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Intelectuais da Índia Precisam Estudar Mais o Vedanta 

Durante séculos, a Índia foi detentora de uma das tradições 
intelectuais mais precisas, profundas e inspiradoras do mundo: o 
grande sistema de conhecimento que é o Vedanta. Vedanta foi a 
base de treinamento intelectual das maiores mentes da Índia, desde 
tempos antigos até a atualidade; de Krishna a Shankara, a Swami 
Vivekananda. 
 

No entanto, Vedanta é muito mais do que uma mera tradição 
intelectual, como as que existem no Ocidente, que se baseiam 
meramente em uma visão externa da realidade. Vedanta é um 
caminho de conhecimento meditativo feita para nos conduzir além 
das opiniões da mente para uma verdade superior que não é 
limitada pelo tempo, espaço ou ego.   

Infelizmente hoje em dia poucos intelectuais indianos, em 
particular aqueles que se proclamam modernos, estudam Vedanta 
de forma séria. Eles preferem imitar e seguir sistemas mais 
populares e sem profundidade do pensamento ocidental que têm 
por foco uma visão sociopolítica externa da vida, e raramente 
investigam com seriedade a natureza da Consciência. 

Se Vedanta fosse mais comumente estudado na Índia, o país 
teria um pensamento significativamente mais profundo e original, e 
poderia avançar com mais firmeza nas esferas espirituais e 
científicas. 

  
  

O Ensinamento de Vedanta 

Durante os tempos coloniais Vedanta era desqualificado como 
um pensamento alienante, que considera o mundo como Maya, uma 
ilusão—e isso significava um atraso para a Índia.  No entanto, desde 
que Einstein propôs a Teoria da Relatividade há mais de um século, 
Vedanta agora tem soado mais como a vanguarda da Física, que 



aponta para a natureza ilusória da realidade, a existência da energia 
sutil e correntes de informação por trás de tudo o que vemos.   

Vedanta é por excelência a ciência da Consciência, tanto a 
nível humano quanto cósmico. Vedanta reconhece a Consciência 
como a realidade última e afirma sua presença em tudo que existe 
no Universo. Físicos modernos têm procurado então no Vedanta 
meios para entenderem a teoria do campo único de consciência do 
Universo, e explicarem a coerência das leis cósmicas. 

Vedanta é a filosofia unicista por trás da prática de Yoga, que 
explica a unicidade da Consciência do indivíduo com a Consciência 
universal—e o que o Yoga almeja. Vedanta é o Yoga do 
Conhecimento, considerado como o mais elevado caminho do Yoga. 

  
Vedanta na Índia moderna 

Vedanta foi a mais importante filosofia a inspirar o movimento 
de independência da Índia, tendo como adeptos Vivekananda, 
Rama Tirtha, Aurobindo, Tagore e Gandhi, dentre outros. Vedanta 
trouxe o país de volta a um sentido de dharma, de ética, de 
autogoverno; e não inspirou somente independência política, mas 
também independência espiritual, além do ressurgimento das 
tradições de Yoga na Índia. 

Mais recentemente, Swami Dayananda, chefe do Hindu 
Acharya Sabha, disseminou a mensagem de Vedanta com lógica, 
humor, inspiração e inteligência penetrantes. O Primeiro Ministro 
Narendra Modi reconheceu Dayananda como seu mestre, tendo 
inclusive visitado Swamiji pouco antes de seu Mahasamadhi em 
Setembro, mostrando o quanto o Primeiro Ministro respeita os 
ensinamentos de Vedanta. 

Este ano marca o centenário de nascimento de Swami 
Chinmayananda, quem ensinou Vedanta de forma prática e lúcida, 
fazendo-o reverberar entre a juventude e os intelectuais. Como 
parte das celebrações, o Primeiro Ministro mandou cunhar moedas 
em homenagem a Swami Chinmayananda. Um filme brilhante e 



inspirador, On a Quest, também foi feito sobre a vida extraordinária 
de Swami Chinmayananda. 

  
A visão de Vedanta 

Vedanta trata sobre a física e psicologia da Consciência, e é 
uma profunda ciência de autoconhecimento. As demais ciências 
podem se beneficiar grandemente de Vedanta a fim de atingirem 
uma maior compreensão do universo multidimensional no qual 
vivemos. 

Vedanta ensina um meio de autoconhecimento que não requer 
nenhuma crença. Vedanta diz que devemos primeiro conhecer 
nossa verdadeira natureza a fim de alcançarmos ao verdadeiro 
Conhecimento. Isso requer que olhemos além do corpo e da mente 
para conhecermos a verdade íntima de nós mesmos. Para isso, 
Vedanta usa uma abordagem com rigor lógico e profundo, associada 
à prática da introspecção, yoga e meditação, a fim de que possamos 
conhecer diretamente nossa própria Consciência, que é universal 
por natureza. 

A visão de Vedanta é simples: o Universo inteiro habita em 
nosso coração. Seu ser verdadeiro é único com o ser de tudo que 
existe. Todos os poderes do Universo pertencem a cada um de nós 
como energias de amor e sabedoria. 

Estamos transcendendo uma visão meramente materialista da 
realidade, para uma visão mais sofisticada da realidade, como 
forma de energia e informação. Vedanta nos leva justamente para 
um nível ainda mais elevado de que o Universo é uma manifestação 
da Consciência. 

Que não nos esqueçamos de nossa verdadeira natureza, que é 
a plena Consciência universal. Essa é a essência da mensagem 
espiritual da Índia: paz, felicidade e unidade no mundo. 


