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O que é Mantra Śakti? 

Quando um mantra é entoado no ritmo e no tom 
adequados, com os tons altos e os baixos, cria um efeito 
melodioso no corpo. Este efeito pode ser definido como 
um efeito neurolinguístico. O efeito neurolinguístico 
será possível mesmo quando não se sabe o significado 
do mantra. Portanto, saber o significado de cada 
mantra não é obrigatório. 

Ao mesmo tempo, se você sabe o significado, então 
obtém um efeito adicional, que é conhecido como o 
efeito neurolinguístico (ENL) somado ao efeito 
psiconeurolinguístico (EPN). Muitas pesquisas foram 
conduzidas por pesquisadores e os importantes 
resultados obtidos pelo famoso professor  
Dr. T. Temple Tutler, da Universidade de Cleveland, 
Ohio, nos Estados Unidos, sobre esses efeitos são 
notáveis. Os efeitos ENL e EPN são devidos à produção e 
distribuição de substâncias químicas curativas no 
cérebro. Estas substâncias químicas curativas trazem 
um efeito de cura e de calma no corpo. Assim, a 
entoação do mantra não é uma superstição de jeito 
nenhum. Pode ser chamada diretamente como terapia 
do mantra, em termos atuais. 

  



  

  

 

 

Benefícios da Entoação de Mantras 
 

Ouvir os mantras baixa diretamente a pressão 

sanguínea, normaliza o ritmo cardíaco, o padrão das 

ondas cerebrais, o nível de adrenalina e até mesmo o 

nível de colesterol. É por esta razão que médicos 

modernos aconselham que as pessoas sob grande 

tensão se sentem para escutar música ou mantras 

durante alguns minutos. Isto se tornou um 

procedimento aceito assim como o Yoga e as práticas 

de Prāṇāyāma. 

Até mesmo entoar kīrtans, bhajans melodiosos, 

canções, etc. tem bom efeito, similar ao de EPN e ENL. 

Entretanto, deve haver um padrão melodioso para isso. 

A música, canção ou mantra nunca devem ser duras, 

ásperas ou rudes. A velocidade de entoação também 

deve ter um efeito suavizante; por exemplo, o mantra 

Gāyatrī deve ser entoado na faixa de 4 a 8 recitações 

por minuto; o Om Namo Nārāyaṇāya na faixa 38 a 62; o 

Om Namaḥ Śivaya na taxa de 42 a 68 por minuto.  

  



  

  

 

 

O Canto Regular de Mantras  

pode mudar seu DNA?  

 

A equipe do biofísico e biologista molecular russo Pjotr Garjajev 
explorou o comportamento vibratório do DNA e descobriu que poderia 
mudar a informação genética do DNA utilizando os raios laser corretos 
e ondas de rádio, desde que as frequências (dos sons) estejam 
corretas. Isto explica cientificamente porque afirmações, hipnose, e 
práticas semelhantes têm efeitos tão fortes sobre os humanos e seus 
corpos. É perfeitamente normal e natural que nosso DNA reaja à 
linguagem, palavras e pensamentos. Assim, simplesmente aplicando 
vibração (frequências de som) e linguagem, nosso DNA pode ser 
afetado, modulado, curado e mais além. Logicamente, a vibração deve 
estar correta. Quanto mais desenvolvida a pessoa estiver, mais fácil 
será estabelecer uma comunicação consciente com o DNA. É por isso 
que elevar a consciência do indivíduo é importante para produzir 
quaisquer destes milagres. Entretanto, o que isto provou é que através 
de sons apropriados, produzidos com pureza, podemos mudar os 
blocos dos alicerces de construção da nossa vida, o DNA. Todos nós 
sabemos que entoar mantras produz vibrações positivas que podem 
literalmente mudar o DNA.   



  

  

 

 

 Experimento na Tailândia pelo 

Dr. Art Ong Jumsai 

 

Os alunos da Escola Sathya Sai da Tailândia participaram de um 
experimento em que plantaram arroz nos campos. Eles utilizaram dois 
métodos neste experimento, onde, no primeiro campo, as crianças 
semearam arroz entoando o Mantra Gāyatrī com amor. Nos campos 
vizinhos, os trabalhadores semearam o arroz no modo normal. O 
resultado foi que a terra onde o arroz foi plantado pelas crianças 
entoando o Mantra Gāyatrī teve uma produção mais alta e um 
crescimento mais rápido, enquanto que nos campos vizinhos o 
crescimento foi normal. Isto prova que as plantas absorveram as sagradas 
vibrações do Mantra Gāyatrī e isso teve um impacto positivo na produção. 

  



  

  

 

 

A Primeira Voz  

Reproduzida em um Gramofone 

 

Quando Thomas Alva Edison inventou o Gramofone, seu amigo 

Max Müller o aconselhou a gravar e tocar o primeiro Hino do  

Ṛg Veda. 

अग्निमीळे पुरोग्नितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । 
agnimīḻe purohitaṃ yajñasya devamṛtvijam । 

(N.T.: Eu louvo Agni, que é o sacerdote do sacrifício e que o executa no momento adequado; 

sacrifício destinado aos Deuses). 

  



  

  

 

 

Você sabia que aprender 

& entoar os Vedas 

 

do ponto de vista do Corpo físico  -  sthūla śarīra 

 Melhora a concentração 

 Melhora a memória  

 Purifica a fala 

 Reduz o estresse 

  



  

  

 

 

Orações purificam água poluída 

 

Na figura acima, a imagem à esquerda é de água bastante 
poluída e tóxica da Represa Fujiwara. A imagem à direita 
mostra a mesma água depois que um Monge Budista ( o 
Reverendo Kato Hoki, principal sacerdote do Templo 
Jyuhouin) ofereceu uma oração sobre a represa durante uma 
hora. Isto prova que orações com boa intenção têm uma 
extraordinária habilidade de restaurar a água de volta à sua 
simetria geométrica, harmoniosa e natural. 

  



  

  

 

 

Matemáticos e Astrônomos 

antigos 

 

Bhāskaracarya: grande matemático e astrônomo do século XII d. C. Ele 

era o chefe do observatório de Ujjain. Seus famosos trabalhos sobre 

astronomia matemática: Siddhānta Śiromaṇi e Karaṇakutūhala. A Lei 

da Gravidade foi proposta em claros termos por Bhāskaracarya 500 

anos antes que fosse redescoberta por Newton. 

Varāhamihira:  famoso astrônomo, contemporâneo de Vikramāditya e 

Kālidāsa, foi o autor de Brihat Samhita. Possivelmente ele foi um 

residente em Ujjain. Ele era um dentre as nove joias da corte de 

Vikramāditya.   



  

  

 

 

Viśvakarma 

Deus da Arquitetura 

 

Viśvakarma é considerado o mais notável arquiteto e artífice das 

cidades de Devaloka (moradas celestiais), aquele que fez o 

sudarśana cakra (disco) do Senhor Viṣṇu, o triśūla (tridente) do 

Senhor Śiva e o vajra (cetro) de Indra. Ele é neto de Prabhāsa Vasu 

(Estrela Polar) e filho de Mahasati Yogasiddha. Teve dois filhos: 

Viśvarūpa e Vajra, os quais seguiram seu pai. Os artífices indianos 

celebram o Viśvakarma Jayanti que ocorre quando o Siṁha Rasi 

(signo de Leão) se move para Kanyā Rasi (signo de Virgem). 

N.T.: Viśvakarma Jayanti é um dia de celebração para o arquiteto divino. O festival é observado 

principalmente em fábricas e áreas industriais (fonte: Wikipédia). 



  

  

 

 

Āryabhaṭa, o Antigo 

Astrônomo 

 

Āryabhaṭa foi um grande erudito e professor de 

Astronomia, uma pessoa muito respeitada em seu tempo, 

que escreveu o Āryabhaṭīyam*. Ele também propôs a 

teoria de que a Terra gira em torno do Sol. 

(*) um tratado astronômico.  



  

  

 

 

Dhanvantarī, Deus da Medicina 

 

Dhanvantarī é o Deus da Medicina. É dito que ele trouxe o “Amṛta 

Kalaśa” durante a agitação do oceano e a batalha entre os Āsuras 

e os Devas. Com as bênçãos do Senhor Viṣṇu, Dhanvantarī 

renasceu na Dvāpara Yuga como “Dhanva”, o filho do rei de Kāṣi. 

Todos oravam a Dhanvantarī pedindo uma vida saudável e livre 

de doenças.   



  

  

 

 

Kapila Muni, o  

Filósofo dos Vedas  

 
Kapila Muni, o filho do Sábio Kardama e Devahuthi, foi um grande asceta 

e Siddha Puruṣa. Ele é respeitado como aquele que propôs a Filosofia 

Indiana da Escola Śāṅkhya. 

Śāṅkhya Pravacana Sutra e Śāsti Tantra são seus valiosos trabalhos, os 

quais defendem uma filosofia dualista e pluralista ao mesmo tempo. Esta 

filosofia defende a existência de Cetana Puruṣa (alma, consciência) e 

Prakṛti (Natureza) com Sattva, Rajas e Tamas como seus componentes. 

N.T.  Śāṅkhya: sistema filosófico indiano, essencialmente dualista, baseado no conhecimento discriminador, 

racional, na busca das respostas sobre a vida. O termo significa “enumeração”.   



  

  

 

 

Antigas Mulheres Ṛṣi 

Lopāmudrā 

 
Durante o período Védico as mulheres ocupavam um lugar 

proeminente na sociedade e compartilhavam uma posição igual à 

dos homens. Lopāmudrā era uma mulher filósofa. Ela, não 

somente era a consorte de Agastya, mas uma ṛṣikā por direito, 

pois era bem conhecida como a ṛṣikā que visualizara o mantra 

“pañcadaśī” da tradição Śakta (que cultua o aspecto feminino da 

divindade) do Hinduísmo.  



  

  

 

 

Antigos Cirurgiões e Filósofos 

 

Suśruta (Cirurgia Plástica) – O famoso professor da Ciência da Saúde e 

Longevidade” (Ayurveda) era conhecido principalmente por sua habilidade 

em Cirurgia. Suśruta escreveu o trabalho Suśruta Samhita. Diz-se que ele 

recebeu aulas de cirurgia de Divodas, o Rei de Kāṣi. Ele desenvolveu a 

criação científica dos instrumentos de cirurgia, como é mencionado no 

Suśruta Samhita, os quais se assemelham tanto aos instrumentos atuais, 

que faz com que os cirurgiões atuais fiquem muito maravilhados. Ele 

também foi um erudito médico ayurvédico e especialista em química 

(Rasāyana Śāstra). Seu famoso trabalho sobre Ayurveda é Aṣṭāṅga 

Hṛdayam.  

Nagarajuna (de 166 a 196 d.C) – O famoso Filósofo Budista nasceu em 

Vidharba. Seus dois trabalhos filosóficos mais importantes são Madhyamika 

Karika e Vigraha Vyavartani. Esta Filosofia é conhecida como Sunyavada 

(Niilismo). Alcançar o Sunyata é o Nirvana (derradeira libertação do ciclo de 

nascimento e morte). Um nome alternativo para Sunyavada é Madhyamika 

Darshana, que é positivo.  



  

  

 

 

Sânscrito e o Funcionamento  

do Cérebro 

 

Os efeitos fisiológicos decorrentes da leitura de textos em sânscrito são similares 

àqueles da meditação. Um recente estudo realizado pelo Dr. Fred Davis, HOD, 

Departamento de Neurofísica da Universidade Maharshi confirmou que a leitura de 

versos em SÂNSCRITO tem um profundo efeito fisiológico no cérebro humano. ECG, 

batimento cardíaco, frequência respiratória, os níveis da condutância da pele, os 

níveis de coerência e potência do EEG durante a leitura de versos em SÂNSCRITO e 

aqueles durante a Meditação são similares de acordo com um trabalho publicado 

no International Journal of Neuroscience. 

Isso sugere que o estado fisiológico alcançado durante a prática de meditação e o 

processo mental ativo integrado enquanto se faz leitura em Sânscrito é similar.  

 Efeitos de 15 minutos 
de meditação 

Efeitos da leitura em 
Sânscrito  

Efeitos da  leitura em 
idiomas modernos  

Potência & Coerência do EEG Aumenta Aumenta Diminui 
Condutância da Pele Diminui Aumenta Diminui 
Batimento cardíaco Diminui ----------- Diminui 

Frequência respiratória Diminui Aumenta Diminui 



  

  

 

 

Representação do Conhecimento 

em Sânscrito 

 
Um recente trabalho de pesquisa da NASA confirmou que a estrutura 

gramatical do Sânscrito é mais adequada à Inteligência artificial. Após 

terem falhado as primeiras tentativas de Ensinar o Computador a 

entender Línguas Naturais. Nas sentenças Ativas e Passivas, a Sintaxe 

contribui com o significado, mais do que a tradução, para todos os 

propósitos e objetivos de representação de Conhecimento. Os Antigos 

Gramáticos de Sânscrito criaram uma ponte sobre a lacuna lógica, 

empregando “phala/vyāpāra”, Causa e Resultado, em Gramática.  

Pensadores indianos inventaram o Zero e o Sistema Binário, sobre o qual 

trabalha todo o moderno sistema de computadores.   



  

  

 

 

Pesquisa Científica sobre um 

Antigo Ritual Védico 

Uma equipe de cientistas, liderada pelo professor V P N 

Nampoodri, ex-diretor da Escola Internacional de Fotônica, da 

Universidade Cochin de Ciência e Tecnologia, conduziu um estudo 

detalhado sobre os efeitos de um ritual de fogo datado de 4000 

anos, em Panjal, um remoto vilarejo em Thrissur, Kerala. Este 

yājña era chamado “Atirātra”. Segundo os cientistas, o ritual do 

fogo parece ter acelerado o processo de germinação de sementes. 

Além disto, a presença de micróbios no ar, na água e no solo, 

dentro e em volta da região do ritual do fogo, foi imensamente 

diminuída. A equipe tinha plantado três tipos de semente – feijão-

fradinho, grama verde e grama de bengala, nos quatro lados do 

local do ritual, a distâncias variadas. Eles descobriram que o 

crescimento foi melhor no caso de potes mantidos mais próximos 

do altar do fogo. O efeito foi mais pronunciado no caso da grama 

de bengala, a qual cresceu 2000 vezes mais rápido do que em 

qualquer outro lugar. O estudo se concentrou em contar colônias 

de bactérias em três locais dentro do altar do fogo, a uma distância 

de 500m e 1,5km. A análise microbial realizada antes, durante e 

após 4 dias do yājña revelou que o ar na vizinhança do altar era 

puro e apresentava uma contagem muito baixa de colônias de 

micróbios. Isto foi verdadeiro não só com relação ao ar, mas 

também com relação à agua e ao solo em torno do local do ritual. 

  



  

  

 

 

Sacrifício Védico para socorrer 

uma vítima em Bhopal 
O incidente mencionado a seguir ocorreu durante a tragédia do gás em 

Bhopal, em 1984. 

Na noite de 2 de dezembro, houve um vazamento acidental de isocianato de 

metila, um gás tóxico, de uma fábrica de pesticidas. Milhares de pessoas 

morreram e mais de 550 mil adquiram incapacidade parcial ou permanente. 

O Sr. S. L. Kushwaha (45) acordou à uma e meia da madrugada do dia 3 de 

dezembro ao ouvir sua esposa, Triveni, vomitando. Logo ele também 

começou a tossir e a sentir dor no peito. Seus olhos começaram a arder e ele 

se sentiu sufocado. Seus filhos se levantaram logo em seguida e reclamavam 

dos mesmos sintomas. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. 

Quando olhou pela janela, viu pessoas fugindo em pânico. Alguém gritou 

para informar que havia veneno no ar por causa de um vazamento de gás na 

fábrica Union Carbide, que ficava a uma milha de distância. Kushwaha 

também decidiu correr. Mas sua esposa o impediu e disse: “Por que não 

fazemos Agnihotra?” De algum modo Kushwaha concordou e eles fizeram o 

ritual. Em 20 minutos todos os terríveis sintomas desapareceram. O 

Agnihotra é um sacrifício Védico baseado nas Ciências Védicas da 

bioenergia, medicina, agricultura e engenharia de clima. Nesse sacrifício, um 

fogo é preparado numa pirâmide de cobre sintonizada com o biorritmo do 

nascer do sol/ pôr do sol e, a esse fogo, se oferece ghī, esterco de vaca, arroz 

e outros ingredientes, acompanhados de cânticos védicos. Descobriu-se que 

a fumaça que é assim gerada capta as partículas da radiação prejudicial que 

se encontram na atmosfera e, num nível sutil, neutraliza seu efeito 

radioativo. Nada é destruído, é apenas transformado do negativo para o 

positivo. 

  



  

  

 

 

Lei Védica de Causa e Efeito 

 

kāraṇabhāvāt kāryābhāvaḥ| na tu kāryābhāvāt kāranābhāvaḥ || 

 vaiśeṣikadarśanam 9.2. 

Não há nenhum efeito possível sem uma causa.  

Porém, a ausência do efeito não significa a ausência da causa. 

O texto também evidencia o fato acima com um exemplo: Assim, 

aplicar força (menos do que é necessário para superar o atrito) não 

fará um corpo se mover. Neste caso, a Causa (força) está presente, 

mas não o efeito (movimento).  



  

  

 

 

Estudo de Ayurveda 

 
Os antigos videntes tinham a curiosidade para entender a beleza natural e a aspereza da 

área florestal. Isto se tornou parte do estudo da Vṛkṣa – ayurveda. Os épicos indianos 

estão fortemente baseados em episódios em florestas, retrataram os animais e plantas 

selvagens como criaturas sagradas e os santos levavam sua vida inteira em ashrams 

feitos de madeira e folhas. Os indianos adoravam as árvores e os nossos sábios 

meditavam embaixo delas. A medicina ayurvédica, desenvolvida durante séculos de 

conhecimento sobre os efeitos medicinais das plantas, depende das árvores e ervas das 

florestas a fim de encontrar a cura para as doenças. Os antigos eruditos educavam e 

treinavam as gerações mais jovens em suas casas situadas nas florestas. 

  



  

  

 

 

Sequência da Criação 

Daquela Causa Absoluta veio o espaço, 

Do qual veio o vento,  

Do vento veio o fogo,  

Do fogo veio a água,  

Da água veio a terra. 

A sequência de criação da matéria é: 

Ākāśa, Vāyu, Agni, Āpa, Pṛthvī 

Os modernos Físicos definem esta sequência como: plasma, 

gás, energia, líquido e sólido. Isso também estabelece a 

interconvertibilidade da matéria e da energia.  



  

  

 

 

Robert Oppenheimer 

 

Robert Oppenheimer é considerado o Pai da bomba atômica. Ele era 

um físico teórico e chefe do projeto Manhattan, que estava envolvido 

na invenção da bomba atômica. 

Ele disse: “O acesso aos Vedas é o maior privilégio que este século 

pode reivindicar sobre todos os séculos anteriores”. Ele também diz: 

“A Bhagavad Gītā é a canção filosófica mais bonita que existe em 

qualquer língua conhecida.”.  



  

  

 

Werner Heisenberg 

 Werner Heisenberg é uma figura chave no mundo da 

mecânica quântica e vencedor do Prêmio Nobel de Física. 

Em suas conversas com Rabindranath Tagore, ele 

mencionou que começou a ver que o reconhecimento da 

relatividade, da interconectividade e da impermanência 

como aspectos fundamentais da realidade física, o que 

tinha sido tão difícil para ele mesmo e para seus colegas 

Físicos, era a própria base das tradições espirituais 

indianas.   



  

  

 

Erwin Schrödinger 

 

Erwin Schrödinger é um Físico austríaco, que recebeu o Prêmio Nobel de 

Física em 1933. Ele disse que a maioria de suas ideias e teorias foram 

imensamente influenciadas pelo Vedānta. Disse também que, a partir das 

primeiras grandes Upaniṣads, o reconhecimento do Ātmā = Brahman, 

considerado no pensamento indiano, longe de ser uma blasfêmia, 

representa a quintessência da mais profunda percepção sobre os 

acontecimentos do mundo. Os esforços de todos os estudiosos do Vedānta 

eram, depois de haver aprendido a pronunciar com seus lábios, realmente 

assimilar em suas mentes, estes que são os maiores dentre todos os 

pensamentos.  



  

  

 

Niels Bohr 

 Niels Henrik David Bohr foi um Físico dinamarquês que deu 

notáveis contribuições para a compreensão das estruturas 

atômicas e para a teoria quântica. Ele recebeu o Prêmio Nobel 

de Física em 1922. Também foi um filósofo e um promotor da 

pesquisa científica. Ele desenvolveu o modelo Bohr do átomo. 

Niels Bohr afirmou: “Eu vou às Upaniṣads para fazer 

perguntas.” 

N.T. Bohr concebeu o modelo do átomo como um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado 

por elétrons em órbita circular. (Fonte: Wikipédia)   



  

  

 

Nikola Tesla 

 
Nikola Tesla nasceu em 1856, na atual Croácia. Ele foi, talvez, 

um dos maiores cientistas que já existiram e suas invenções 

deram uma grande contribuição à humanidade. Ele citava 

conceitos do Vedānta: “Toda matéria perceptível provém de 

uma substância primária, ou vacuidade além da concepção, 

preenchendo todo o espaço, o Ākāśa ou o éter luminoso sobre 

o qual atua o Prāṇa que lhe dá vida ou força criativa, que 

chama à existência, em ciclos sem fim, todas as coisas e 

fenômenos.”  



  

  

 

Contribuição de Max Müller 

para a Difusão dos Vedas 
 

Friedrich Max Müller (06/12/1823 – 

28/09/1900) foi um Filólogo e Orientalista 

alemão. Ele foi um dos fundadores do 

campo acadêmico ocidental, dos estudos 

indianos e da disciplina da religião 

comparativa. Müller escreveu trabalhos 

tanto acadêmicos como populares sobre a 

Indologia. Ele começou a traduzir as 

Upaniṣads e continuou a pesquisar o 

Sânscrito sob a orientação de Franz Bopp, 

o primeiro estudioso que sistematizou o estudo das línguas Indo-europeias (IE). 

Schelling levou Müller a relacionar a história da língua com a história da religião. 

Nessa época, Müller publicou seu primeiro livro, uma tradução para o alemão 

da Hitopadeśa1, uma coleção de fábulas indianas. Em 1845, Müller mudou-se 

para Paris a fim de estudar Sânscrito sob a orientação de Eugène Burnouf. 

Burnouf o encorajou a publicar o Ṛg Veda completo, utilizando os manuscritos 

disponíveis na Inglaterra. Ele se mudou para a Inglaterra em 1846 para estudar 

os textos em Sânscrito da coleção da Companhia das Índias Orientais. Naquela 

época, as escrituras védicas eram pouco conhecidas no Ocidente, embora 

houvesse um crescente interesse na filosofia das Upaniṣads. Müller acreditava 

que a sofisticada filosofia das Upaniṣads podia ser ligada ao primitivo 

henoteísmo2 do Bramanismo Védico inicial, do qual ela se originou. 

(1) O termo ‘hitopadeśa’ pode ser traduzido como: “conselho de amigo”; “instrução salutar”. 

(2) Henoteísmo é o culto de um único deus sem se negar a existência de outras divindades. Friedrich Schelling cunhou o 

termo, e Friedrich Welcker o usou para descrever o monoteísmo primordial entre os antigos gregos. 

  



  

  

 

William James 

 
William James (11/01/1842 – 26/08/1910) foi um filósofo e psicólogo 
norte-americano que também se especializou como médico. Foi o 
primeiro educador a oferecer um curso de Psicologia nos Estados Unidos. 
James foi um dos líderes pensadores do final do século 19 e muitos o 
consideram um dos maiores e mais influentes filósofos que os Estados 
Unidos jamais produziram, enquanto outros o rotularam como o “Pai da 
Psicologia Americana”. Ele disse: “A partir dos Vedas nós aprendemos a 
arte prática da cirurgia, da medicina, da música, da construção de casas”. 
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