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Vedāṅgas 

Vedāṅgas significam, literalmente, os membros dos Vedas. 

Eles são seis. Assim como os membros do corpo, eles 

possuem diversas funções de manutenção e ampliação no 

estudo, preservação e proteção dos Vedas e das tradições 

védicas. Eles são: Śikṣā, Vyākaraṇa, Chandas, Nirukta, 

Jyotiṣa e Kālpa.  



   

 

 

 Śikṣā 

 

Śikṣā é o nariz e os pulmões dos Vedas. Assim como o nariz 

possibilita nossa respiração, Śikṣā é o sopro vital dos mantras 

védicos. Śikṣā estabelece as normas da fonética. A função do Śikṣā 

Śāstra é estabelecer os parâmetros das palavras védicas. Por essa 

razão, Śikṣā tem sido considerado como o mais importante aṅga 

dos Vedas.  



   

 

 

Vyākaraṇa 

 

Vyākaraṇa é o segundo órgão do Veda Puruṣa; é sua boca. 

Vyākaraṇa, que significa gramática, é um órgão muito importante.  

Apesar de existirem muitas gramáticas, a mais aceita é a Vyākaraṇa 

do sábio Pāṇini.  

O Vyākaraṇa de Pāṇini está escrito na forma de Sūtras ou 

aforismos. 



   

 

 

Chandas 

 

Chandas é apontado como os pés do Veda Puruṣa. Chandas é 

considerado como a medida ou medidor que define os limites da 

composição na métrica, rima, etc. Todos os mantras védicos em 

forma de poesia são Chandas. Os outros são chamados ślokas. Por 

isso, não apenas a Poesia Védica, mas também a métrica e a rima, 

são chamadas Chandas. 



   

 

 

Nirukta 

 

Nirukta funciona como órgão de audição (os ouvidos) do Veda 

Puruṣa. Ele indica o significado exato de palavras singulares e pouco 

comuns utilizadas nos Vedas. Ele também explica a razão pela qual 

determinada palavra foi empregada, isto é, o significado por sua 

aplicação.   



   

 

 

Jyotiṣa 

 

Jyotiṣa funciona como o olho, ou o órgão de visão do Veda Puruṣa. 

Assim como os olhos humanos servem na identificação de objetos 

longe e perto, o Jyotiṣa Śāstra é útil na visão da disposição dos 

planetas e estrelas no tempo, isto é, no passado e no futuro. 

  



   

 

 

Kalpa 
 

 
 

 
 

O 6º órgão do Veda Puruṣa é Kalpa, que é chamado de SEU 

braço. Kalpa é o que induz o ser humano para a ação védica. 

O que é preciso ser feito após haver aprendido Śikṣā, 

Vyākaraṇa, Chandas, Nirukta e Jyotiṣa? A pessoa precisa fazer 

boas ações para lavar seus pecados. Kalpa trata de tais 

questões. 

  



   

 

 

O Significado de Upaniṣad 

 

As Upaniṣads também são chamadas de Vedānta. Elas contêm a 

conclusão dos Vedas e a quintessência da mensagem dos Vedas.  

A palavra Upaniṣad se compõe de duas palavras: upa que significa 

PERTO e niṣad que é SENTAR. Literalmente significa sentar-se perto 

do Guru para adquirir conhecimento védico. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sábio Vyāsa classificou as Upaniṣads e as distribuiu pelos quatro 

Vedas. O Ṛg Veda tem 21 ramos e cada ramo contém uma 

Upaniṣad.  O Yajur Veda tem 109 ramos e 109 Upaniṣads. O 

Atharva Veda tem 50 ramos e 50 Upaniṣads. O Sāma Veda tem 

1000 ramos e 1000 Upaniṣads.  

Assim, Vyāsa classificou as 1180 Upaniṣads em quatro Vedas. 

 

Classificação das Upaniṣads 

 



   

 

 

Upaniṣad na Prática 

 

Havia 1180 Upaniṣads, mas através dos séculos, várias 

Upaniṣads desapareceram da memória humana e somente 

108 sobreviveram. Dessas 108, 10 alcançaram grande 

popularidade como resultado da profundidade e do valor de 

seus conteúdos. 

 



   

 

Nomes de Upaniṣads 

Śaṅkarācārya elevou o status de dez Upaniṣads ao selecioná-las para 

escrever seus comentários, de modo que se tornaram especialmente 

importantes. As 108 Upaniṣads existentes são: 

1 Aitareya 37 Garbha 73 Paramahaṁsaparivrājaka 

2 Bṛhadāraṇyaka 38 Gāruḍa 74 Pāśupata 

3 Chāndogya 39 Gopālatāpani 75 Prāṇāgnihotra 

4 Īśa 40 Haṁsa 76 Rāmarahasya 

5 Kena 41 Hayagrīva 77 Rāma-tāpaṇī 

6 Kaṭha 42 Jābāla 78 Hṛdaya 

7 Praśna 43 Jābāli 79 Rudrākṣa 

8 Muṇḍaka 44 Kaivalya 80 Śāṇḍilya 

9 Māṇḍūkya 45 Kālāgnirudra 81 Sannyāsa 

10 Taittirīya 46 Kaṭharudra 82 Śarabha 

11 Adhyātma 47 Mahopaniṣad 83 Sarasvatī-rahasya 

12 Advayatāraka 48 Kauṣītaki 84 Śārīraka 

13 Akṣamālika 49 Kṛṣṇa 85 Sarvasāra  

14 Akṣi 50 Kṣiti 86 Śāṭyāyani 

15 Amṛtabindu 51 Kṣurikā 87 Sāvitrī 

16 Amṛtānanda 52 Kuṇḍika 88 Sītā 

17 Annapūrṇā  53 Bhikṣuka  89 Skanda 

18 Āruṇeya 54 Mahānārāyaṇa 90 Saubhāgyalakṣmī 

19 Atharvaśikhā 55 Mahāvākya 91 Śukarahasya 

20 Śira 56 Maitrāyaṇī 92 Subāla 

21 Ātma 57 Maitreyi 93 Sūrya 

22 Ātmabodha 58 Maṇḍala-brāhmaṇa 94 Śvetāsvatara 

23 Avadhūta 59 Mantrika  95 Tejobindu  

24 Avyakta  60 Mudgala 96 Tārasāra 

25 Bhasma  61 Muktikā 97 Tripurā  

26 Bhāvana  62 Nādabindu 98 Tripurātapana 

27 Bahvṛca 63 Nārada parivrājaka  99 Turīyātīta 

28 Bṛhajjābāla  64 Nārasiṁha  100 Triśikhi brāhmaṇa 

29 Brahma 65 Nārāyaṇa 101 Vajrasūcika 

30 Brahmavidyā 66 Nirālamba 102 Varāha  

31 Dakṣiṇāmūrti 67 Nirvāṇa 103 Vāsudeva  

32 Dattātreya 68 Nṛsiṃha tāpanī 104 Yājñavalkya 

33 Devī 69 Paiṅgala 105 Yogacūḍāmaṇi 

34 Dhyāna bindu 70 Pañca brahma  106 Yogakuṇḍalinī  

35 Ekākṣara 71 Parabrahma 107 Yogaśikha 

36 Gaṇapati 72 Paramahaṁsa 108 Yogatattva 

https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=sarasvatI&direct=au&script=ia&link=yes&mode=3


   

 

 

 

 

 

O Śloka a seguir enumera as 10 Upaniṣads: 

Īśa kena kaṭha praśna muṇḍa māṇḍūkya taittirīya 

aitareyam ca chāndogyam bṛhadāraṇyakam daśa 

O comentário de Ādiśaṅkara também foi escrito nessa mesma ordem acima. 

Īśavasyopaniṣad 

Aparece no final do Śukla Yajur Veda Saṁhita. A Upaniṣad começa com as 

palavras Īśavāsyanidamsarvam, que diz que Deus permeia todo o universo.  

Kenopaniṣad 

É a segunda das 10 Upaniṣads. Existe um ditado que diz: "Procure por aquilo 

que está perdido na Kena". Esta Upaniṣad descreve como Ambikā, a própria 

mãe divina, transmitiu sabedoria divina a Indra, o rei dos Devas. 

Kaṭhopaniṣad 

A Kaṭhopaniṣad contém o diálogo entre Yāma (deus da morte) e um menino 

brahmācārya (Naciketa), que trata da questão do que acontece à alma após 

a morte. Yāma oferece 3 bênçãos a Naciketa como recompensa por ele ter 

esperado 3 noites para encontrar Yāma. A terceira bênção de Naciketa foi 

receber Ātma Jñāna. Após os testes iniciais, Yāma concordou em ensinar 

esse conhecimento supremo a Naciketa. Existem dois tipos distintos de 

experiências e impulsos, chamados de prazeres espirituais (śreyas) e 

mundanos (preyas). Ambos afetam o indivíduo. Os primeiros libertam, os 

segundos aprisionam. Um leva à salvação, o outro ao encarceramento! Se 

você seguir o caminho prazeroso do mundo, deixará a realização do objetivo 

mais elevado da humanidade muito lá para trás. As Upaniṣads também lidam 

com todos os aspectos de Ātma Jñāna. 

 

Dez Upaniṣads 
 

 



   

 

 

Dez Upaniṣads 

As Upaniṣads Praśna, Muṇḍaka e Māṇḍūkya  

Essas três Upaniṣads pertencem ao Atharva Veda. Praśna quer dizer pergunta. Como a criação 

começou? Quem são os devas? Como a vida se conecta ao corpo? etc.  

Muṇḍaka significa cabeça raspada. A Muṇḍakopaniṣad deve ser seguida por pessoas como 

Sannyasis com mentes maduras e desprovidas de qualquer vínculo.  

Maṇḍūka significa rã. Por que a Māṇḍūkya Upaniṣad está associada a uma rã? Um dos 

motivos parece ser que a rã não precisa subir cada degrau da escada. Ela pode pular do 

primeiro para o quarto. Essa Upaniṣad mostra o caminho para transcender os três estágios 

de jāgarita (estado desperto), svapna (estado de sonho) e nidrā (estado de sono sem sonhos), 

e alcançar turīya o “quarto estado” (ou caturtha) através do Oṁkāra.  

Taittirīya Upaniṣad 

Esta Upaniṣad é mais amplamente estudada que outras Upaniṣads. Ela tem três partes: 

Śīkṣāvalli, Ānandavalli e Bhṛguvalli. Śīkṣāvalli lida com os vários aspectos da transmissão de 

Conhecimento. Ānandavalli lida com o aspecto transcendental da bem-aventurança 

culminando em Brahmānanda. Bhṛguvalli é o que Varuṇa ensinou a seu filho Bṛgu. O 

professor Varuṇa encoraja seu filho a fazer pessoalmente um processo de profunda auto 

investigação e a experimentar ele mesmo os resultados. O filho Bṛgu ele mesmo mergulha 

em uma profunda ascese e nunca mais retorna após perceber que Ānanda é o último estado 

de ser. 

Aitareyopaniṣad 

Esta Upaniṣad trata de como um jīva ou alma entra no útero da mãe através do pai, nasce 

neste mundo, toma nascimento de novo e de novo em vários mundos de acordo com o 

pecado e o mérito e como a liberação é possível através da realização da natureza de ātma. 

Chāndogya e Bṛhadāraṇyakopaniṣad 

As duas últimas das dez Upaniṣads, Chāndogya e Bṛhadaranyakopaniṣad, são muito grandes. 

As duas juntas são maiores do que todas as outras oito Upaniṣads juntas. Elas contêm 

mensagens amplas de vários Ṛṣis. 



   

 

 

Vedānta 

 

A Upaniṣad é o ponto culminante do Veda e é, portanto, chamada 

de Vedānta (anta = fim). As Upaniṣads chamam de Yoga os três 

caminhos: Karma, Upāsana e Jñāna. 

 

 

  
  

 
  

  

   

  

 



   

 

 

Sábio Bharadvāja 

 

O sábio Bharadvāja viveu cem anos dedicando-se ao estudo dos 

Vedas, mas não conseguiu concluí-lo. Ele orou ao Senhor Indra e 

conseguiu duas extensões de vida de mais 100 anos cada. Mesmo 

assim, os Vedas não puderam ser concluídos, então ele pediu para 

Indra mais 100 anos. Indra então mostrou a ele três cadeias de 

montanhas enormes e disse: "O que você aprendeu em três séculos 

é apenas três punhados dessas três cadeias e o aconselhou a 

desistir de tentar exaurir os Vedas." Em seguida, ele declarou: 

"ananto vai vedāḥ" (Os Vedas são infinitos).  



   

 

 

Sábio Agastya 

 

O sábio Agastya é o vidente védico que desempenhou um papel 

importante na disseminação dos Vedas, ao sul de Vindhyas, uma 

cadeia de montanhas localizada na Índia central, daí o nome 

Agastya. De acordo com os Purāṇas, ele nasceu dentro de um jarro.  



   

 

 

Vaiśaṃpāyana 

 

Dentre todos os discípulos que aprenderam os Vedas com o sábio 

Vyāsa, Vaiśaṃpāyana foi o principal. Ele santificou sua vida 

obedecendo implicitamente ao seu guru e aprendendo suas lições 

com atenção e profundidade. Mais tarde, Vaiśaṃpāyana 

estabeleceu um gurukula para ensinar o Veda. Os gurukulas não 

eram instituições separadas, como as escolas e as faculdades 

atuais. A própria casa do guru constituía o gurukula. Qualquer tipo 

de alimento que o guru comia, o mesmo era dado ao discípulo como 

prasāda. O discípulo morava com o guru, ficando com ele dia e 

noite. 



   

 

 

Veda Vyāsa 

 

Veda Vyāsa classificou o Veda em Ṛg Veda, Yajur Veda e Sāma 

Veda, com o objetivo de estabelecer os grandes ideais da vida 

humana por meio dos ensinamentos dos Vedas. O festival de Guru 

Pūrnima é dedicado a ele. Também é conhecido como Vyāsa 

Pūrnima. 



   

 

 

Yājñavalkya 

 

Um discípulo de nome Yājñavalkya, integrou-se ao Gurukula de Vaiśaṃpāyana. Ele 

possuía inteligência aguçada, podendo aprender rapidamente qualquer lição. Seu guru 

também se sentia muito contente com ele. Quando pessoas começaram a exaltá-lo, o 

discípulo, gradualmente desenvolveu ahaṅkāra (ego) com alakṣya (indiferença) e 

aśobhyatha (falta de dignidade). Percebendo isso, certo dia Vaiśaṃpāyana falou 

severamente: “você não merece mais ficar nesse gurukula; deixe este lugar 

imediatamente. Antes que saia, você precisa devolver tudo que aprendeu de mim”.  

Conforme solicitado, Yājñavalkya reconheceu suas deficiências e regurgitou tudo que 

tinha aprendido de seu guru. Seu vômito foi ingerido por pássaros que, mais tarde, 

começaram a entoar as Upaniṣads, as quais foram então chamadas de Taittirīya 

Upaniṣad. 

N.T. os pássaros citados seriam perdizes (tittiri).  



   

 

 

Vāmadeva 

 

Vāmadeva é também o nome de um ṛṣi, ao qual se atribui a 

maior parte dos hinos da Maṇḍala 4 do Ṛgveda. Ele também 

é mencionado com grande destaque nas Upaniṣads, 

particularmente a Bṛhadarāṇyaka e a Aitareya. Seu pai era 

Gautama Maharṣi, considerado como um dos Saptaṛṣi ou 

Sete Grandes Sábios. Seu irmão Nodhās (ou Nodhāḥ) 

também tem hinos no Ṛgveda. 

 



   

 

 

 Nenhum louvor é demasiado 

para os sábios e ṛṣis. 

 

Os ṛṣis e sábios de antigamente faziam tapas 

(austeridades), e por essa razão, foram-lhes 

revelados mantras. Eles possuíam o dom Divino 

para ouvir esses mantras. Esses sábios trouxeram os 

referidos mantras à luz para o benefício do mundo, 

prestando assim grande serviço à humanidade, ao 

trazer à tona o que já existia, mas era desconhecido. 

Não existe louvor em demasia a esses sábios e riṣis, 

que nos outorgaram esses mantras, os quais se 

encontravam além de nosso alcance.  



   

 

 

 Essência e Objetivo de Vedānta 

 

Vedānta é o derradeiro objetivo da espiritualidade.  

Vedānta nos leva a três tipos de Yogas, os quais têm imensa 

importância para todos.  

 O primeiro tipo é Tāraka. 

 O segundo é Sāṅkhya  

 O terceiro é Amanaska 

Esse três são a essência e objetivo de Vedānta  



   

 

Essência e Objetivo  

de Vedānta – Tāraka 
Tāraka consiste em entender e 

experimentar o princípio sutil das 

posturas do yoga (mudrās), como o 

khecarī, ir além destas posturas, 

concentrando-se no centro da testa 

entre as sobrancelhas (nāda bindu), no 

princípio Eu-Sou-Deus (so’ham) e, 

então, experimentar a Existência-

Conhecimento-Bem-Aventurança (Sat-

Cit-Ānanda). Tāraka significa, 

essencialmente, a fusão da mente com o 

supremo princípio do Sat-Cit-Ānanda, 

alcançando a sabedoria. 

  



   

 

Essência e Objetivo  

de Vedānta – Sāṅkhya  

O segundo tipo de yoga é o Sāṅkhya. Uma vez 

que trata de números (saṅkhya), ele é 

chamado saṅkhya yoga. O corpo humano 

consiste em: cinco revestimentos do espírito, 

cinco sentidos, cinco elementos (terra, água, 

fogo, ar e éter), cinco ares vitais, mente, 

intelecto, mente subconsciente, ego e alma 

individual. Pañca kośas, pañcendriyas, pañca 

bhūtas, pañca prāṇas (prāṇa, apāna, vyāna, 

udāna, samāna), manas, buddhi, citta, 

ahaṅkāra, jivātma, os quais, juntos, são 25 

em número. Saṅkhya consiste em entender 

que você não é nenhum deles e, sim, que você 

é o Ātma, a manifestação de Sat-Cit-Ānanda.  



   

 

Essência e Objetivo  

de Vedānta – Amanaska 

O terceiro tipo de yoga é Amanaska (estado 

bem-aventurado de realização). Significa que 

não existe nada neste mundo visível dos 5 

elementos com exceção a Brahman. Esta é a 

razão pela qual os Vedas declaram: não existe 

algo ou alguém além de Brahman (ekāmeva 

advitīyam brahma). Toda a criação é a 

manifestação de Brahman. Não existe 

nenhum outro. Uma vez que essa verdade se 

torna real, a mente deixa de existir. Você 

enxerga diversidade neste mundo em razão 

dos pensamentos e seus conflitos na sua 

mente. Quando a unidade se estabelece nesta 

diversidade, então, a mente já não existe. 

Tudo é Brahman. 



   

 

Os quatro Puruṣārthas  

(Objetivos da Vida) 
As Upaniṣads, também denominadas 

Vedānta ou a parte conclusiva dos Vedas, 

detalham o método para se atingir os 

Puruṣārthas (os quatro objetivos da vida), 

chamados de Dharma, Artha, Kāma e 

Mokṣa. 

Estes podem ser alcançados por esforços 

próprios, por meio de Vidyā (aquisição de 

Conhecimento), Paravidyā (Conhecimento 

Supremo) e Aparavidyā (Conhecimento 

inferior). Paravidyā mostra o caminho para 

Mokṣa (Liberação), Aparavidyā lida com as 

questões mundanas, causando 

dependência.  

 



   

 

 Cinco Mães de acordo  

com os Vedas 

 

Deha Mātā – Mãe Física 

Go Mātā – Mãe Vaca 

Bhū Mātā – Mãe Terra 

Deśa Mātā – Mãe Pátria 

Veda Mātā – Gāyatrī Devī  



   

 

Os Três Kāṇḍas dos Vedas  

 

Os Vedas consistem de três “Kāṇḍas” ou Seções, 

denominadas Karma Kāṇḍa (Seções relacionadas a 

rituais e outras ações), Upāsana Kāṇḍa (Seções de 

devoção) e Jñāna Kāṇḍa (Seções de sabedoria). Estas 

três divisões representam os passos progressivos na 

evolução espiritual do Homem.  


