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Os kriya nos textos clássicos

João Vieira

Compilado/traduzido das versões, introduções e comentários de Alicia Souto,  James Mallinson e Brian Dana Akers. As abreviações GHS
e HP referem-se aos textos  Gheranda Samhita e  Hatha Yoga Pradipika.

Hatha Yoga Pradipika

Um dos textos clássicos mais importantes para o hatha yoga, o Hatha Yoga Pradipika foi escrito no
século XV, provavelmente entre os anos de 1600 e 1629, na região de Andhra, pelo yogue
Svatmarana (às vezes chamado de Atmarana, o mais perfeito entre os conhecedores de Brahma),
embora a edição de Kaivalyadhama o situe  entre as metades dos séculos XIV e XVI. É baseado nas
próprias experiências do autor  e também em outros textos mais antigos. Quase nada se sabe
sobre quem o escreveu, exceto que seu nome quer dizer aquele que se delicia em seu/no atman,
que era um yogue shivaísta de grande reputação, discípulo do Swami Goraknath. Também lhe é
atribuído o título de sannyasin como discípulo de Sahajananda. Cabe ainda ressaltar que foi escrito
1500 anos depois dos primeiros textos de yoga, a Bhagavad Gita e os Yoga Sutra, e sua diferença
maior em relação a aqueles  é o grande valor que dá ao guru. A presença do professor, fruto da
importância que adquiriu ao longo dos séculos, é bastante ressaltada.

Denominado por seu autor como Hatha Pradipika e não Hatha Yoga Pradipika, como fizeram
comentaristas posteriores, é um texto cheio de metáforas, sinônimos, analogias e, às vezes,
repleto em detalhes. Chega a ser obscuro em alguns momentos e é curioso que o termo pradipika
justamente pode ser traduzido como chama, luz ou lâmpada. Podemos dizer que se trata de uma
pequena luz/lanterna para o hatha yoga, como prefere Alicia Souto, ou simplesmente uma
explicação sobre o tema.

Por se tratar de um texto antigo e com diferentes manuscritos, há versões distintas, que
apresentam também números diversos de capítulos. Alguns manuscritos enumeram quatro
capítulos (India Office Library, Oxford University Library), enquanto outros já publicados se
completam  num quinto. Há ainda versões de seis e até dez capítulos, sendo que desta maneira, a
quantidade de versos por capítulo também se altera.

Segundo o tradutor Brian Dana Akers, a apresentação dos capítulos pode ser assim resumida:

a) No Primeiro (asana), Svatmarana saúda seus professores, diz o porquê de estar escrevendo tal
livro, a quem se destina onde e como o yoga deve ser praticado. Apresenta quinze asana e
recomenda hábitos alimentares.
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b) No Capitulo Segundo (pranayama), estabelece-se a conexão entre respiração, mente, vida,
nadis e prana. São descritos seis kriya e oito kumbhaka. A raiz sânscrita an refere-se a
respirar.

c) O próximo capítulo diz para que são os mudra e os descreve em número de uma dezena. mud
significa regozijar-se ou ser feliz e ra é algo como doar, dar.

d) No Quarto Capítulo (nadanusandhana), o autor discute samadhi, laya, nada, dois mudra e os
quatro estágios do yoga. Nada significa som e nusandhana é ir atrás de.

A edição do Lonavla Yoga Institute traz ainda um quinto capítulo, dedicado ao tratamento das
alterações provocadas pela prática incorreta de yoga.

Gheranda Samhita

Provavelmente do século XVI, o GHS  (coleção ou compilação de Gheranda) é considerado o mais
enciclopédico dos textos clássicos. Apresenta seus ensinamentos em forma de diálogo entre o
autor, o sábio Gheranda, de quem pouco ou nada se sabe, e  seu discípulo Chanda Kapali. Supõe-
se que sejam nomes fictícios.

Tem base  no Hatha Yoga Pradipika, por isso é considerado posterior a ele, e ensina Sete Passos ou
sapta sadhana.  Enfatiza o aspecto psicológico e espiritual das práticas, sem mencionar os yama e
niyama. Embora vise o samadhi, o método ensinado não é o mesmo de Patanjali. O primeiro verso
é provavelmente uma interpolação do HP e não consta em alguma edições.

Não era um texto muito conhecido no passado. Nos séculos XIX e XX teve suas primeiras
publicações e traduções em bengali, alemão, inglês e hindi. A edição crítica de Kayvalyadhama é
de 1978, baseada em quatorze manuscritos e outros cinco impressos.

Utiliza o termo ghata como unidade psicofísica do homem. Ghatastha yoga seria outro nome para
hatha yoga. Seu método propõe sete processos/práticas: shodhana/satkarma, drdhata/asana,
sthairya/mudra, dhairya/pratyahara, laghava/pranayama, pratyaksa/dhyana e
nirliptam/samadhi.

No GHS não aparece o composto hatha yoga. O texto traz novas descrições ou informações sobre
técnicas já conhecidas e utiliza termos específicos e exclusivos. É mais sistemático do que o HP,
com apresentação mais clara e sutil. A seqüência de práticas é diferente do HP.

a) Capitulo Primeiro – shodana Kriya
shodana são processos de purificação interna. O GHS apresenta não só a possibilidade de
limpeza e descondicionamento mas também o fortalecimento, quando compara o corpo
humano a uma vasilha de barro que deve purificar-se e fortalecer-se no fogo do yoga. Os seis
processos purificatórios são característicos do yoga, embora apresentem alguma similaridade
com os pancha karma do ayurveda. Tanto no HP quanto no GHS os procedimentos de limpeza
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se apresentam antes ou como preparação para os pranayama. Isto indica a importância da
realização dos satkriya, especialmente para pessoas com excesso de muco e toxinas.
No GHS são descritos treze dhauti, dois basti, um neti, um trataka, um nauli e três
kaphalabhati, totalizando 21 kriya. Não são somente limpezas internas. O objetivo é sempre a
liberação ou mukti.

b) Capítulo Segundo – asana
Descreve 32 asana. Sabemos que os asana, como posturas, remontam a Mohenjo-Daro e
Harappa, provavelmente civilizações pré-arianas na Índia. Os Veda não fazem referências
diretas a eles, a não ser pelas indicações do modo de sentar-se. As primeiras Upanishad não os
mencionam, e os épicos Mahabharata e Ramayana falam de asana como postura sentada.
Considera-se que o número de asana seja incontável, somente Shiva conhece todos. No GHS,
a descrição nem sempre coincide com outros textos.

c) Capítulo Terceiro – mudra
Dentre os textos de hatha yoga, este é o que apresenta o maior número de mudra (vinte e
cinco), em seu capítulo mais longo (cem versos). No HP, o propósito dos mudra é o do
despertar da kundalini, já aqui se busca alcançar sthirata (equilíbrio). O texto também nomeia
os mudra como destruidores de enfermidades, produtores de siddhi (poderes), mukti e
elevação do yogue ao mundo espiritual.

d) Capítulo Quarto – pratyahara
Contenção dos sentidos, que produz um estado de calma. Destrói inimigos, como o desejo.

e) Capítulo Quinto – pranayama
Produz leveza. pranayama refere-se a ao controle do prana, compreendendo aqui prana como
respiração. Este tema é relevante desde tempos muito antigos. No GH S são descritas oito
formas de pranayama, assim como no HP, mas há diferenças entre algumas delas.
O texto detalha quando e onde deve praticar-se, a influência das estações do ano, da dieta e
dos alimentos.

f) Capítulo Sexto – dhyana
Há três níveis de dhyana no GHS. O primeiro ou sthula baseia a meditação sobre um objeto
concreto, real ou imaginário. jyoti baseia a concentração na luz e suksma, o terceiro nível, em
Brahma (como a deusa Kundalini) e é a forma mais sutil.
O objetivo da meditação é a percepção direta do atman, e é um passo antes do samadhi.

g) Capítulo Sétimo – samadhi
        Aqui aparece como sinônimo da raja yoga. São descritos seis tipos de samadhi. Por meio do
samadhi se chega a mukti ou liberação. A importância do guru é aqui destacada para se chegar a
este estado.
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                                                     Os kriya

Todos os procedimentos abaixo descritos devem ser feitos inicialmente sob supervisão de um professor habilitado. Os comentários
foram feitos com base nos textos dos professores Gharote e Alicia Souto. As abreviações GHS e HP referem-se aos textos  Gheranda
Samhita e  Hatha Yoga Pradipika.

Os kriya representam os shatkarma ou seis classes de processos purificatórios. O termo kriya vem
da mesma raiz sânscrita de karma (ação) e significa algo como aquilo que deve ser feito.
Basicamente entendido como limpeza, kriya tem como função purificar o corpo antes das demais
práticas de yoga. O próprio swami Kuvalayananda (Lonavla, Índia) ensina que o aspirante que
ainda não obteve uma saúde verdadeira do corpo e da mente deve primeiro iniciar um curso de
kriya yoga. Abaixo listamos os seis grupos principais:

neti – significa limpeza. Útil nos casos de desconforto causado por mudanças climáticas, poluição,
alergias, asma e resfriados.

Jalaneti-  consiste em introduzirmos água morna e levemente salgada nas narinas, utilizando-se de
uma canequinha específica. Com o bico da caneca introduzido na narina direita, inclinamos a
cabeça lateralmente e levemente para a frente até que a água  saia pela outra narina. Repita do
outro lado. Essa prática não é descrita no Gheranda Samhita nem no Hatha Pradipika.

sutraneti - introduzimos um fino cateter  de borracha esterilizado (popularizado assim pelo swami
Kuvalayananda), em uma das narinas até que o mesmo alcance a região da garganta - atrás da
língua - e o pegamos com os dedos (normalmente usamos o médio e o indicador). Em seguida,  o
friccionamos  algumas vezes para frente e para trás num movimento de vai-e-vem e o retiramos
pela boca. Depois, faça o mesmo com a outra narina. (HP II, 30; GHS I, 49).

dhauti - significa lavagem interna (GHS I, 13). Há vários tipos, dentre os quais destacamos:

vastra dhauti – utiliza-se uma tira fina de pano de aproximadamente 7 metros de comprimento e
6 centímetros de largura, fervida antes de ser usada. Este tecido, embebido em água morna com
sal, é engolido lentamente, iniciando-se por uma das extremidades. Pode ser praticado com ou
sem nauli. Ao chegar ao final da tira,  comece devagar a retirá-la pela boca. Todo o processo não
deve exceder 10-15 minutos. Remove o excesso de mucosidade das paredes do esôfago e
estômago (HP II, 24; GHS I, 39).
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vamana dhauti – tomamos de 1 a 1,5 litros de água morna de uma só vez, levemente salgada, até
enchermos o estômago. Inserimos então os três dedos médios na garganta e vomitamos
completamente a água. Elimina o excesso de bílis e fleuma. Portadores de úlcera e hipertensão
devem fazer com cautela  (HP II, 26; GHS I, 38).

basti - espécie de enema. Pode ser praticado com ar ou água. Neste último caso, o praticante se
senta de cócoras, com 1/3 de um tubo curto de madeira inserido no ânus, numa tina com água até
o umbigo. Pratica-se o nauli  central, para ajudar a água a ser sugada para o reto. Uma vez sugado
o suficiente, retira-se o tubo e a água é expelida naturalmente. Esse kriya limpa o cólon, auxilia no
tratamento das infecções urinárias e ajuda a eliminar gases (GHS I, 44-45).

 trataka – olhar fixamente um objeto (a chama de uma vela, um ponto preto num papel, etc.) sem
piscar, até lacrimejar. Alivia a tensão mental e nos nervos oculares, melhora a visão e tonifica o
mecanismo visual (HP II, 32; GHS I, 52-53).

nauli – é o kriya mais importante. É descrito como o destruidor de todas as enfermidades.
Partindo-se  de uddiyana bandha  (o praticante em apneia), em pé, com os pés afastados e mãos
apoiadas nas coxas já próximas aos joelhos, isolamos alguns músculos do abdome num
movimento ondulatório. Pode ser feito de maneira central,  da direita pra esquerda e vice-versa.
Este exercício abdominal serve para limpar o cólon e é uma excelente massagem para os órgãos
internos desta região. Hipertensos e portadores de problemas inflamatórios no abdome devem
evitá-lo (HP II, 34; GHS I, 51).

kapalabhati – sentado em posição confortável, o praticante contrai o abdome (a fim de expirar) e
o relaxa  deixando que o ar entre naturalmente, numa sucessão rápida de movimentos. O número
de repetições depende da capacidade do praticante. Este exercício estimula a circulação sangüínea
e os nervos da região abdominal e do crânio, além de promover a massagem do abdome e da
região da pélvis. Tranqüiliza a mente e ajuda nas enfermidades respiratórias. Tem as mesmas
contra-indicações de nauli.
(HP II, 36; GHS I 54-59).
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