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L orde Shiva, o De st r uidor

Iniciada na Índia há mais de 2500 anos, a ioga
tem marcado presença em praticamente todos os
aspectos da consciência global contemporânea.
Ao longo dos séculos, ela tem respondido às
necessidades práticas e filosóficas de seus seguidores
de inúmeras formas, mantendo seu frescor e sua
relevância vivos.
Na Índia, a forma tradicional de preservar um
conjunto de conhecimentos ocorre através de sua
transmissão, de mestre para discípulo.
Com base nessa proposição feita na Bhagavad
Gita pelo próprio Lorde para o aspirante humano,
a ioga foi codificada, ratificada, rejuvenescida
e, de modo crescente, transmitida ao mundo
pelas obras e ensinamentos de Patanjali, Buda,
Paramahansa Yogananda, Swami Sivananda
Saraswati, bem como de outros iogues himalaicos.
Paradoxalmente, os nomes de mestres como
Tirumalai Krishnamacharya, K. Pattabhi Jois,
B.K.S. Iyengar, Bikram Choudhury, T.K.V.
Desikachar e Mestre Kamal são mais conhecidos
fora da Índia. Suas aulas atraem um número
crescente de estudantes de hatha yoga, pranayama
e meditação.
A natureza viva e dinâmica da ioga pode
ser observada através da maneira como ela
se transformou ao longo do tempo, sendo
reinterpretada e transmutada por cada mestre, de
acordo com as necessidades da época.
Este livro procura traçar a trajetória da ioga a partir
de suas primeiras menções históricas, através das
interpretações feitas pelos mestres indianos dos
séculos subsequentes.
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Bhakti Yoga (Caminho do Amor)
Yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana,
Sraddhavan bhajate yo mam sa me
yuktatamo matah (Gita, VI:47)
"Mesmo entre os iogues, esse homem ou
essa mulher é o ser mais querido por mim,
tornando-se completamente absorvido em
mim, adorando-me com perfeita fé."
O Lorde declara possuir mais afeição pelo
devoto que segue o caminho do coração
inteiramente devotado (Bhakti Yoga).
A atman (alma) e o Paramatman (Deus)
são qualitativamente um, mas tal verdade
é incrivelmente difícil de ser percebida. A
alma individual é escravizada pelo mundo
externo por meio de correntes criadas pelo
ego, pelos sentidos e pela mente.
Diferentemente da atman, o bhakta
(devoto) de Deus redireciona esse fluxo
em direção a Paramatman, oferecendo ao
Lorde seu amor intenso e desinteressado.
Tal profunda entrega culmina em união
feliz com o objeto de devoção, destruindo
assim, para sempre, qualquer dualidade. O
bhakti yogi libertado não tem resquícios
de ego; ele e o Amado são eternamente
um.
Brahmabhutah prasannatma na socati na
kanksati,
Samah sarvesu bhutesu madbhaktim labhate
param,

Bhaktya mam abhijanati yavan yas
casmitattvatah
Ta t o m a m t a t t va t o j n a t va v i s a t e
tadanantaram (Gita, XVIII:54-55)
"Unido com o Lorde, sempre alegre,
fora do alcance da vontade própria e da
tristeza, ele serve-me em todos os seres
vivos e alcança a suprema devoção a
mim. Amando-me, ele compartilha da
minha essência (tattva) e entra em meu
ser ilimitado."
O mundo exterior é perecível e
caleidoscópico, ao passo que a atman
é eterna e imutável. Enquanto a alma
continuar a se identificar com o mundo
impermanente, ela existirá em ilusões de
dualidade e mortalidade. Esses desejos
(vasanas) e essas ligações psíquicas
(samskaras) levam ao ciclo cármico do
renascimento.
Através da prática de qualquer uma
das disciplinas de ação (Karma Yoga),
conhecimento (Jnana Yoga) ou devoção
(Bhakti Yoga), a alma pode perceber sua
verdadeira natureza imutável (amor),
não estando sujeita a nascimentos
subsequentes. Todos os caminhos são
grandiosos, mas o maior deles é o amor
(devoção) por Deus. Ele inspira o espírito
das ações do karma yogi e da investigação
intelectual do jnana yogi.
Yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi

pasyati
Tasyaham na pranasyami sa ca me na
pranasyati (Gita, VI:30)
"Aquele que me percebe em todos os
lugares e contempla-me em todos os
sentidos, nunca me perde de vista, assim
como eu nunca o perco de vista.”
Iogues de ação e conhecimento tornam-se
livres do egoísmo e alcançam a realização
espiritual com o passar do tempo. Mas o
ego do iogue da devoção é abdicado logo
de início, quando ele passa a amar o Lorde.
Esse amor é único; ele nunca satura, nunca
esmaece, nunca sacia. O Lorde também
anseia por tal devoção, e esse desejo é
cumprido por Seu devoto. A devoção de
Krishna e Radha é a personificação dessa
ligação mística.
Ramana Maharishi, o grande sábio de
Arunachala, explica: "Uma vez que o
devoto se rende completamente, nada resta
além de Deus ou Ser, de modo que "Eu e
meu” deixa de existir. Apenas o Ser existe,
e isso é jnana espiritual (sabedoria). Assim,
não há diferença entre bhakti e jnana.
Bhakti é jnana mata (a mãe de jnana).”

R ad ha Kr ishna – O Epítome do Amor Verd adeiro
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Ele lista cinco classes ou variedades da t. Essas classes criam prazer, dor e
influenciam tanto o fluxo quanto o refluxo mental.
Pramana viparyaya vikalpa nidra smirtayah
(Yoga Sutras, I:6)
"Essa lista é formada pelas percepções corretas, pelos entendimentos incorretos,
pela imaginação, pelo sono e pela memória."
Nos 5 sutras subsequentes, ele pormenoriza essas classes:
A pramana (percepções ou conhecimentos corretos) é baseada na observação
direta, no raciocínio dedutivo ou derivada de uma fonte confiável ou oficial.
A viparyaya (entendimento incorreto ou mal-entendido) é baseada no engano
de pensar que algo é verdadeiro até que tal pensar seja revelado como sendo
falso ou ilusório.
A vikalpa (imaginação, fantasia) é a crença baseada em relatos, porém desprovida
de solidez.
A nidra (sono profundo) é a mente inconsciente da realidade, mas que ainda
opera com base em insignificâncias.
A smriti (memória) armazena experiências passadas e impressões, mostrando-se
incapaz de se livrar dessas lembranças.

De modo brilhante, Patanjali destaca os dois principais
componentes da conquista da mente.
Abhyasa vairagyabhyam tan nirodhah
(Yoga Sutras, I:12)
"Cessar a agitação mental requer constante prática e desapego."
Ele diz que o fluxo da mente (chitta vrittis) só pode ser
diminuído com a prática constante e persistente (abhyasa),
juntamente com o desapego ou desinteresse (vairagya) no
tocante a objetos dos sentidos.
O estudante também precisa tomar cuidado com as chitta
viksepas, ou seja, distrações que sobrecarregam a mente.
Elas são obstáculos no caminho da prática da ioga. Para
que haja progresso, tais obstáculos devem ser identificados,
compreendidos e encarados.
A sutra 1:30 lista os problemas mais comuns:
Vyadhi – doença, debilidade física
Styana – estagnação ou enfraquecimento mental
Samsaya – dúvida, indecisão
Pramada – indiferença, negligência, descuido
Alasya – preguiça
Avirati – satisfação pelos prazeres físicos, sensualidade
Bhranti Darsana – entendimento incorreto ou ilusório
Alabdha Bhumikatva – falta de coerência, concentração e
continuidade de pensamento
Anavasthitatva – instabilidade, incapacidade de atingir metas.
Patanjali oferece um quádruplo remédio para superar esses
obstáculos, quatro sentimentos universais: maitri (bondade
amorosa), karuna (compaixão), mudita (alegria) e upeksa
(equanimidade). Esses sentimentos devem conter o princípio
de que todas as coisas estão sempre em equilíbrio, sejam coisas
agradáveis ou prejudiciais, boas ou ruins.
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Na obra Autobiografia de um Iogue,
Paramahansa Yogananda detalha várias
ocorrências místicas que prenunciaram seu
destino como iogue. Certa vez, ele decidiu
fugir com um amigo para os Himalaias, mas
foi obrigado por seu irmão a voltar para casa,
prometendo a seu pai que terminaria seus
estudos primeiro. No entanto, ele persistiu
no que seria sua missão ao longo da vida, a
busca por Deus, sendo, muitas vezes, atraído
para a companhia dos santos iogues. Mestre
Mahasaya (não Lahiri Mahasaya) levou-o
em várias peregrinações ao famoso templo
de Kali, em Dakshineswar, tornando-se um
intercessor de sua direta experiência de Deus
em relação à Mãe Divina.

O Encontro com o Mestre
Após completar o ensino médio, ele saiu
de casa e juntou-se a uma ermida em
Benaras (Varanasi), Sri Dharma Bharat
Mahamandal, a fim de levar uma vida
de disciplina espiritual. No entanto,
seu caminho tomou um curso diferente
quando ele conheceu seu mentor
espiritual e guru, Sri Yukteswar, que
previu que ele retornaria a sua família
em Calcutá. Embora relutante em
voltar para casa por vergonha, Mukunda
finalmente foi à ermida de seu mestre em
Serampore, a cerca de 20 quilômetros
de Calcutá.
Paramhansa Yogananda relembra o
encontro em sua autobiografia:
"Você veio", cumprimentou-me Sri
Yukteswar sobre a pele de tigre no
chão da varanda. Sua voz era fria e sem
emoção.
"Sim, querido Mestre, estou aqui para

segui-lo.” Ajoelhado, toquei seus pés.
"Como isso é possível? Você ignora
meus desejos."
"Não mais, Guruji! Seu desejo será
minha lei!"
"Melhor assim! Agora eu posso assumir
responsabilidade por sua vida."
"Eu, de bom grado, transfiro essa carga,
Mestre."
"Meu primeiro pedido, então, é que
você volte para casa, para sua família.
Eu quero que você entre na faculdade de
Calcutá. Você deve continuar a estudar.
Um dia, você vai ao Ocidente. O povo de
lá será mais receptivo à antiga sabedoria
da Índia se o desconhecido professor
hindu tiver um diploma universitário."
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Swami Sivananda espalhou sua mensagem de vida sobre serviço
público, prática da medicina e Autorealização através de seus
livros, periódicos e cartas. O Sivananda Literature Research
Institute surgiu em 1958 com o intuito de pesquisar seus escritos,
traduzi-los e publicá-los sistematicamente em todas as línguas
regionais indianas.
O Jubileu de Prata da Divine Life Society foi celebrado em
1961, momento em que Swami Sivananda viu a realização de
sua missão de vida.
Sua ioga, que ele chamou de Ioga de Síntese, exorta o
desenvolvimento sincronizado dos três principais aspectos
da prática da ioga: ação, inteligência e devoção. Só quando
mão, cabeça e coração estão unidos, pode haver o pleno
desenvolvimento do potencial espiritual.
Ele explica: "Contemplar o Ser em todos os seres é Jnana,
sabedoria; amar o Ser é t, devoção; servir o Ser é Karma, ação...
Os três caminhos são, na verdade, um só, através do qual os
três diferentes temperamentos enfatizam um ou outro de seus
componentes inseparáveis. A ioga fornece o método pelo qual o
Ser pode ser visto, amado e servido”.
A canção da Ioga de Síntese
Coma um pouco, beba um pouco,
Fale um pouco, durma um pouco,
Se relacione um pouco, movimente-se um pouco,
Sirva um pouco, descanse um pouco,
Trabalhe um pouco, relaxe um pouco,
Estude um pouco, cultue um pouco,
Pratique asanas um pouco, pranayama um pouco,
Reflita um pouco, medite um pouco,
Pratique japa um pouco, pratique kirtan um pouco,
Escreva o mantra um pouco, participe de Satsanga um pouco,
Sirva, ame, dê, purifique-se, medite e realize
Seja bom, pratique o bem; seja gentil, seja compassivo,
Pergunte "Quem sou eu?”, conheça o Ser e liberte-se.
“Portanto, todos devem ter uma ioga como ioga básica e combinar
outras iogas. Você pode combinar Nishkama Karma Yoga, Hatha
Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Sankirtan Yoga, etc., tendo Jnana
Yoga como base. Essa é minha Ioga de Síntese, que garantirá um
rápido progresso espiritual... Tal iogue tem um desenvolvimento
completo.
Então, Ó Mokshapriya (amante da libertação), pratique
esta incomparável Ioga de Síntese e alcance a Autorealização
rapidamente.”

Fil ho do L orde Shiva, K ar t ikeya – Deus Hindu d a G uer ra
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Ioga para o Mundo Novo
Mestre Kamal talvez seja o novo rosto da ioga, pois seu
método se aplica a pessoas de diferentes culturas em todo
o mundo. Ironicamente, ele sente que a ioga atualmente
é mais reconhecida no exterior do que em seu país de
origem. Ele sustenta que os indianos se beneficiariam
se mantivessem um espírito aberto, não apenas para
outras culturas, mas também para sua própria sabedoria
tradicional e herança cultural. Se melhorassem seus níveis
de aptidão física, eles apreciariam a diversas vantagens de
uma boa saúde e enriqueceriam suas relações sociais e
interpessoais.

Iniciada na Índia há mais de 2500 anos, a ioga tem
marcado presença em praticamente todos os aspectos da
consciência global contemporânea. Ao longo dos séculos,
ela tem respondido às necessidades práticas e filosóficas de
seus seguidores de inúmeras formas, mantendo seu frescor
e sua relevância vivos.
Na Índia, a forma tradicional de preservar um conjunto
de conhecimentos ocorre através de sua transmissão, de
mestre para discípulo.
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Com base nessa proposição feita na Bhagavad Gita
pelo próprio Lorde para o aspirante humano, a ioga foi
codificada, ratificada, rejuvenescida e, de modo crescente,
transmitida ao mundo pelas obras e ensinamentos
de Patanjali, Buda, Paramahansa Yogananda, Swami
Sivananda Saraswati, bem como de outros iogues
himalaicos. Paradoxalmente, os nomes de mestres como
Tirumalai Krishnamacharya, K. Pattabhi Jois, B.K.S.
Iyengar, Bikram Choudhury, T.K.V. Desikachar e Mestre
Kamal são mais conhecidos fora da Índia. Suas aulas
atraem um número crescente de estudantes de hatha yoga,
pranayama e meditação.
A natureza viva e dinâmica da ioga pode ser observada
através da maneira como ela se transformou ao longo
do tempo, sendo reinterpretada e transmutada por cada
mestre, de acordo com as necessidades da época.
Este livro procura traçar a trajetória da ioga a partir de suas
primeiras menções históricas, através das interpretações
feitas pelos mestres indianos dos séculos subsequentes.
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