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O Hatha Yoga
Elementos:

- Seita dos Natha Yogins – reconhece Shiva como o senhor dos Yogins – shivaistas
- Adinatha – Shiva
- Alguns textos apresentam-se como um diálogo entre Shiva e Parvati
- A palavra Hatha = “ha” (sol, prana, princípio masculino) + “tha”(Lua, apana, 

princípio feminino)
- Fogo gástrico = Princípio da medicina indiana/ cura enfermidades (metabolismo)
- Kundalini = aspecto energético = shakti (Tantra). Seu despertar contribui para 

absorção da mente



O Hatha Yoga

Elementos:

- Sushumna Nadi = o nadi central
- 03 essenciais: Ida, pingala e sushumna (Shiva

Samhita – 350.000/ upanishads 72.000)
- Kundalini (representada por uma cobra 

enrolada três vezes e meia e descansando na 
base da coluna)

- Unmani – o estado onde a mente não se 
dispersa. “ Estado de suspensão de todas as 
funções mentais (HP IV, 104-106)



A origem do  Hatha Yoga

Nos puranas

- Shiva ensinava Yoga para Parvarti à beira do mar (em segredo). Um peixe escutou, 
aprendeu os ensinamentos e dele nasceu o sábio Matsyendra denominado “senhor 
dos peixes.

- Goraksha foi seu discípulo e nasceu de uma mulher que não podia ter filhos, mas que 
graças a Matsyendra deu a luz. Goraksha foi responsável por difundir a seita Natha
por toda a Índia.



Hatha
Pradipika



4 Partes

Asanas
Pranayamas
Mudras
Nadanusandhana



Capítulo 1 - Asanas



1 e 2 – Reverência a shiva (Shri Adinatha) e objetivo do Hatha Yoga é o Raja Yoga -
Relação de complementariedade - O autor não inventou o Hatha Yoga

3- O Hatha Pradipika tem a função de informar os leigos e acabar com a confusão 
sobre o tema (A lamparina do Hatha Yoga)

4 a 9- Reverência à Matsyendra e Goraksha e sábios anteriores. Lista uma linhagem de 
Mestres desde Adinatha que conquistaram a imortalidade



11 – “Os yogins que desejam êxito no Yoga devem manter a ciência do Hatha
estritamente secreta. É eficiente quando ocultada; revelada, não.

12 – “ O yogin deve residir em um país justo, em que o governo seja bom e as 
esmolas sejam fáceis de serem conseguidas, para que ele esteja livre de preocupações; 
deve viver em uma choça ou cabana num lugar sem pedras, nem fogo, a quatro metros 
ao seu redor.”

13 – “ A moradia deve ter uma pequena entrada, sem outras entradas, buracos ou 
poços; não deve ser muito alta e nem muito baixa, com chão coberto por uma fina 
camada de esterco de vaca, limpa e livre de insetos. Deve haver um anteparo nela e um 
poço nos arredores, e deve ser rodeada por uma parede”.



14 – “Vivendo nesse tipo de moradia, livre de todas as preocupações, deve-se estar 
ocupado somente no Yoga, da maneira aconselhada pelo guru.”

15 – “O yoga torna-se ineficiente por seis motivos: comida excessiva, esforços 
excessivos, falar muito, austeridade exagerada, excesso de contato público e 
inconstância da mente”

16 – “O yoga é realizado com muito êxito quando se cumprem estes seis requisitos: 
entusiasmo, determinação, coragem, compreensão correta, fé no guru e abandono do 
contato público”

17 – “Sendo os asanas o primeiro componente do Hatha Yoga, serão apresentados 
em primeiro lugar. Os asanas nos proporcionam quietude, liberam-nos de 
enfermidades e dão flexibilidade aos nossos membros”



19 – Swastikasana



20 – Gomukhasana



21 – Virasana



22 – Kurmasana



23 – Kukkutasana



24 – Uttanakurmasana



25 – Akarsanadhanurasana



26 – Matsyendrasana
27 - Estimula o fogo 
gástrico, destrói 
enfermidades, desperta 
a kundalini e a 
estabilidade de chandra.



28 e 29 – Paschimottanasana - dirige a passagem de 
pavana ao longo das costas, aumenta o fogo gástrico , 
reduz o abdômen e dá saúde ao praticante



32 – deitado de costas no chão como um cadáver é 
shavasana que evita o cansaço e dá repouso mental.



33 e 34- Shiva enumera 84 
posturas e o autor destaca os 4 
mais importantes: siddhasana, 
padmasana, simhasana e 
bhadrasana e desses, o melhor 
de todos é siddhasana no qual se 
deve permanecer comodamente

38 – siddhasana, o mais 
importante entre todos os asanas.



40 – “O yogin que por 12 anos contempla o atman , come moderadamente e pratica 
siddhasana continuamente obtém a realização de seu Yoga. Que utilidade tem os 
outros muitos asanas para aquele que domina siddhasana?



44 a 49 -
Padmasana



55 – “O yogin avançado que aliviou a sua fadiga ou cansaço pelo meio da prática de 
asanas deve praticar a purificação dos nadis e a manipulação do prana e mudras.”

56 – “ A sequência correta da prática do Hatha Yoga é: asanas, diferentes formas de 
kumbhakas, práticas denominadas mudras e nadanusandhana.”

65 – “ O êxito é obtido por aqueles que praticam. Como obter êxito sem praticar? O 
êxito no Yoga não é obtido pela simples leitura.

66 – “ Usar certo tipo de roupa e falar sobre Yoga não outorga êxito; somente a 
prática dá êxito. Essa é a incontestável verdade.

67 – “Asanas, vários kumbhakas e os eficazes mudras devem ser praticados até obter-
se o fruto, ou seja, o Raja Yoga.”



Capítulo 2 - Pranayamas



1 – “Depois de conhecer asanas, o yogin com seus sentidos sob controle e 
alimentando-se moderadamente com comida agradável, deve praticar pranayama sob a 
orientação do guru.”

2 – “ Enquanto a respiração estiver irregular a mente estará instável, mas, quando se 
aquieta a respiração, a mente também o fará e o yogin viverá longo tempo; deverá 
,então, controlar sua respiração.”

4 – “ Se os nadis estão cheios de impurezas, maruta (prana) não viajará pelo caminho 
do meio. Como então alcançar o estado de unmani? Como alcançar o objetivo?”

5 – “ Somente quando todo o grupo de nadis, que está ordinariamente cheio de 
impurezas, purificar-se , o yogin será capaz de regular o prana.”



6 – “ Assim, deve-se praticar pranayama com a mente pura até que sushumna nadi 
esteja libertado de impurezas”.



6 – “ Assim, deve-se praticar pranayama com a mente pura até que sushumna nadi
esteja libertado de impurezas”.

NADI SHODHANA

7 – “ Em padmasana, o yogin deve inspirar através de chandra, fazer a retenção 
segundo a sua capacidade e expirar através de surya.”

8 – “ Em seguida, deve voltar a inspirar enchendo o tórax através do sol e expirar 
através da narina esquerda, depois de fazer kumbhaka de maneira sistemática.”

9 – “ Inspirar através da narina pela qual se exalou, reter a respiração o maior tempo 
possível e expirar pela outra narina lentamente, nunca rapidamente.”



10 – “ O ar deve ser inalado por Ida (narina esquerda), retido e exalado pela outra 
narina. Em seguida, inspirar através de pingala (narina direita), reter e depois expirar pela 
narina esquerda. Pela prática constante deste pranayama, por intermédio de surya e de 
chandra, todo o grupo de nadis é purificado em três meses ou mais (a partir de 3 
meses”

15 – “ Assim como domamos leões, elefantes e tigres gradualmente, também a 
respiração deve ser controlada gradualmente; de outro modo, prejudicará o sadhaka.”

16 – “ Pela apropriada prática do pranayama, aniquilam-se todas as enfermidades. A
prática inapropriada de pranayama dá origem a todo tipo de enfermidades.”

21 – “ Aqueles que tem excesso de gorduras ou mucos devem praticar os seis 
processos de purificação primeiro. Aqueles em que os três humores estão em equilíbrio 
não se faz necessário.”



22 – “ Os seis processos de purificação são: dhauti, basti, neti, trataka, nauli e khapalabhati”

44 – “ Há oito tipos de kumbhakas: suryabhedana, ujjayi, sitkari, shitali, bhastrika, bhramari, 
murcha e plavini.”


