a pessoa e a natureza, juntamente com as qualidades, não
nascerá de novo, seja qual for o seu modo de viver.
YA EVAM VETTI PURU›AM PRAKÙTIM CA GUÔAIfi SAHA || SARVATHÓ
VARTAMÓNOAPI NA SA BHÚYOABHIJÓYATE .. 13\.24..
13.24. Alguns percebem o eu no intelecto, pela meditação, com a ajuda do órgão interno; outros,
pelo caminho do conhecimento (Samkhya-Yoga), e outros pelo caminho das ações (Karma-Yoga).
DHYÓNENÓTMANI PAÍYANTI KECIDÓTMÓNAMÓTMANÓ || ANYE SÓ‹KHYENA
YOGENA KARMAYOGENA CÓPARE .. 13\.25..
13.25. Outros, que não sabem isso, devotam-se após ouvir o que outros dizem. E eles também
ultrapassam a morte por sua devoção àquilo que ouviram.
ANYE
TVEVAMAJÓNANTAfi
ÍRUTVÓNYEBHYA
UPÓSATE
||
TEAPI
CÓTITARANTYEVA MÙTYUM ÍRUTIPARÓYAÔÓfi .. 13\.26..
13.26. Ó melhor dos Bharatas, todos os seres que se movem e os que não se movem, saiba que
eles nascem pela união do campo e do conhecedor do campo.
YÓVATSAÑJÓYATE
KIMCITSATTVAM
STHÓVARAJA‹GAMAM
||
K›ETRAK›ETRAJÑASAMYOGÓTTADVIDDHI BHARATAR›ABHA .. 13\.27..
13.27. Aquele que vê o senhor supremo existindo igualmente em todos os seres, e que nunca
perece quando eles perecem, este realmente vê.
SAMAM
SARVE›U
BHÚTE›U
TI›ÈHANTAM
PARAMEÍVARAM
||
VINAÍYATSVAVINAÍYANTAM YAfi PAÍYATI SA PAÍYATI .. 13\.28..
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13.28. Como ele vê o senhor presente igualmente em todos os lugares, ele não fere o eu pelo eu,
e assim ele atinge a meta suprema.
SAMAM
PAÍYANHI
SARVATRA
SAMAVASTHITAMÁÍVARAM
||
NA
HINASTYÓTMANÓTMÓNAM TATO YÓTI PARÓM GATIM .. 13\.29..
13.29. Aquele que vê que todas as ações são feitas apenas pela natureza [PRAKÙTI] e também
que o eu não age, este realmente vê.
PRAKÙTYAIVA CA KARMÓÔI KRIYAMÓÔÓNI SARVAÍAfi || YAfi PAÍYATI
TATHÓTMÓNAMAKARTÓRAM SA PAÍYATI .. 13\.30..
13.30. Quando se percebe que a diversidade dos seres tem suas raízes na unidade, e que sua
manifestação se origina daquilo, então ele se identifica com Brahman.
YADÓ BHÚTAPÙTHAGBHÓVAMEKASTHAMANUPAÍYATI || TATA EVA CA VISTÓRAM
BRAHMA SAMPADYATE TADÓ .. 13\.31..
13.31. Ó filho de Kunti, este eu supremo é imutável, sem início, sem qualidades; ele não age
nem é afetado, embora resida no corpo.
ANÓDITVÓNNIRGUÔATVÓTPARAMÓTMÓYAMAVYAYAfi
||
ÍARÁRASTHOAPI
KAUNTEYA NA KAROTI NA LIPYATE .. 13\.32..
13.32. Como o éter que permeia tudo não é manchado, por ser sutil, da mesma forma o eu que
está presente em todos os corpos não é manchado.
YATHÓ SARVAGATAM SAUK›MYÓDÓKÓÍAM NOPALIPYATE || SARVATRÓVASTHITO
DEHE TATHÓTMÓ NOPALIPYATE .. 13\.33..
13.33. Ó Bharata, assim como um Sol ilumina todo este mundo, da mesma forma o conhecedor
do campo ilumina todo o campo.
YATHÓ PRAKÓÍAYATYEKAfi KÙTSNAM LOKAMIMAM RAVIfi || K›ETRAM K›ETRÁ
TATHÓ KÙTSNAM PRAKÓÍAYATI BHÓRATA .. 13\.34..
13.34. Aqueles que percebem assim pelo olho da sabedoria a distinção entre o campo e o
conhecedor do campo, e a libertação dos seres da natureza, eles atingem o supremo.
K›ETRAK›ETRAJÑAYOREVAMANTARAM
JÑÓNACAK›U›Ó
||
BHÚTAPRAKÙTIMOK›AM CA YE VIDURYÓNTI TE PARAM .. 13\.35..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
K›ETRAK›ETRAJÑAVIBHÓGAYOGO NÓMA TRAYODAÍOADHYÓYAfi ..
13..
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CAPÍTULO 14 – GUNA TRAYA VIBHAGA YOGA = O YOGA DA DISTINÇÃO
ENTRE OS TRÊS PODERES
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTA
ÓTHA CATURDAÍ
ÍOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÔATRAYAVIBHÓ
ÓGAYOGAfi
fi)
fi (GUÔ
fi
O Senhor Divino disse:
14.1. Eu direi novamente a sabedoria suprema, o melhor de todos os conhecimentos.
Conhecendo-o, os sábios deste mundo atingiram a mais elevada perfeição.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
PARAM
BHÚYAfi
PRAVAK›YÓMI
JÑÓNÓNÓM
JÑÓNAMUTTAMAM || YAJJÑÓTVÓ MUNAYAfi SARVE PARÓM SIDDHIMITO GATÓfi ..
14\.1..
14.2. Tendo recorrido a essa sabedoria e atingindo a identidade comigo, eles não nascem mesmo
durante a criação, nem são destruídos no tempo da dissolução.
IDAM
JÑÓNAMUPÓÍRITYA
MAMA
SÓDHARMYAMÓGATÓfi
||
SARGEAPI
NOPAJÓYANTE PRALAYE NA VYATHANTI CA .. 14\.2..
14.3. Meu útero é o grande sustentáculo [a natureza ?]. Nela eu coloco a semente e dela nascem
todos os seres, ó melhor dos Bharatas.
MAMA YONIRMAHADH BRAHMA TASMINGARBHAM DADHÓMYAHAM ||
SAMBHAVAfi SARVABHÚTÓNÓM TATO BHAVATI BHÓRATA .. 14\.3..
14.4. Ó filho de Kunti, sejam quais forem as formas que nasçam de úteros, seu sustentáculo é o
útero; eu sou o pai que deposita a semente.
SARVAYONI›U KAUNTEYA MÚRTAYAfi SAMBHAVANTI YÓfi || TÓSÓM BRAHMA
MAHADYONIRAHAM BÁJAPRADAfi PITÓ .. 14\.4..
14.5. Os três poderes [GUNAS], luz [SATTVA], paixão [RAJAS] e trevas [TAMAS], nascidos
da natureza [PRAKÙTI], prendem no corpo aquele imperecível que mora no corpo, ó poderoso.
SATTVAM RAJASTAMA ITI GUÔÓfi PRAKÙTISAMBHAVÓfi || NIBADHNANTI
MAHÓBÓHO DEHE DEHINAMAVYAYAM .. 14\.5..
14.6. Desses, a luz [SATTVA], sendo pura, causa iluminação e saúde. Ó livre de pecados, ela
prende pelo apego à felicidade e pelo apego ao conhecimento.
TATRA SATTVAM NIRMALATVÓTPRAKÓÍAKAMANÓMAYAM || SUKHASA‹GENA
BADHNÓTI JÑÓNASA‹GENA CÓNAGHA .. 14\.6..
14.7. Saiba que a paixão [RAJAS] tem a natureza da atração, surgindo do desejo e do apego. Ela
prende fortemente o incorporado pelo apego às ações, ó filho de Kunti.
RAJO RÓGÓTMAKAM VIDDHI TÙ›ÔÓSA‹GASAMUDBHAVAM || TANNIBADHNÓTI
KAUNTEYA KARMASA‹GENA DEHINAM .. 14\.7..
14.8. Mas saiba que as trevas [TAMAS], que iludem todos os seres incorporados, nasce da
ignorância. Ó melhor dos Bharatas, ela prende desenvolvendo as qualidades de negligência,
preguiça, sono.
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TAMASTVAJÑÓNAJAM
VIDDHI
MOHANAM
SARVADEHINÓM
PRAMÓDÓLASYANIDRÓBHISTANNIBADHNÓTI BHÓRATA .. 14\.8..

||

14.9. Ó melhor dos Bharatas, SATTVA prende a pessoa à felicidade, RAJAS às ações, mas
TAMAS, encobrindo a sabedoria, prende à preguiça.
SATTVAM SUKHE SAÑJAYATI RAJAfi KARMAÔI BHÓRATA || JÑÓNAMÓVÙTYA TU
TAMAfi PRAMÓDE SAÑJAYATYUTA .. 14\.9..
14.10. Ó melhor dos Bharatas, SATTVA prevalece quando domina RAJAS e TAMAS. ÙAJAS,
quando domina SATTVA e TAMAS; e TAMAS, dominando SATTVA e RAJAS.
RAJASTAMAÍCÓBHIBHÚYA SATTVAM BHAVATI BHÓRATA || RAJAfi SATTVAM
TAMAÍCAIVA TAMAfi SATTVAM RAJASTATHÓ .. 14\.10..
14.11. Quando a luz do conhecimento se irradia neste corpo por todas as portas, então sabe-se
que SATTVA aumentou.
SARVADVÓRE›U DEHEASMINPRAKÓÍA UPAJÓYATE || JÑÓNAM YADÓ TADÓ
VIDYÓDVIVÙDDHAM SATTVAMITYUTA .. 14\.11..
14.12. Ó melhor dos Bharatas, quando RAJAS aumenta, surgem avareza, movimento, ações,
inquietação, desejo.
LOBHAfi PRAVÙTTIRÓRAMBHAfi KARMAÔÓMAÍAMAfi SPÙHÓ || RAJASYETÓNI
JÓYANTE VIVÙDDHE BHARATAR›ABHA .. 14\.12..
14.13. Ó alegria dos Kurus, quando TAMAS aumenta, surgem a ignorância, inércia, preguiça e
ilusão.
APRAKÓÍOAPRAVÙTTIÍCA PRAMÓDO MOHA EVA CA || TAMASYETÓNI JÓYANTE
VIVÙDDHE KURUNANDANA .. 14\.13..
14.14. Se o incorporado morre quando SATTVA predomina, então ele atinge os mundos
imaculados daqueles que conhecem o mais elevado.
YADÓ
SATTVE
PRAVÙDDHE
TU
PRALAYAM
YÓTI
DEHABHÙTH
||
TADOTTAMAVIDÓM LOKÓNAMALÓNPRATIPADYATE .. 14\.14..
14.15. Se uma pessoa morre quando RAJAS predomina, ele nasce entre aqueles que estão presos
à ação; e se morre quando TAMAS predomina, ele nasce como uma criatura inferior.
RAJASI PRALAYAM GATVÓ KARMASA‹GI›U JÓYATE || TATHÓ PRALÁNASTAMASI
MÚflHAYONI›U JÓYATE .. 14\.15..
14.16. Dizem que o fruto da ação correta é puro e da natureza de SATTVA. O fruto de RAJAS é
o sofrimento, e o de TAMAS é a ignorância.
KARMAÔAfi SUKÙTASYÓHUfi SÓTTVIKAM NIRMALAM PHALAM || RAJASASTU
PHALAM DUfiKHAMAJÑÓNAM TAMASAfi PHALAM .. 14\.16..
14.17. De SATTVA nasce o conhecimento, e de RAJAS a avareza. De TAMAS nascem o
descuido, a ignorância e também a ilusão.
SATTVÓTSAÑJÓYATE JÑÓNAM RAJASO LOBHA EVA CA || PRAMÓDAMOHAU
TAMASO BHAVATOAJÑÓNAMEVA CA .. 14\.17..
14.18. Aqueles que estão estabelecidos em SATTVA sobem alto; os que são dominados por
RAJAS ficam no meio; os que são controlados por TAMAS e que se dedicam às atividades
inferiores, vão para baixo.
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ÚRDHVAM GACCHANTI SATTVASTHÓ MADHYE TI›ÈHANTI
JAGHANYAGUÔAVÙTTISTHÓ ADHO GACCHANTI TÓMASÓfi .. 14\.18..

RÓJASÓfi

||

14.19. Quando a testemunha percebe que apenas os GUNAS agem, e também conhece aquilo
que está além dos GUNAS, ele atinge minha natureza.
NÓNYAM GUÔEBHYAfi KARTÓRAM YADÓ DRA›ÈÓNUPAÍYATI || GUÔEBHYAÍCA
PARAM VETTI MADBHÓVAM SOADHIGACCHATI .. 14\.19..
14.20. Quando o incorporado sobe acima desses três poderes que brotam do corpo, ele se liberta
do nascimento, da morte, da velhice e da dor, e atinge a imortalidade.
GUÔÓNETÓNATÁTYA
TRÁNDEHÁ
DEHASAMUDBHAVÓN
||
JANMAMÙTYUJARÓDUfiKHAIRVIMUKTOAMÙTAMAÍNUTE .. 14\.20..
Arjuna disse:
14.21. Por quais sinais se pode reconhecer aquele que ultrapassou os três poderes [GUNAS], ó
Senhor? Qual é seu modo de vida? Como ele ultrapassa esses três poderes?
ARJUNA UVÓCA || KAIRLI‹GAISTRÁNGUÔÓNETÓNATÁTO BHAVATI PRABHO ||
KIMÓCÓRAfi KATHAM CAITÓMSTRÁNGUÔÓNATIVARTATE .. 14\.21..
O Senhor Divino disse:
14.22. Ó filho de Pandu, aquele que não se desgosta com a luz, a atividade e a ilusão quando
eles surgem, nem os deseja quando cessam;
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || PRAKÓÍAM CA PRAVÙTTIM CA MOHAMEVA CA PÓÔflAVA
|| TA DVE›ÈI SAMPRAVÙTTÓNI NA NIVÙTTÓNI KÓ‹K›ATI .. 14\.22..
14.23. Aquele que se assenta como uma pessoa indiferente, sem se perturbar pelos poderes;
aquele que permanece firme e na verdade não se move, sabendo que apenas os poderes agem;
UDÓSÁNAVADÓSÁNO GUÔAIRYO NA VICÓLYATE || GUÔÓ VARTANTA ITYEVA
YOAVATI›ÈHATI NE‹GATE .. 14\.23..
14.24. Aquele que considera como iguais a dor e o prazer, que está estabelecido em seu próprio
Eu, que vê um torrão de terra, uma pedra e um pedaço de ouro como igualmente valiosos, que
permanece o mesmo entre coisas agradáveis e desagradáveis, que tem a mente firme e considera o
elogio e a crítica como iguais;
SAMADUfiKHASUKHAfi
SVASTHAfi
SAMALO›ÈÓÍMAKÓMCANAfi
||
TULYAPRIYÓPRIYO DHÁRASTULYANINDÓTMASAMSTUTIfi .. 14\.24..
14.25. Aquele que é o mesmo na honra e na desonra, que tem a mesma atitude para com amigos
e inimigos, que renunciou a toda iniciativa de ação – diz-se que ele ultrapassou os poderes
[GUNAS].
MÓNÓPAMÓNAYOSTULYASTULYO
MITRÓRIPAK›AYOfi
||
SARVÓRAMBHAPARITYÓGÁ GUÔÓTÁTAfi SA UCYATE .. 14\.25..
14.26. Aquele que me serve pelo Yoga da devoção, sem se desviar, ultrapassa os três poderes, e
se capacita para tornar-se Brahman.
MÓM
CA
YOAVYABHICÓREÔA
BHAKTIYOGENA
SEVATE
||
SA
GUÔÓNSAMATÁTYAITÓNBRAHMABHÚYÓYA KALPATE .. 14\.26..
14.27. Pois eu sou a morada de Brahman, o imutável e imortal, o eterno, a lei [DHARMA] e a
felicidade absoluta.
BRAHMAÔO HI PRATI›ÈHÓHAMAMÙTASYÓVYAYASYA CA || ÍÓÍVATASYA CA
DHARMASYA SUKHASYAIKÓNTIKASYA CA .. 14\.27..
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CAPÍTULO 15 – PURUSHOTTAMA YOGA = O YOGA DA PESSOA SUPREMA
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA PAMCADAÍ
ÍOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
›OTTAMAYOGAfi
fi)
fi (PURU›
fi
O Senhor Divino disse:
15.1. A árvore imortal ASHVATTHAM tem suas raízes para cima e ramos para baixo. Suas
folhas são os Vedas. Aquele que a conhece é um conhecedor dos Vedas.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
ÚRDHVAMÚLAMADHAfiÍÓKHAMAÍVATTHAM
PRÓHURAVYAYAM || CHANDÓMSI YASYA PARÔÓNI YASTAM VEDA SA VEDAVITH ..
15\.1..
15.2. Seus ramos se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos poderes. Seus brotos são os
objetos dos sentidos. As raízes, que resultam nas ações, se espalham no mundo dos homens.
ADHAÍCORDHVAM
PRASÙTÓSTASYA
ÍÓKHÓ
GUÔAPRAVÙDDHÓ
VI›AYAPRAVÓLÓfi || ADHAÍCA MÚLÓNYANUSAMTATÓNI KARMÓNUBANDHÁNI
MANU›YALOKE .. 15\.2..
15.3. Sua forma real não é percebida aqui desse modo, nem seu início, nem seu fim, nem sua
continuação. Tendo cortado, com a forte espada do desapego, essa árvore ÓSHVATTHAM que está
firmemente enraizada,
NA RÚPAMASYEHA TATHOPALABHYATE NÓNTO NA CÓDIRNA CA SAMPRATI›ÈHÓ ||
AÍVATTHAMENAM SUVIRÚflHAMÚLAM ASA‹GAÍASTREÔA DÙflHENA CHITTVÓ ..
15\.3..
15.4. deve-se procurar aquele estado do qual, quando é atingido, ninguém retorna novamente:
Eu me refugio apenas na Pessoa Primordial, da qual surgiu essa manifestação universal.
TATAfi PADAM TATPARIMÓRGITAVYAM YASMINGATÓ NA NIVARTANTI BHÚYAfi ||
TAMEVA CÓDYAM PURU›AM PRAPADYE || YATAfi PRAVÙTTIfi PRASÙTÓ PURÓÔÁ ..
15\.4..
15.5. Aqueles que, livres do orgulho e da ilusão, conquistaram o mal do apego; que se devotam
sempre ao espírito supremo, com os desejos acalmados, libertos das dualidades do prazer e da dor, e
que não se iludem, atingem aquele estado eterno.
NIRMÓNAMOHÓ JITASA‹GADO›Ó ADHYÓTMANITYÓ VINIVÙTTAKÓMÓfi ||
DVANDVAIRVIMUKTÓfi
SUKHADUfiKHASAMJÑAIfi
GACCHANTYAMÚflHÓfi
PADAMAVYAYAM TATH .. 15\.5..
15.6. O Sol não o ilumina, nem a Lua, nem o fogo. Essa é a minha morada suprema. Aquele que
a atingiram não retornam mais.
NA TADBHÓSAYATE SÚRYO NA ÍAÍÓ‹KO NA PÓVAKAfi || YADGATVÓ NA
NIVARTAMTE TADDHÓMA PARAMAM MAMA .. 15\.6..
15.7. Uma parcela de mim, tornando-se uma alma eterna individual no domínio dos seres vivos,
atrai para si os órgãos que residem na natureza, dos quais a mente é o sexto.
MAMAIVÓMÍO JÁVALOKE JÁVABHÚTAfi SANÓTANAfi || MANAfi›A›ÈHÓNÁNDRIYÓÔI
PRAKÙTISTHÓNI KAR›ATI .. 15\.7..
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15.8. Quando o Senhor toma um corpo e quando o deixa, ele parte levando estes [os sentidos e a
mente], como o vento carrega os perfumes de seus lugares.
ÍARÁRAM YADAVÓPNOTI YACCÓPYUTKRÓMATÁÍVARAfi || GÙHITVAITÓNI SAMYÓTI
VÓYURGAMDHÓNIVÓÍAYÓTH .. 15\.8..
15.9. Ele desfruta dos objetos dos sentidos, utilizando a audição, a visão, o tato, o paladar, o
olfato e também a mente.
ÍROTRAM CAK›Ufi SPARÍANAM CA RASANAM GHRÓÔAMEVA CA || ADHI›ÈHÓYA
MANAÍCÓYAM VI›AYÓNUPASEVATE .. 15\.9..
15.10. As pessoas iludidas não o vêem quando ele parte, quando permanece ou quando desfruta,
mas aqueles que possuem o olho da sabedoria vêem.
UTKRÓMANTAM STHITAM VÓAPI BHUÑJÓNAM VÓ GUÔÓNVITAM || VIMÚflHÓ
NÓNUPAÍYANTI PAÍYANTI JÑÓNACAK›U›Afi .. 15\.10..
15.11. Os yogues que se esforçam também o percebem como estabelecido em si próprios.
Aqueles que não têm discriminação, que não possuem autocontrole, embora se esforcem, não o
encontram.
YATANTO
YOGINAÍCAINAM
PAÍYANTYÓTMANYAVASTHITAM
||
YATANTOAPYAKÙTÓTMÓNO NAINAM PAÍYAMTYACETASAfi .. 15\.11..
15.12. O brilho do Sol. Que ilumina todo este mundo, aquele que está na Lua e aquele que está
no fogo, saiba que essa é minha luz.
YADÓDITYAGATAM TEJO JAGADBHÓSAYATEAKHILAM || YACCANDRAMASI
YACCÓGNAU TATTEJO VIDDHI MÓMAKAM .. 15\.12..
15.13. Penetrando na terra, eu sustento todos os seres por minha energia vital, e tornando-me o
›OMA cheio de seiva, eu nutro todas as ervas.
GÓMÓVIÍYA CA BHÚTÓNI DHÓRAYÓMYAHAMOJASÓ || PU›ÔÓMI CAU›ADHÁfi
SARVÓfi SOMO BHÚTVÓ RASÓTMAKAfi .. 15\.13..
15.14. Tomando a forma de do fogo da vida [VAISHVANARA] no corpo das criaturas vivas e
misturando-me com o Prana e o Apana, eu digiro os quatro tipos de alimento.
AHAM
VAIÍVÓNARO
BHÚTVÓ
PRÓÔINÓM
DEHAMÓÍRITAfi
||
PRÓÔÓPÓNASAMÓYUKTAfi PACÓMYANNAM CATURVIDHAM .. 15\.14..
15.15. E estou alocado no coração de todos. A memória, o conhecimento e também sua perda
dependem de mim. Eu sou realmente aquele que deve ser conhecido por todos os vedas. Eu sou
também o autor do Vedanta e sou também o conhecedor dos Vedas.
SARVASYA CÓHAM HÙDI SANNIVI›ÈO MATTAfi SMÙTIRJÑÓNAMAPOHANAMCA ||
VEDAIÍCA SARVAIRAHAMEVA VEDYO VEDÓNTAKÙDVEDAVIDEVA CÓHAM ..
15\.15..
15.16. Há duas pessoas neste mundo – a mutável e a imutável. A mutável está em todos esses
seres, e o poder [MAYA] imperecível é a imutável.
DVÓVIMAU PURU›AU LOKE K›ARAÍCÓK›ARA EVA CA || K›ARAfi SARVÓÔI
BHÚTÓNI KÚÈASTHOAK›ARA UCYATE .. 15\.16..
15.17. Mas, além desses, existe a pessoa suprema, que é chamada de eu supremo. Ele permeia e
sustenta todos os três mundo, e é o Senhor imortal.
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UTTAMAfi
PURU›ASTVANYAfi
PARAMÓTMETYUDHÓHÙTAfi
LOKATRAYAMÓVIÍYA BIBHARTYAVYAYA ÁÍVARAfi .. 15\.17..

||

YO

15.18. Eu estou além daquilo que é mutável, e sou mais elevado do que o imutável. Eu sou a
pessoa suprema que é celebrada no mundo e nos Vedas.
YASMÓTK›ARAMATÁTOAHAMAK›ARÓDAPI COTTAMAfi || ATOASMI LOKE VEDECA
PRATHITAfi PURU›OTTAMAfi .. 15\.18..
15.19. Ó melhor dos Bharatas, aquele que, livre da ilusão, me conhece como a pessoa suprema,
ele sabe tudo e me cultua com todo o seu ser.
YO MÓMEVAMASAMMÚflHO JÓNÓTIPURU›OTTAMAM || SA SARVAVIDBHAJATI
MÓM SARVABHÓVENA BHÓRATA .. 15\.19..
15.20. Assim eu lhe ensinei a doutrina mais secreta, a você que não tem pecado. Conhecendo
isso, uma pessoa se torna sábia e terá preenchido todas as suas obrigações, ó filho de Bharata.
ITI GUHYATAMAM ÍÓSTRAMIDAMUKTAM MAYÓANAGHA || ETATBUDDHVÓ
BUDDHIMÓNSYÓTKÙTAKÙTYAÍCA BHÓRATA .. 15\.20..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNA SAMVÓDE
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CAPÍTULO 16 – DAIVA ASURA SAMPAD VIBHAGA YOGA = O YOGA DA
DISTINÇÃO ENTRE OS ATRIBUTOS DIVINOS E DEMONÍACOS
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA ›Ofl
flAÍ
ÓYAfi
fi.
ÓSURASAMPADVIBHÓ
ÓGAYOGAfi
fi)
fl ÍOADHYÓ
fi (DAIVÓ
fi

O Senhor Divino disse:
16.1. Ausência de medo, pureza da mente, persistência no conhecimento e no Yoga, caridade,
autocontrole, sacrifício, estudo das escrituras, austeridade, retidão;
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA
||
ABHAYAM
SATTVASAMÍUDDHIRJÑÓNAYOGAVYAVASTHITIfi || DÓNAM DAMAÍCA YAJÑAÍCA
SVÓDHYÓYASTAPA ÓRJAVAM .. 16\.1..
16.2. não-violência, veracidade, ausência de raiva, renúncia, tranqüilidade, evitar criticas faltas,
compaixão por todos os seres vivos, estar livre da inveja, gentileza, modéstia, firmeza;
AHIMSÓ
SATYAMAKRODHASTYÓGAfi
ÍÓNTIRAPAIÍUNAM
||
DAYÓ
BHÚTE›VALOLUPTVAM MÓRDAVAM HRÁRACÓPALAM .. 16\.2..
16.3. vigor, perdão, segurança, pureza, estar livre de malícia e de orgulho – estas, ó melhor dos
Bharatas, são as características daquele que nasceu com uma natureza divina.
TEJAfi K›AMÓ DHÙTIfi ÍAUCAMADROHO NÓTIMÓNITÓ || BHAVANTI SAMPADAM
DAIVÁMABHIJÓTASYA BHÓRATA .. 16\.3..
16.4. Ostentação, arrogância, vaidade, raiva, rudeza, ignorância – estas, ó filho de Partha, são as
qualidades daquele que nasceu com uma natureza demoníaca.
DAMBHO DARPOABHIMÓNAÍCA KRODHAfi PÓRU›YAMEVA CA || AJÑÓNAM
CÓBHIJÓTASYA PÓRTHA SAMPADAMÓSURÁM .. 16\.4..
16.5. As qualidades divina proporcionam a libertação, e as demoníacas a escravidão. Não se
lamente, ó filho de Pandu. Você nasceu com uma natureza divina.
DAIVÁ SAMPADVIMOK›ÓYA NIBANDHÓYÓSURÁ MATÓ || MÓ ÍUCAfi SAMPADAM
DAIVÁMABHIJÓTOASI PÓÔflAVA .. 16\.5..
16.6. Neste mundo há dois tipos de criaturas, os divinos e os demoníacos. Os divinos já foram
descritos detalhadamente. Ouça agora de mim, ó filho de Partha, sobre os demoníacos.
DVAU BHÚTASARGAU LOKEASMINDAIVA ÓSURA EVA CA || DAIVO VISTARAÍAfi
PROKTA ÓSURAM PÓRTHA ME ÍÙÔU .. 16\.6..
16.7. Os demoníacos não conhecem o caminho da ação nem o da renúncia. Não existe neles nem
pureza, nem ação correta, nem verdade.
PRAVÙTTIM CA NIVÙTTIM CA JANÓ NA VIDURÓSURÓfi || NA ÍAUCAM NÓPI CÓCÓRO
NA SATYAM TE›U VIDYATE .. 16\.7..
16.8. Eles dizem que o mundo é irreal, sem uma base, sem um Senhor, que não surgiu de uma
causa, que foi produzido pelo desejo.
74

ASATYAMAPRATI›ÈHAM TE JAGADÓHURANÁÍVARAM || APARASPARASAMBHÚTAM
KIMANYATKÓMAHAITUKAM .. 16\.8..
16.9. Mantendo essa opinião, essas almas perdidas de entendimento fraco, de feitos cruéis,
surgem como inimigos do mundo para destruí-lo.
ETÓM
DÙ›ÈIMAVA›ÈABHYA
NA›ÈÓTMÓNOALPABUDDHAYAfi
||
PRABHAVANTYUGRAKARMÓÔAfi K›AYÓYA JAGATOAHITÓfi .. 16\.9..
16.10. Entregando-se a um desejo insaciável, cheios de hipocrisia, arrogantes e com orgulho
excessivo, defendendo idéias erradas por causa da ilusão, eles agem com decisões impuras.
KÓMAMÓÍRITYA
DU›PÚRAM
DAMBHAMÓNAMADÓNVITÓfi
||
MOHÓDHGÙHÁTVÓSADHGRÓHÓNPRAVARTANTEAÍUCIVRATÓfi .. 16\.10..
16.11. Obcecados por inúmeros cuidados que somente terminam com sua morte, envolvidos na
gratificação de desejos como o seu fim mais elevado, sentindo certeza de que isso é tudo;
CINTÓMAPARIMEYÓM CA PRALAYÓNTÓMUPÓÍRITÓfi || KÓMOPABHOGAPARAMÓ
ETÓVADITI NIÍCITÓfi .. 16\.11..
16.12. apegados a centenas de laços do desejo, entregues ao prazer e à raiva, eles se esforçam
por acumular fortunas, por meios injustos, para desfrutar de seus desejos.
ÓÍÓPÓÍAÍATAIRBADDHÓfi
KÓMAKRODHAPARÓYAÔÓfi
||
ÁHANTE
KÓMABHOGÓRTHAMANYÓYENÓRTHASAMCAYÓN .. 16\.12..
16.13. “Eu obtive isso hoje; eu vou atingir esse meu desejo; eu já consegui isso, e esta riqueza
também virá até mim.”
IDAMADYA MAYÓ LABDHAMIMAM PRÓPSYE MANORATHAM || IDAMASTÁDAMAPI
ME BHAVI›YATI PUNARDHANAM .. 16\.13..
16.14. “Eu matei esse meu inimigo, e matarei outros também. Eu sou o senhor, eu sou o que se
aproveita de tudo, eu sou o vencedor, poderoso e alegre.”
ASAU MAYÓ HATAfi ÍATRURHANI›YE CÓPARÓNAPI || ÁÍVAROAHAMAHAM BHOGÁ
SIDDHOAHAM BALAVÓNSUKHÁ .. 16\.14..
16.15. “Eu sou rico e bem nascido. Quem seria semelhante a mim? Eu vou realizar sacrifícios.
Eu farei doações, eu obterei bons resultados”. Assim eles dizem, iludidos pela falta de
discriminação.
ÓflHYOABHIJANAVÓNASMI KOANYOSTI SADÙÍO MAYÓ || YAK›YE DÓSYÓMI
MODI›YA ITYAJÑÓNAVIMOHITÓfi .. 16\.15..
16.16. Confundidos por muitos pensamentos, capturados na rede da ilusão, viciados pela
gratificação dos seus desejos, eles caem em um inferno imundo.
ANEKACITTAVIBHRÓNTÓ MOHAJÓLASAMÓVÙTÓfi || PRASAKTÓfi KÓMABHOGE›U
PATANTI NARAKEAÍUCAU .. 16\.16..
16.17. Cheios de vaidade, teimosos, cheios de orgulho e com a arrogância da riqueza, eles
realizam sacrifícios apenas nominalmente, com ostentação e sem levar em conta as regras corretas.
ÓTMASAMBHÓVITÓfi
STABDHÓ
DHANAMÓNAMADÓNVITÓfi
||
YAJANTE
NÓMAYAJÑAISTE DAMBHENÓVIDHIPÚRVAKAM .. 16\.17..
16.18. Entregues ao egoísmo, ao uso da força, da vaidade, da paixão e da raiva, essas pessoas
invejosas por natureza me odeiam dentro de si próprias e nos outros.
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AHAMKÓRAM BALAM DARPAM KÓMAM KRODHAM CA SAMÍRITÓfi
MÓMÓTMAPARADEHE›U PRADVI›ANTOABHYASÚYAKÓfi .. 16\.18..

||

16.19. Eu atiro em úteros demoníacos esses odientos cruéis, os piores dos homens, esses
malfeitores.
TÓNAHAM
DVI›ATAfi
KRURÓNSAMSÓRE›U
NARÓDHAMÓN
||
K›IPÓMYAJASRAMAÍUBHÓNÓSURÁ›VEVA YONI›U .. 16\.19..
16.20. Tendo nascido no útero dos demônios, esses seres iludidos de um nascimento ao outro
nunca me atingem, ó filho de Kunti, mas atingem um estado ainda mais baixo.
ÓSURÁM YONIMÓPANNÓ MÚflHÓ JANMANIJANMANI || MÓMAPRÓPYAIVA
KAUNTEYA TATO YÓNTYADHAMÓM GATIM .. 16\.20..
16.21. Há três portas infernais que levam à destruição da alma: paixão, raiva e avareza. Portanto
eles devem ser abandonados.
TRIVIDHAM NARAKASYEDAM DVÓRAM NÓÍANAMÓTMANAfi || KÓMAfi
KRODHASTATHÓ LOBHASTASMÓDETATTRAYAM TYAJETH .. 16\.21..
16.22. Ó filho de Kunti, aquele que se libertou dessas três portas das trevas faz aquilo que é bom
para sua alma, e assim atinge a meta mais elevada.
ETAIRVIMUKTAfi
KAUNTEYA
TAMODVÓRAISTRIBHIRNARAfi
||
ÓCARATYÓTMANAfi ÍREYASTATO YÓTI PARÓM GATIM .. 16\.22..
16.23. Mas aquele que despreza os preceitos das escrituras, que age sob o impulso das paixões –
ele não atinge nem a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema.
YAfi
ÍÓSTRAVIDHIMUTSÙJYA
VARTATE
KÓMAKÓRATAfi
||
NA
SA
SIDDHIMAVÓPNOTI NA SUKHAM NA PARÓM GATIM .. 16\.23..
16.24. Portanto, que as escrituras sejam sua autoridade para determinar o que deve ser feito e o
que não deve ser feito. Sabendo o que é declarado pelas regras das escrituras, você deve cumprir o
seu dever neste mundo.
TASMÓCCHÓSTRAM PRAMÓÔAM TE KÓRYÓKÓRYAVYAVASTHITAU || JÑÓTVÓ
ÍÓSTRAVIDHÓNOKTAM KARMA KARTUMIHÓRHASI .. 16\.24..

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
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CAPÍTULO 17 – SHRADDHA TRAYA VIBHAGA YOGA = O YOGA DA DISTINÇÃO
ENTRE OS TRÊS TIPOS DE FÉ
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHA SAPTADAÍ
ÍOADHYÓ
ÓYAfi
fi.
ÍRADDHÓ
ÓTRAYAVIBHÓ
ÓGAYOGAfi
fi)
fi (Í
fi

Arjuna disse:
17.1. Ó Krishna, qual é o estado daqueles que, ignorando as normas das escrituras, mas cheios
de fé, oferecem sacrifícios? É SATTVA, RAJAS ou TAMAS?
ARJUNA UVÓCA || YE ÍÓSTRAVIDHIMUTSÙJYA YAJANTE ÍRADDHAYÓNVITÓfi ||
TE›ÓM NI›ÈHÓ TU KÓ KÙ›ÔA SATTVAMÓHO RAJASTAMAfi .. 17\.1..
O Senhor Divino disse:
17.2. A fé do que está incorporado é de três tipos, que nascem de sua própria natureza, tendo
características de SATTVA, RAJAS e TAMAS. Ouça agora sobre isso.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || TRIVIDHÓ BHAVATI ÍRADDHÓ DEHINÓM SÓ SVABHÓVAJÓ
|| SÓTTVIKÁ RÓJASÁ CAIVA TÓMASÁ CETI TÓM ÍÙÔU .. 17\.2..
17.3. Ó melhor dos Bharatas, a fé de cada ser está de acordo com a sua natureza. O homem é da
natureza de sua fé: seja qual fo a fé que ele tiver, ele realmente é isso.
SATTVÓNURÚPÓ
SARVASYA
ÍRADDHÓ
BHAVATI
BHÓRATA
||
ÍRADDHÓMAYOAYAM PURU›O YO YACCHRADDHAfi SA EVA SAfi .. 17\.3..
17.4. Os que possuem a natureza de SATTVA cultuam os DEVAS. Os que possuem RAJAS, os
semideuses e os demônios; e os outros, que são controlados por TAMAS, cultuam os espíritos e os
fantasmas.
YAJANTE
SÓTTVIKÓ
DEVÓNYAK›ARAK›ÓMSI
RÓJASÓfi
||
PRETÓNBHÚTAGAÔÓMÍCÓNYE YAJANTE TÓMASÓ JANÓfi .. 17\.4..
17.5. As pessoas vaidosas que são impelidas pela força da paixão e do desejo, que realizam
austeridades violentas, que não são prescritas pelas escrituras;
AÍÓSTRAVIHITAM
GHORAM
TAPYANTE
YE
TAPO
JANÓfi
||
DAMBHÓHAMKÓRASAMYUKTÓfi KÓMARÓGABALÓNVITÓfi .. 17\.5..
17.6. sendo tolas, elas torturam os órgãos no seu corpo e também a mim, que resido no corpo.
Saiba que eles possuem uma fé demoníaca.
KAR›AYANTAfi
ÍARÁRASTHAM
BHÚTAGRÓMAMACETASAfi
||
MÓM
CAIVÓNTAfiÍARÁRASTHAM TÓNVIDHDHYÓSURANIÍCAYÓN .. 17\.6..
17.7. Mesmo o alimento, de que todos precisam, é de três tipos; e também os sacrifícios, as
austeridades e os presentes. Ouça agora a distinção entre eles.
ÓHÓRASTVAPI SARVASYA TRIVIDHO BHAVATI PRIYAfi || YAJÑASTAPASTATHÓ
DÓNAM TE›ÓM BHEDAMIMAM ÍÙÔU .. 17\.7..
17.8. Os alimentos que contribuem para a vida, a vitalidade, a força, a saúde, a alegria e o
espírito luminoso, e que são doces, macios, nutritivos e agradáveis, são próprios das pessoas
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dotadas de SATTVA.
ÓYUfiSATTVABALÓROGYASUKHAPRÁTIVIVARDHANÓfi
STHIRÓ HÙDYÓ ÓHÓRÓfi SÓTTVIKAPRIYÓfi .. 17\.8..

||

RASYÓfi

SNIGDHÓfi

17.9. Alimentos que são amargos, ácidos, salgados, muito quentes, pungentes, secos e ardentes,
que produzem dor, sofrimento e doença, esses são os preferidos da pessoa de RAJAS.
KAÈHVAMLALAVAÔÓTYU›ÔATÁK›ÔARÚK›AVIDÓHINAfi || ÓHÓRÓ RÓJASASYE›ÈÓ
DUfiKHAÍOKÓMAYAPRADÓfi .. 17\.9..
17.10. Alimentos que estão estragados, sem gosto, podres, velhos, que foram jogados fora e
impuros, são o alimento preferido da pessoa de TAMAS.
YÓTAYÓMAM GATARASAM PÚTI PARYU›ITAM CA YATH || UCCHI›ÈAMAPI
CÓMEDHYAM BHOJANAM TÓMASAPRIYAM .. 17\.10..
17.11. O sacrifício que é oferecido de acordo com as normas das escrituras, por aqueles que não
esperam recompensa e que acreditam firmemente que é seu dever oferecer o sacrifício, é SATTVA.
APHALÓ‹K›IBHIRYAJÑO VIDHIDÙ›ÈO YA IJYATE || YA›ÈAVYAMEVETI MANAfi
SAMÓDHÓYA SA SÓTTVIKAfi .. 17\.11..
17.12. Mas aquele que é oferecido com a expectativa de resultados, ou para ostentação, saiba
que esse sacrifício é devido a RAJAS, ó melhor dos Bharatas.
ABHISAMDHÓYA TU PHALAM DAMBHÓRTHAMAPI CAIVA YATH || IJYATE
BHARATAÍRE›ÈHA TAM YAJÑAM VIDDHI RÓJASAM .. 17\.12..
17.13. O sacrifício que não está de acordo com as normas, no qual não se distribui nenhum
alimento, não são cantados hinos e não são feitos presentes aos sacerdotes, que é vazio de fé, é
declarado ser do tipo TAMAS.
VIDHIHÁNAMASÙ›ÈÓNNAM MANTRAHÁNAMADAK›IÔAM || ÍRADDHÓVIRAHITAM
YAJÑAM TÓMASAM PARICAK›ATE .. 17\.13..
17.14. O culto dos devas, dos que nasceram duas vezes, dos mestres e dos sábios; pureza,
retidão, celibato [estudo religioso?] e não violência – essas são as austeridades do corpo.
DEVADVIJAGURUPRÓJÑAPÚJANAM ÍAUCAMÓRJAVAM || BRAHMACARYAMAHIMSÓ
CA ÍÓRÁRAM TAPA UCYATE .. 17\.14..
17.15. Falar coisas que não produzem sofrimento, o que é verdadeiro, agradável e benéfico, e a
recitação regular dos Vedas – essas são as austeridades da fala.
ANUDVEGAKARAM
VÓKYAM
SATYAM
PRIYAHITAM
CA
YATH
||
SVÓDHYÓYÓBHYASANAM CAIVA VÓ‹MAYAM TAPA UCYATE .. 17\.15..
17.16. Serenidade mental, gentileza, silêncio, autocontrole, pureza do coração – essas são
chamadas de austeridades mentais.
MANAfi
PRASÓDAfi
SAUMYATVAM
MAUNAMÓTMAVINIGRAHAfi
||
BHÓVASAMÍUDDHIRITYETATTAPO MÓNASAMUCYATE .. 17\.16..
17.17. Essa austeridade tripla praticada com fé suprema por pessoas com a mente equilibrada,
sem expectativa de recompensas, é considerada SATTVA.
ÍRADDHAYÓ
PARAYÓ
TAPTAM
TAPASTATTRIVIDHAM
NARAIfi
||
APHALÓKÓ‹K›IBHIRYUKTAIfi SÓTTVIKAM PARICAK›ATE .. 17\.17..
17.18. Quando a austeridade é realizada para obter fama, honra e reverência e por
exibicionismo, ela é considerada RAJAS: é instável e não dura.
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SATKÓRAMÓNAPÚJÓRTHAM TAPO DAMBHENA CAIVA YATH || KRIYATE TADIHA
PROKTAM RÓJASAM CALAMADHRUVAM .. 17\.18..
17.19. A austeridade que é realizada com um objetivo tolo, causando dor a si mesmo, ou
prejudicando outras pessoas, é considerada TAMAS.
MÚflHAGRÓHEÔÓTMANO
YATPÁflAYÓ
KRIYATE
TAPAfi
||
PARASYOTSÓDANÓRTHAM VÓ TATTÓMASAMUDÓHÙTAM .. 17\.19..
17.20. O presente que é feito a uma pessoa sem esperar retribuição, com o sentimento de que é o
seu dever dar, e que é oferecido no lugar e momento corretos a uma pessoa merecedora, é
considerado SATTVA.
DÓTAVYAMITI YADDÓNAM DÁYATEANUPAKÓRIÔE || DEÍE KÓLE CA PÓTRE CA
TADDÓNAM SÓTTVIKAM SMÙTAM .. 17\.20..
17.21. Mas o presente que é dado com a esperança de uma retribuição, com a expectativa de um
ganho futuro ou quando é dado de forma dolorosa, esse é considerado RAJAS.
YATTU PRATTYUPAKÓRÓRTHAM PHALAMUDDIÍYA VÓ PUNAfi || DÁYATE CA
PARIKLI›ÈAM TADDÓNAM RÓJASAM SMÙTAM .. 17\.21..
17.22. O presente que é feito em lugar e momento errados, a uma pessoa que não merece, sem
tratamento adequado e com desprezo, é considerado TAMAS.
ADEÍAKÓLE YADDÓNAMAPÓTREBHYAÍCA DÁYATE || ASATKÙTAMAVAJÑÓTAM
TATTÓMASAMUDÓHÙTAM .. 17\.22..
17.23. A designação tríplice de Brahman é ‘OM TAT SAT’. Através disso foram ordenados os
antigos Brahmanas, os Vedas e os sacrifícios.
TATSADITI NIRDEÍO BRAHMAÔASTRIVIDHAfi SMÙTAfi || BRÓHMAÔÓSTENA
VEDÓÍCA YAJÑÓÍCA VIHITÓfi PURÓ .. 17\.23..
17.24. Portanto, os atos de sacrifício, os oferecimentos de presentes e as austeridades prescritas
pelas escrituras são sempre realizadas pelos que estudam e expõem Brahman depois de pronunciar a
sílaba OM.
TASMÓDOMITYUDÓHÙTYA
YAJÑADÓNATAPAfiKRIYÓfi
||
PRAVARTANTE
VIDHÓNOKTÓfi SATATAM BRAHMAVÓDINÓM .. 17\.24..
17.25. E com a pronúncia da palavra ÈAT, pelas pessoas que realizam sacrifícios e austeridades
e os vários tipos de doações, pelos que buscam a libertação, sem esperar pelos resultados.
TADITYANABHISAMDHÓYA PHALAM YAJÑATAPAfiKRIYÓfi || DÓNAKRIYÓÍCA
VIVIDHÓfi KRIYANTE MOK›AKÓ‹K›IBHIfi .. 17\.25..
17.26. A palavra ›AT é empregada no sentido de realidade e de bondade. A palavra ›AT
também é utilizada para os ritos auspiciosos, ó filho de Partha.
SADBHÓVE SÓDHUBHÓVE CA SADITYETATPRAYUJYATE || PRAÍASTE KARMAÔI
TATHÓ SACCHABDAfi PÓRTHA YUJYATE .. 17\.26..
17.27. A constância no sacrifício, na austeridade e na doação é também chamada de ›AT; e
qualquer ação com esse propósito é também chamada de ›AT.
YAJÑE TAPASI DÓNE CA STHITIfi SADITI COCYATE || KARMA CAIVA TADARTHÁYAM
SADITYEVÓBHIDHÁYATE .. 17\.27..
17.28. Ó filho de Partha, seja qual for o presente feito, seja qual for a austeridade realizada, seja
qual for o rito observado, se ele é feito sem fé, é chamado de ASAT, e não serve para nada, nem
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aqui nem depois da morte.
AÍRADDHAYÓ HUTAM DATTAM TAPASTAPTAM KÙTAM
ASADITYUCYATE PÓRTHA NA CA TATPREPYA NO IHA .. 17\.28..

CA

YATH

||

 TATSADITI ÍRÁMADH BHAGAVADHGÁTÓSÚPANI›ATSU
BRAHMAVIDYÓYÓM YOGAÍÓSTRE ÍRÁKÙ›ÔÓRJUNASAMVÓDE
ÍRADDHÓTRAYAVIBHÓGAYOGO NÓMA SAPTADAÍOADHYÓYAfi .. 17..
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CAPÍTULO 18 – MOKSHA SANNYASA YOGA = O YOGA DA LIBERTAÇÃO PELA
RENÚNCIA
 ÍRÁÁ PARAMÓ
ÓTMANE NAMAfi
fi
ÍRÁÁMADH BHAGAVADH GÁÁTÓ
Ó
ATHÓ›ÈÓ
Ó›ÈÓDAÍ
ÓYAfi
fi.
›ASAMNYÓ
ÓSAYOGAfi
fi)
Ó›ÈÓ ÍOADHYÓ
fi (MOK›
fi
Arjuna disse:
18.1. Ó poderoso [fiRISHIKESHA], eu desejo saber a verdadeira natureza da renúncia
[SANYASA] e também do abandono [TYAGA], ó matador de Keshi.
ARJUNA UVÓCA || SAMNYÓSASYA MAHÓBÓHO TATTVAMICCHÓMI VEDITUM ||
TYÓGASYA CA HÙ›ÁKEÍA PÙTHAKKEÍINI›ÚDANA .. 18\.1..
O Senhor Divino disse:
18.2. Os sábios entendem por renúncia [SANYASA] desistir das ações que são feitas com um
desejo de resultados. Os sábios chamam de abandono [TYAGA] desistir dos resultados de todas as
ações.
ÍRÁBHAGAVÓNUVÓCA || KÓMYÓNÓM KARMAÔÓM NYÓSAM SAMNYÓSAM KAVAYO
VIDUfi || SARVAKARMAPHALATYÓGAM PRÓHUSTYÓGAM VICAK›AÔÓfi .. 18\.2..
18.3. Algumas pessoas cultas dizem que as ações estão repletas de mal, e deve-se desistir delas;
outros declaram que não se deve desistir dos atos de sacrifício, das doações e das austeridades.
TYÓJYAM
DO›AVADITYEKE
KARMA
PRÓHURMANÁ›IÔAfi
||
YAJÑADÓNATAPAfiKARMA NA TYÓJYAMITI CÓPARE .. 18\.3..
18.4. Ó melhor dos Bharatas, ouça agora de mim a verdade sobre o abandono [TYAGA]. Ó
melhor dos homens, o abandono foi descrito como sendo de três tipos.
NIÍCAYAM ÍÙÔU ME TATRA TYÓGE BHARATASATTAMA || TYÓGO HI
PURU›AVYÓGHRA TRIVIDHAfi SAMPRAKÁRTITAfi .. 18\.4..
18.5. A prática de sacrifícios, doações e austeridades não devem ser abandonados mas devem
ser realizados. Pois sacrifício, doações e austeridades purificam os sábios.
YAJÑADÓNATAPAfiKARMA NA TYÓJYAM KÓRYAMEVA TATH || YAJÑO DÓNAM
TAPAÍCAIVA PÓVANÓNI MANÁ›IÔÓM .. 18\.5..
18.6. Mas mesmo essas ações devem ser realizadas abandonando qualquer apego e desejo pelos
frutos. Isso, ó Partha, é minha visão final e decisiva.
ETÓNYAPI TU KARMÓÔI SA‹GAM TYAKTVÓ PHALÓNI CA || KARTAVYÓNÁTI ME
PÓRTHA NIÍCITAM MATAMUTTAMAM .. 18\.6..
18.7. Realmente, não é correto desistir das ações obrigatórias [NITYA-KARMA]. Abandoná-las
por ignorância é da natureza de TAMAS.
NIYATASYA TU SAMNYÓSAfi KARMAÔO NOPAPADYATE || MOHÓTTASYA
PARITYÓGASTÓMASAfi PARIKÁRTITAfi .. 18\.7..
8. Aquele que desiste de um dever porque é penoso, ou por medo de sofrimento físico, realiza
apenas o abandono do tipo de RAJAS, e não obtém os resultados do abandono [TYAGA].
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DUfiKHAMITYEVA YATKARMA KÓYAKLEÍABHAYÓTTYAJETH
RÓJASAM TYÓGAM NAIVA TYÓGAPHALAM LABHETH .. 18\.8..

||

SA

KÙTVÓ

18.9. Todo dever obrigatório que é realizado apenas porque é um dever, renunciando a todo
apego e também ao fruto – esse abandono é considerado do tipo SATTVA.
KÓRYAMITYEVA YATKARMA NIYATAM KRIYATEARJUNA || SA‹GAM TYAKTVÓ
PHALAM CAIVA SA TYÓGAfi SÓTTVIKO MATAfi .. 18\.9..
18.10. O sábio, que renuncia, cujas dúvidas foram desfeitas, que tem natureza de SATTVA, não
tem aversão pela ação desagradável, nem se apega à ação agradável.
NA
DVE›ÈYAKUÍALAM
KARMA
KUÍALE
NÓNU›AJJATE
||
TYÓGÁ
SATTVASAMÓVI›ÈO MEDHÓVÁ CHINNASAMÍAYAfi .. 18\.10..
18.11. É realmente impossível para qualquer um que tem um corpo se abster das ações
completamente. Mas aquele que abandona o fruto da ação é aquele que renuncia [SANYASA].
NA HI DEHABHÙTÓ ÍAKYAM TYAKTUM KARMÓÔYAÍE›ATAfi || YASTU
KARMAPHALATYÓGÁ SA TYÓGÁTYABHIDHÁYATE .. 18\.11..
18.12. O triplo resultado da ação – agradável, desagradável e misto – se prende depois da morte
naqueles que não renunciaram, mas nunca àqueles que renunciaram.
ANI›ÈAMI›ÈAM
MIÍRAM
CA
TRIVIDHAM
KARMAÔAfi
PHALAM
||
BHAVATYATYÓGINÓM PRETYA NA TU SAMNYÓSINÓM KVACITH .. 18\.12..
18.13. Ó poderoso, aprenda de mim esses cinco fatores para a realização de todas as ações,
conforme exposto pela doutrina ›AMKHYA.
PAMCAITÓNI MAHÓBÓHO KÓRAÔÓNI NIBODHA ME || SÓ‹KHYE KÙTÓNTE
PROKTÓNI SIDDHAYE SARVAKARMAÔÓM .. 18\.13..
18.14. O lugar da ação, o agente, os diferentes tipos de órgãos, os muitos tipos de atividades, e o
divino é o quinto.
ADHI›ÈHÓNAM TATHÓ KARTÓ KARAÔAM CA PÙTHAGVIDHAM || VIVIDHÓÍCA
PÙTHAKCE›ÈÓ DAIVAM CAIVÓTRA PAMCAMAM .. 18\.14..
18.15. Esses cinco são a causa de qualquer ação que uma pessoa realize com o corpo, fala ou
mente, seja ela justa ou incoreta.
ÍARÁRAVÓ‹MANOBHIRYATKARMA PRÓRABHATE NARAfi || NYÓYYAM VÓ
VIPARÁTAM VÓ PAMCAITE TASYA HETAVAfi .. 18\.15..
18.16. Assim sendo, a pessoa de mente perversa que, por causa de seu intelecto imperfeito,
considera a si próprio como o único agente, não vê corretamente.
TATRAIVAM
SATI
KARTÓRAMÓTMÓNAM
KEVALAM
TU
YAfi
||
PAÍYATYAKÙTABUDDHITVÓNNA SA PAÍYATI DURMATIfi .. 18\.16..
18.17. Aquele que está livre do sentimento do ego, cujo intelecto não está sujo, mesmo se ele
matar essas pessoas, ele não matará nem estará preso às ações.
YASYA NÓHAMKÙTO BHÓVO BUDDHIRYASYA NA LIPYATE || HATVÓAPI SA
IMÓ.ÔLLOKÓNNA HANTI NA NIBADHYATE .. 18\.17..
18.18. O conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor – esses três são os que
incitam à ação. O instrumento, a ação e o agente são os três que compõem a ação.
JÑÓNAM JÑEYAM PARIJÑÓTÓ TRIVIDHÓ KARMACODANÓ || KARAÔAM KARMA
KARTETI TRIVIDHAfi KARMASA‹GRAHAfi .. 18\.18..
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18.19. No ensinamento sobre os poderes [GUNAS], diz-se que o conhecimento, a ação e o
agente são de três tipos, de acordo com a diferença dos poderes. Ouça também isso, devidamente.
JÑÓNAM KARMA CA KARTÓCA TRIDHAIVA GUÔABHEDATAfi || PROCYATE
GUÔASA‹KHYÓNE YATHÓVACCHÙÔU TÓNYAPI .. 18\.19..
18.20. O conhecimento pelo qual o ser imperecível é visto em tudo aquilo que existe, sem
divisão em todas as coisas divididas – saiba que esse conhecimento é do tipo SATTVA.
SARVABHÚTE›U
YENAIKAM
BHÓVAMAVYAYAMÁK›ATE
||
AVIBHAKTAM
VIBHAKTE›U TAJJÑÓNAM VIDDHI SÓTTVIKAM .. 18\.20..
18.21. O conhecimento que vê uma multiplicidade de seres nas diversas criaturas, por causa de
suas diferenças – saiba que esse conhecimento é do tipo RAJAS.
PÙTHAKTVENA TU YAJJÑÓNAM NÓNÓBHÓVÓNPÙTHAGVIDHÓN || VETTI SARVE›U
BHÚTE›U TAJJÑÓNAM VIDDHI RÓJASAM .. 18\.21..
18.22. Mas aquele [conhecimento] estreito, que se prende a um único efeito como se fosse tudo,
sem conhecimento da sua causa, sem captar o real – saiba que esse é do tipo TAMAS.
YATTU
KÙTSNAVADEKASMINKÓRYE
SAKTAMAHAITUKAM
||
ATATTVÓRTHAVADALPAM CA TATTÓMASAMUDÓHÙTAM .. 18\.22..
18.23. A ação que é obrigatória, que é realizada sem nenhum apego, sem atração ou repulsa por
uma pessoa que não espera os frutos, é considerada do tipo SATTVA.
NIYATAM SA‹GARAHITAMARÓGADVE›ATAfi KÙTAM || APHALAPREPSUNÓ KARMA
YATTATSÓTTVIKAMUCYATE .. 18\.23..
18.24. Mas a ação que é realizada por uma pessoa que deseja seus resultados, ou que é egoísta, e
que é feita com muito esforço, é considerada do tipo RAJAS.
YATTU KÓMEPSUNÓ KARMA SÓHAMKÓREÔA VÓ PUNAfi || KRIYATE
BAHULÓYÓSAM TADRÓJASAMUDÓHÙTAM .. 18\.24..
18.25. A ação que é feita com ignorância, sem conhecer as conseqüências, os danos ou as
perdas, sem levar em conta a habilidade, essa é considerada do tipo TAMAS.
ANUBANDHAM
K›AYAM
HIMSÓMANAPEK›YA
CA
PAURU›AM
||
MOHÓDÓRABHYATE KARMA YATTATTÓMASAMUCYATE .. 18\.25..
18.26. O agente que está livre de apego, que não é egoísta, que está cheio de resolução e de zelo
e que não é perturbado pelo sucesso ou pelo fracasso – diz-se que ele é do tipo SATTVA.
MUKTASA‹GOANAHAMVÓDÁ
DHÙTYUTSÓHASAMANVITAfi
||
SIDHDHYASIDHDHYORNIRVIKÓRAfi KARTÓ SÓTTVIKA UCYATE .. 18\.26..
18.27. O agente que está dominado pela paixão, que procura avidamente os frutos das ações, que
é cruel, impuro e movido pelo prazer e pela dor – diz-se que ele é do tipo RAJAS.
RÓGÁ KARMAPHALAPREPSURLUBDHO HIMSÓTMAKOAÍUCIfi || HAR›AÍOKÓNVITAfi
KARTÓ RÓJASAfi PARIKÁRTITAfi .. 18\.27..
18.28. O agente que é instável, ingênuo, teimoso, enganador, malicioso, preguiçoso, lento e que
está sempre atrasado – diz-se que ele é do tipo TAMAS.
AYUKTAfi PRÓKÙTAfi STABDHAfi ÍAÈHO NAI›KÙTIKOALASAfi || VI›ÓDÁ
DÁRGHASÚTRÁ CA KARTÓ TÓMASA UCYATE .. 18\.28..
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18.29. Ó vencedor da fortuna [flHANANJAYA], ouça agora a classificação do intelecto e
também da estabilidade, que é de três tipos de acordo com os GUNAS, que será apresentada de
modo completo e detalhado.
BUDDHERBHEDAM
DHÙTEÍCAIVA
GUÔATASTRIVIDHAM
ÍÙÔU
||
PROCYAMÓNAMAÍE›EÔA PÙTHAKTVENA DHANAÑJAYA .. 18\.29..
18.30. Ó Partha, o intelecto nascido de SATTVA compreende a ação e a não-ação, o que deve
ser feito e o que não deve ser feito, o que deve ser temido e o que não deve ser temido, o que prende
e o que liberta.
PRAVÙTTIM CA NIVÙTTIM CA KÓRYÓKÓRYE BHAYÓBHAYE || BANDHAM MOK›AM
CA YÓ VETTI BUDDHIfi SÓ PÓRTHA SÓTTVIKÁ .. 18\.30..
18.31. Ó Partha, o intelecto nascido de RAJAS compreende de um modo equivocado o que é
correto e o que é errado, e também o que deve ser feito e o que não deve ser feito.
YAYÓ
DHARMAMADHARMAM
CA
KÓRYAM
CÓKÓRYAMEVA
CA
||
AYATHÓVATPRAJÓNÓTI BUDDHIfi SÓ PÓRTHA RÓJASÁ .. 18\.31..
18.32. Ó Partha, o intelecto nascido de TAMAS pensa que o errado é correto e vê todas as
coisas de um modo contrário ao que elas são.
ADHARMAM
DHARMAMITI
YÓ
MANYATE
TAMASÓVÙTÓ
||
SARVÓRTHÓNVIPARÁTÓMÍCA BUDDHIfi SÓ PÓRTHA TÓMASÁ .. 18\.32..
18.33. A firmeza inabalável pela qual, pela concentração, se controla as atividades da mente, as
forças vitais e os sentidos, essa é do tipo SATTVA, ó Partha.
DHÙTYÓ
YAYÓ
DHÓRAYATE
MANAfiPRÓÔENDRIYAKRIYÓfi
||
YOGENÓVYABHICÓRIÔYÓ DHÙTIfi SÓ PÓRTHA SÓTTVIKÁ .. 18\.33..
18.34. Mas a firmeza pela qual a pessoa se prende ao dever, aos prazeres e à riqueza, desejando
os frutos das ações, essa é do tipo RAJAS, ó Partha.
YAYÓ TU DHARMAKÓMÓRTHÓNDHÙTYÓ DHÓRAYATEARJUNA || PRASA‹GENA
PHALÓKÓ‹K›Á DHÙTIfi SÓ PÓRTHA RÓJASÁ .. 18\.34..
18.35. A firmeza pela qual um tolo não para de dormir, não abandona o medo, a tristeza, o
sofrimento e a arrogância, essa é do tipo TAMAS, ó Partha.
YAYÓ SVAPNAM BHAYAM ÍOKAM VI›ÓDAM MADAMEVA CA || NA VIMUMCATI
DURMEDHÓ DHÙTIfi SÓ PÓRTHA TÓMASÁ .. 18\.35..
18.36. Ó melhor dos Bharatas, ouça agora de mim os três tipos de felicidade. Aquela de que um
homem desfruta devido a uma longa prática, e na qual ele atinge o fim de todo sofrimento,
SUKHAM TVIDÓNÁM TRIVIDHAM ÍÙÔU ME BHARATAR›ABHA || ABHYÓSÓDRAMATE
YATRA DUfiKHÓNTAM CA NIGACCHATI .. 18\.36..
18.37. Aquela felicidade que é como um veneno no início, mas comparável a um líquido celeste
no fim, e que surge de uma compreensão pura do eu, esta é do tipo SATTVA.
YATTADAGRE VI›AMIVA PARIÔÓMEAMÙTOPAMAM || TATSUKHAM SÓTTVIKAM
PROKTAMÓTMABUDDHIPRASÓDAJAM .. 18\.37..
18.38. Aquela felicidade que surge do contato dos sentidos com seus objetos e que é como uma
bebida celeste no início mas como veneno no fim – tal felicidade é do tipo RAJAS.
VI›AYENDRIYASAMYOGÓDYATTADAGREAMÙTOPAMAM || PARIÔÓME VI›AMIVA
TATSUKHAM RÓJASAM SMÙTAM .. 18\.38..
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18.39. A felicidade que ilude a pessoa tanto no início quanto no fim e que provém do sono, da
preguiça e da negligência – essa é declarada ser do tipo TAMAS.
YADAGRE
CÓNUBANDHE
CA
SUKHAM
MOHANAMÓTMANAfi
||
NIDRÓLASYAPRAMÓDOTTHAM TATTÓMASAMUDÓHÙTAM .. 18\.39..
18.40. Não existe nenhuma criatura no mundo ou mesmo entre os devas celestes que esteja livre
dos três poderes que nascem da natureza.
NA TADASTI PÙTHIVYÓM VÓ DIVI DEVE›U VÓ PUNAfi || SATTVAM
PRAKÙTIJAIRMUKTAM YADEBHIfi SYÓTTRIBHIRGUÔAIfi .. 18\.40..
18.41. Ó castigador dos inimigos, os deveres dos BRAHAMANAS, dos KSHATRIYAS, dos
VAISHYAS e também dos SHUDRAS foram classificados devidamente de acordo com as
qualidades [GUNAS] que nascem da natureza.
BRÓHMAÔAK›ATRIYAVIÍÓM
ÍÚDRÓÔÓM
CA PARAMTAPA ||
KARMÓÔI
PRAVIBHAKTÓNI SVABHÓVAPRABHAVAIRGUÔAIfi .. 18\.41..
42. Controle dos órgãos, austeridade, pureza, perdão, retidão, sabedoria, conhecimento e fé
religiosa – esses são os deveres dos brahmanas, que provêm de sua natureza.
ÍAMO DAMASTAPAfi ÍAUCAM K›ÓNTIRÓRJAVAMEVA CA || JÑÓNAM
VIJÑÓNAMÓSTIKYAM BRAHMAKARMA SVABHÓVAJAM .. 18\.42..
18.43. Heroísmo, coragem, força, habilidade, prontidão, não fugir da batalha, generosidade e
liderança – esses são os deveres dos KSHATRIYAS, que nascem de sua natureza.
ÍAURYAM
TEJO
DHÙTIRDÓK›YAM
YUDDHE
CÓPYAPALÓYANAM
||
DÓNAMÁÍVARABHÓVAÍCA K›ÓTRAM KARMA SVABHÓVAJAM .. 18\.43..
18.44. Agricultura, cuidar do gado e comércio são os deveres dos VAISHYAS, que nascem de
sua natureza. O dever do SHUDRA, que nasce de sua natureza, é servir aos outros.
KÙ›IGAURAK›YAVÓÔIJYAM
VAIÍYAKARMA
SVABHÓVAJAM
||
PARICARYÓTMAKAM KARMA ÍÚDRASYÓPI SVABHÓVAJAM .. 18\.44..
18.45. Devotando-se cada um a seu próprio dever, o homem atinge a perfeição. Ouça como uma
pessoa devotada a seu próprio dever atinge o sucesso.
SVE
SVE
KARMAÔYABHIRATAfi
SAMSIDDHIM
LABHATE
NARAfi
||
SVAKARMANIRATAfi SIDDHIM YATHÓ VINDATI TACCHÙÔU .. 18\.45..
18.46. Uma pessoa atinge a perfeição realizando seu próprio dever e cultuando aquele de quem
todos esses seres surgem, e por quem tudo isso é permeado.
YATAfi PRAVÙTTIRBHÚTÓNÓM YENA SARVAMIDAM TATAM || SVAKARMAÔÓ
TAMABHYARCYA SIDDHIM VINDATI MÓNAVAfi .. 18\.46..
18.47.É melhor seguir o seu próprio dever, mesmo se for imperfeito, do que seguir o dever de
outra pessoa, mesmo perfeito. Não se incorre em pecado quando se desempenha o dever que é
determinado por sua própria natureza.
ÍREYÓNSVADHARMO
VIGUÔAfi
PARADHARMÓTSVANU›ÈHITÓTH
||
SVABHÓVANIYATAM KARMA KURVANNÓPNOTI KILBI›AM .. 18\.47..
18.48. Ó filho de Kunti, não se deve desistir do dever com o qual se nasceu, mesmo se ele é
imperfeito. Pois todos os esforços estão encobertos por defeitos, como o fogo pela fumaça.
SAHAJAM KARMA KAUNTEYA SADO›AMAPI NA TYAJETH || SARVÓRAMBHÓ HI
DO›EÔA DHÚMENÓGNIRIVÓVÙTÓfi .. 18\.48..
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18.49. Aquele cujo intelecto permanece sem apego a qualquer coisa, que dominou seus órgãos
internos e que é sem desejo – ele atinge a perfeição suprema pela renúncia, transcendendo todos os
deveres.
ASAKTABUDDHIfi SARVATRA JITÓTMÓ VIGATASPÙHAfi || NAI›KARMYASIDDHIM
PARAMÓM SAMNYÓSENÓDHIGACCHATI .. 18\.49..
18.50. Ó filho de Kunti, ouça agora de mim, resumidamente, como aquele que atingiu a
perfeição chega a Brahman, que é a suprema consumação da sabedoria.
SIDDHIM PRÓPTO YATHÓ BRAHMA TATHÓPNOTI NIBODHA ME || SAMÓSENAIVA
KAUNTEYA NI›ÈHÓ JÑÓNASYA YÓ PARÓ .. 18\.50..
18.51. Dotado de um intelecto puro, controlando-se firmemente, desviando-se do som e dos
outros objetos dos sentidos e abandonando a atração e a aversão;
BUDHDHYÓ VIÍUDDHAYÓ YUKTO DHÙTYÓTMÓNAM NIYAMYA CA ||
ÍABDÓDÁNVI›AYÓMSTYAKTVÓ RÓGADVE›AU VYUDASYA CA .. 18\.51..
18.52. morando na solidão, comendo pouco, controlando as palavras, o corpo e a mente, e
sempre dedicado à meditação e à concentração, e livre das paixões;
VIVIKTASEVÁ LAGHVÓÍÁ YATAVÓKKÓYAMÓNASAfi || DHYÓNAYOGAPARO NITYAM
VAIRÓGYAM SAMUPÓÍRITAfi .. 18\.52..
18.53. abandonando o ego, a força, a arrogância, o desejo, a raiva, as posses, com a mente
serena, ele se torna digno de se unir a Brahman.
AHAMKÓRAM BALAM DARPAM KÓMAM KRODHAM PARIGRAHAM || VIMUCYA
NIRMAMAfi ÍÓNTO BRAHMABHÚYÓYA KALPATE .. 18\.53..
18.54. Tornando-se um com Brahman, e tendo atingido o eu cheio de felicidade, ele nem
lamenta nem deseja. Considerando todos os seres como iguais, ele atinge a suprema devoção a mim.
BRAHMABHÚTAfi PRASANNÓTMÓ NA ÍOCATI NA KÓ‹K›ATI || SAMAfi SARVE›U
BHÚTE›U MADBHAKTIM LABHATE PARÓM .. 18\.54..
18.55. Pela devoção ele me conhece realmente, o que eu sou, e quem eu sou. Então, tendo me
conhecido realmente, ele entra em mim.
BHAKTYÓ MÓMABHIJÓNÓTI YÓVÓNYAÍCÓSMI TATTVATAfi || TATO MÓM
TATTVATO JÑÓTVÓ VIÍATE TADANAMTARAM .. 18\.55..
18.56. Realizando constantemente todas as ações, refugiando-se em mim, ele atinge por meu
dom aquele estado eterno, imutável.
SARVAKARMÓÔYAPI
SADÓ
KURVÓÔO
MADHVYAPÓÍRAYAfi
||
MATPRASÓDÓDAVÓPNOTI ÍÓÍVATAM PADAMAVYAYAM .. 18\.56..
18.57. Entregando-me mentalmente todas as ações, aceitando-me como o supremo e mantenha a
mente sempre fixa em mim, pela concentração do seu intelecto.
CETASÓ
SARVAKARMÓÔI
MAYI
SAMNYASYA
MATPARAfi
||
BUDDHIYOGAMUPÓÍRITYA MACCITTAfi SATATAM BHAVA .. 18\.57..
18.58. Fixando seu pensamento em mim, você conseguirá, por minha graça, atravessar todas as
dificuldades. Mas se, por causa de seu ego, você não me ouvir, você será destruído.
MACCITTAfi
SARVADURGÓÔI
MATPRASÓDÓTTARI›YASI
||
ATHA
CETTVAMAHAMKÓRÓNNA ÍRO›YASI VINA‹K›YASI .. 18\.58..
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18.59. Se, por causa do seu ego, você pensar: “Eu não lutarei”, isso será em vão, porque sua
natureza o impelirá.
YADAHAMKÓRAMÓÍRITYA NA
YOTSYA ITI
MANYASE
||
MITHYAI›A
VYAVASÓYASTE PRAKÙTISTVÓM NIYOK›YATI .. 18\.59..
18.60. Aquilo que você não quer fazer por estar iludido, ó filho de Kunti, você fará mesmo
contra sua vontade, forçado pelos atos que nascem de sua natureza.
SVABHÓVAJENA KAUNTEYA NIBADDHAfi SVENA KARMAÔÓ || KARTUM NECCHASI
YANMOHÓTKARI›YASYAVAÍOPI TATH .. 18\.60..
18.61. O Senhor reside no coração de todos os seres, ó Arjuna, fazendo todos girarem por seu
poder [MAYA] como se estivessem montados sobre uma máquina.
ÁÍVARAfi
SARVABHÚTÓNÓM
HÙDDEÍEARJUNA
TI›ÈHATI
||
BHRÓMAYANSARVABHÚTÓNI YANTRÓRÚflHÓNI MÓYAYÓ .. 18\.61..
18.62. Refugie-se nele, com todo o seu ser, ó melhor dos Bharatas. Por sua graça você obterá a
paz suprema e a morada eterna.
TAMEVA ÍARAÔAM GACCHA SARVABHÓVENA BHÓRATA || TATPRASÓDÓTPARÓM
ÍÓNTIM STHÓNAM PRÓPSYASI ÍÓÍVATAM .. 18\.62..
18.63. Eu lhe declarei a sabedoria que é mais secreta do que todos os segredos. Reflita sobre
isso tudo, e faça o que você escolher.
ITI
TE
JÑÓNAMÓKHYÓTAM
GUHYÓDHGUHYATARAM
MAYÓ
||
VIMÙÍYAITADAÍE›EÔA YATHECCHASI TATHÓ KURU .. 18\.63..
18.64. Ouça de novo minha palavra suprema, a mais secreta de todas. Você é amado por mim,
portanto eu lhe direi o que é benéfico para você.
SARVAGUHYATAMAM BHÚYAfi ÍÙÔU ME PARAMAM VACAfi || I›ÈOASI ME
DÙflHAMITI TATO VAK›YÓMI TE HITAM .. 18\.64..
18.65. Fixe sua mente em mim, devote-se a mim, sacrifique por mim, prosterne-se diante de
mim, e assim você virá até mim. Eu lhe prometo isso, pois você me é caro.
MANMANÓ BHAVA MADBHAKTO MADYÓJÁ MÓM NAMASKURU || MÓMEVAI›YASI
SATYAM TE PRATIJÓNE PRIYOASI ME .. 18\.65..
18.66. Abandonando todos os rituais e deveres, refugie-se apenas em mim. Eu o livrarei de
todos os males, por isso não tema.
SARVADHARMÓN PARITYAJYA MÓMEKAM ÍARAÔAM VRAJA || AHAM TVÓM
SARVAPÓPEBHYO MOK›YAYI›YÓMI MÓ ÍUCAfi .. 18\.66..
18.67. Isso nunca deve ser ensinado a quem tem uma vida sem austeridades, ou que não tem
devoção ou quem não é obediente ou que fala negativamente de mim.
IDAM TE NÓTAPASKÓYA NÓBHAKTÓYA KADÓCANA || NA CÓÍUÍRÚ›AVE VÓCYAM
NA CA MÓM YOABHYASÚYATI .. 18\.67..
18.68. Aquele que ensina este segredo supremo aos meus devotos, mostrando a mais elevada
devoção a mim, virá a mim sem dúvida.
YA IDAM PARAMAM GUHYAM MADBHAKTE›VABHIDHÓSYATI || BHAKTIM MAYI
PARÓM KÙTVÓ MÓMEVAI›YATYASAMÍAYAfi .. 18\.68..
18.69. Comparado com ele, ninguém faz um melhor serviço para mim. E não haverá ninguém
mais caro a mim no mundo do que ele.
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NA CA TASMÓNMANU›YE›U KAÍCINME PRIYAKÙTTAMAfi || BHAVITÓ NA CA ME
TASMÓDANYAfi PRIYATARO BHUVI .. 18\.69..
18.70. E aquele que estudar esse nosso diálogo sagrado, que conduz à perfeição, me cultuará
com o sacrifício na forma de conhecimento. Assim eu o declaro.
ADHYE›YATE CA YA IMAM DHARMYAM SAMVÓDAMÓVAYOfi || JÑÓNAYAJÑENA
TENÓHAMI›ÈAfi SYÓMITI ME MATIfi .. 18\.70..
18.71. Aquele que ouvir isso com reverência e sem zombaria, também ele será liberado e
atingirá os mundos daqueles que realizam ações virtuosas.
ÍRADDHÓVÓNANASÚYAÍCA ÍÙÔUYÓDAPI YO NARAfi || SOAPI MUKTAfi
ÍUBHÓ.ÔLLOKÓNPRÓPNUYÓTPUÔYAKARMAÔÓM .. 18\.71..
18.72. Ó Partha, você ouviu isso com a sua mente fixa em um ponto? Ó conquistador das
riquezas [flHANANJAYA], a ilusão causada pela ignorância foi destruída?
KACCIDETACCHRUTAM
PÓRTHA
TVAYAIKÓGREÔA
CETASÓ
||
KACCIDAJÑÓNASAMMOHAfi PRANA›ÈASTE DHANAÑJAYA .. 18\.72..
Arjuna disse:
18.73. Ó Acyuta, minha ilusão foi destruída, e recobrei o conhecimento por sua graça. Eu estou
firme, com minhas dúvidas removidas. Eu seguirei as suas palavras.
ARJUNA UVÓCA || NA›ÈO MOHAfi SMÙTIRLABDHÓ TVATPRASÓDÓNMAYÓACYUTA
|| STHITOASMI GATASAMDEHAfi KARI›YE VACANAM TAVA .. 18\.73..
Sañjaya disse:
18.74. Assim eu ouvi essa conversa entre Vasudeva e o Partha de grande alma, fazendo meus
cabelos ficarem em pé.
SAÑJAYA UVÓCA || ITYAHAM VÓSUDEVASYA PÓRTHASYA CA MAHÓTMANAfi ||
SAMVÓDAMIMAMAÍRAU›AMADBHUTAM ROMAHAR›AÔAM .. 18\.74..
18.75. Pela graça de Vyasa, eu ouvi esse segredo supremo, este Yoga ensinado pelo próprio
Krishna, o senhor dos Yogas, dito por ele mesmo.
VYÓSAPRASÓDÓCCHRUTAVÓNETADGUHYAMAHAM
PARAM
||
YOGAM
YOGEÍVARÓTKÙ›ÔÓTSÓK›ÓTKATHAYATAfi SVAYAM .. 18\.75..
18.76. Ó rei, eu me lembro repetidamente deste diálogo, maravilhoso e sagrado, entre Keshava e
Arjuna. Eu me alegro de novo e de novo.
RÓJANSAMSMÙTYA
SAMSMÙTYA
SAMVÓDAMIMAMADBHUTAM
||
KEÍAVÓRJUNAYOfi PUÔYAM HÙ›YÓMI CA MUHURMUHUfi .. 18\.76..
18.77. Ó rei, lembrando-me sempre dessa forma maravilhosa de Hari, eu me espanto
profundamente. E eu me alegro de novo e de novo.
TACCA SAMSMÙTYA SAMSMÙTYA RÚPAMATYADBHUTAM HAREfi || VISMAYO ME
MAHÓNRÓJANHÙ›YÓMI CA PUNAfi PUNAfi .. 18\.77..
18.78. Onde estiver Krishna, o senhor do Yoga, e onde estiver Partha, o arqueiro, haverá
certamente fortuna, vitória, prosperidade e moralidade. Assim eu creio.
YATRA YOGEÍVARAfi KÙ›ÔO YATRA PÓRTHO DHANURDHARAfi || TATRA
ÍRÁRVIJAYO BHÚTIRDHRUVÓ NÁTIRMATIRMAMA .. 18\.78..
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