CENTRO DE ESTUDOS DE VEDANTA E SÂNSCRITO

Versos iniciais de invocação aos mestres
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  ।

     ॥
śrutismtipurā ānā ālaya karu ālayam |
namāmi bhagavatpāda śakara lokaśakaram ||
Eu saúdo Çré Çaìkara, o templo da Çruti (Vedas), da Småti (Bhagavadgétä) e dos Puräëas (Rämäyana,
Mahäbhäratam), depósito de compaixão e aquele que abençoa o mundo com felicidade.
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śakaram śakarācāryam keśavam bādarāya am .
sūtrabhāyaktau vande bhagavantau puna puna ..
Eu saúdo de novo e de novo Çré Bädaräyaëa, que é Viñëu, e Çré Çaìkaräcärya, que é Çiva - aqueles que
respectivamente escreveram o Brahmasütra e o comentário (bhañyam) deste.
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sadāśivasamārambhā śakarācāryamadhyamām |
asmadācāryaparyantā vande guruparamparām ||
Eu saúdo a linhagem de mestres que começa com Çiva, tem Çaìkara no meio e vai até meu mestre.

Oração a Dakñiëämürti
p NaMaae >aGavTae di+a<aaMaUTaRYae Maù& ié[Ya& MaeDaa& Pa[ja& Pa[YaC^ Svaha ))

om namo bhagavate dakṣiṇāmūrtaye mahyaṁ śriyaṁ medhāṁ prajñāṁ prayaccha svāhā
Saudações ao Senhor Dakṣiṇāmūrti. Por favor, me dê todas as formas de Śrī, riqueza, o poder de
pensar e memorizar e a clareza em todas as formas de conhecimento. Este é meu oferecimento (este
mantra).

k-Mal/aku-ccUcuk-ku-x(ku-MaTaae
iNaYaTaaåi<aTaaTaul/Naql/TaNaae )
k-Mal/aYaTal/aecNal/aek-PaTae
ivJaYaq >av veª$=XaEl/PaTae ))

kamalākucac™cukaku‰kumato
niyatāruŠitātulan…latano.
kamalāyatalocanalokapate
vijay… bhava ve‰ka˜a ailapate..
Ó Senhor da montanha Ve‰ka˜a, ó Senhor cujo corpo é azul, mas que se torna vermelho devido ao
vermelho do kumkum de ®r… Dev… em seu peito. Ó Senhor do universo, cujos olhos são como pétalas
de lótus. Seja vitorioso!
Versos de ®āradā-prārthanā de ®r… ®a‰karācārya
>ad]k-aLYaE NaMaae iNaTYa& SarSvTYaE NaMaae NaMa" )
vedveda®vedaNTaivÛaSQaaNae>Ya Wv c ))

bhadrakālyai namo nityaˆ sarasvatyai namo namaƒ .
veda-vedā‰ga-vedānta-vidyā-sthānebhya eva ca ..
Saudações constantes à Sarasvat…, que é Bhadrakāl…, e saudações aos lugares de estudo de Veda,
Veda‰ga (auxiliares aos estudos dos Vedas e Vedānta, como gramática sânscrita, astronomia,
astrologia etc) e Vedānta (lugares onde Sarasvat… está presente).

Invocação de paz
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Om saha nāvavatu| saha nau bhunaktu| saha vīrya karavāvahai| tejasvi nāvadhītamastu mā
vidviāvahai|| om śānti śānti śānti ||
Que Ele proteja a nós dois. Que Ele nos faça apreciar (a realidade). Que nós dois tenhamos muita energia.
Que nosso estudo tenha muita luz. Que nós dois jamais nos desentendamos. Om. Paz. Paz. Paz.

