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O CONCEITO DE 

BRAHMAN



• Brahman tem natureza superior

• Está por trás de tudo

• Percebe mas nao é percebido

• A mente e os sentidos não podem alcança-lo

• Observador silêncioso, eterno e infalível

• Não é um DEUS mas a Suprema Realidade

• O verdadeiro Eu / a VERDADE manifestada

• Habita no coração de todos os individuos

• Está por trás dos deuses

BRAHMAN

Música



• Conceito de ordem e verdade

• Somos todos UM

• O Yoga quer que percebamos esse EU idêntico à Brahman

BRAHMAN



Principais Upanishadas (mukhya)



KENA UPANISHAD 
(1600 a.c)

POR MEIO DE QUEM?

ESCUTAMOS, SENTIMOS, ENXERGAMOS OS OBJETOS?

ATRAVÉS DE QUEM SE LANÇA O PENSAMENTO?

QUEM ENXERGA POR TRÁS DA VISÃO?

ATMAN/BRAHMA



IMPORTANTE

• ATMAN X ALMA



KENA UPANISHAD 
(1600 a.c)

A SUPERIORIDADE DE BRAHMAN NAS UPANISHADAS



ISHA UPANISHAD 
(1600 a.c)

A IDÉIA DO DESFRUTE MAS SEM APEGO

ISHA – DEUS, QUE ESTÁ NO COMANDO, SOBERANO, 

QUE TEM A VONTADE



ISHA
UPANISHADA

ISHAVASYAM IDAM SARVAM

“Tudo isso é para habitação do Senhor, seja qual for o 
universo individual de movimento no movimento 

universal. Por esse renunciado tu deverias desfrutar”



ISHA
UPANISHADA

“Aquele que dedica a vida apenas à vida espiritual erra e 
está destinado às trevas...aquele que apenas desfruta 

também erra e está destinado às trevas



IMPORTANTE

• “Tudo existe para o desfrute do senhor”

• O desfrute e a iluminação não são incompatíveis

• Conciliar a vida spiritual e o desfrute

• A idéia de pecado (bem/mal) não faz parte dessa cultura



CONCEITO DE VERDADE E 
FALSIDADE



KATHA UPANISHADA 
(900 a.c)

“ Quando os cinco orgãos de conhecimento (sentidos) estão descansando

(já não se expressam) com a mente e quando o intelecto (inteligência) cessa o 

funcionamento (transmuta-se em calma), chamamos isso do mais alto estágio

(supremo caminho).” 

“Isso é o que acreditam ser o YOGA, a sustentação firme dos sentidos. Atento

então se torna o Yogin. Mas esteja atento a todo instante pois o Yoga é

adquirido e perdido”



MUNDAKA 
UPANISHADA

2 TIPOS DE CONHECIMENTO



QUALIFICAÇÃO DO MANTRA
OM

E ASSOCIAÇÃO COM BRAHMAN



MANDUKYA 
UPANISHADA

• OM – ETERNO

• OM/BRAHMAN/ATMAN

• ASPECTOS DO OM



OM (AUM)

VAISVANARA TAIJASA PRAJNA

CONSCIÊNCIA SONHO INCONSCIÊNCIA

TURIYA

CORPO MENTE CORAÇÃO

ATMAN

A U M OM



SVETASVATARA
UPANISHADA



SVETASVATARA UPANISHAD
900 a.c

(2/1-12)

Controlando primeiro o pensamento, com vistas à natureza da mente, Savita discerniu 
a luz do fogo, e a carregou para fora da terra.

Com uma mente controlada (subjugada), [estamos] nós, no impulso do deus Savita, 
com a força para alcançar o mundo celes>al.

Aquele que, tendo controlado os deuses (forças diurnas – os sen>dos) com a mente, 
foi erguido pelo pensamento ao céu brilhante, uma grande luminosidade ambos 
farão (a luz das estrelas, representando os deuses, e a luz do Sol). Savita os impulsiona 
(aos deuses) 

Controlam a mente e ainda controlam os pensamentos os sábios, (por serem os) 
inspirados do grande sábio (Savita). Ó único conhecedor das ordenações (tu) podes 
ordenar (vi dadheH), por meio do hota (sacerdote evocador dos deuses). Grande é, 
certamente, a celebração do deus Savita. 



Eu me ajusto ao vosso (dual – de vocês dois) Brahma ancestral com saudações. (Que) o 
(meu) verso vá no caminho do Suri (sacrificador do Soma). (Que) todos os filhos do 
imortal escutem (meu verso), até mesmo aqueles que já se estabeleceram nas mansões
celesDais. 

Ali onde o fogo é aceso, ali onde o vento é controlado, ali onde o Soma é liberado com 
abundância, ali é onde nasce a mente.

Pelo impulso de Savita, o Brahma ancestral deve ser saDsfeito (atendido). Ali onde você
faz a sua origem, nenhum mérito seu é desperdiçado.

Com os três (aspectos do eu – corpo/mente e coração) elevados (alinhados para o alto), 
tendo estabilizado o corpo da mesma maneira, tendo colocado os senDdos no coração, 
com a barca de Brahma o conhecedor poderá cruzar todas as correntezas mais 
aterrorizantes (o yogin nada teme).


