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Este e-book contém cartazes que foram exibidos durante a Exposição veda tattva que fazia parte da 

Conferência Internacional de vedas realizada em Prashanti Nilayam nos dias 20 e 21 de novembro de 

2017. A maioria do conteúdo foi retirada dos ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Os 

cartazes foram divididos em 9 partes publicadas na forma de 9 e-books. 
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Veda é Autoconhecimento 

 

Veda é uma palavra em sânscrito derivada da raiz vid que significa conhecimento 
ou jñāna.  

Veda é: 

 Īśvara jñāna (Conhecimento do Senhor) 

 Ātmājñāna (Conhecimento do Ser) 

 Brahmajñāna (Conhecimento do Supremo Absoluto) 

 Advaita jñāna (Conhecimento não dual) 

 Vijñāna (Conhecimento por excelência) 

Todos esses termos são sinônimos de Autoconhecimento  
ou Conhecimento do Ser. 



  

  

Apauruṣeya 

 

Os vedas são apauruṣeya, de acordo com Swami, o que 

significa que não são de origem humana. São mantras que 

foram “vistos” ou “ouvidos” por sábios videntes chamados 

de mantradraṣṭas. 

 



  

  

Origem da Cultura Humana 

 

A literatura védica é a mais antiga no mundo. 

 É uma mina de sabedoria. 

 Tem contribuído para o desenvolvimento geral do homem. É a 
origem da cultura humana e a base de todos os poderes 
possíveis. 

 Todos os ramos de conhecimento têm sua origem nos vedas. 

 Todos os dharmas e virtudes surgiram dos vedas. 

 Os vedas são infinitos, insondáveis, indefiníveis e conferem todo 
tipo de felicidade. 



  

  

Os Vedas Contêm em si 

o Segredo do Universo 

 

 O segredo da criação inteira está contido nos vedas. 

 Os vedas estabelecem o objetivo e o propósito da vida humana. 

 Nos vedas se encontra tudo que diz respeito à Criação, 
Sustentação e Dissolução do Universo. 



  

  

O Propósito  

dos Mantras Védicos 

 

Os mantras védicos eram usados em yāgas e yajñas (rituais de 

sacrifícios) para promover o bem-estar da sociedade e do mundo. 

Para garantir chuvas oportunas para que houvesse boas plantações 

e prosperidade por toda parte. Os mantras que são parte do 

karmakāṇḍa (caminho ritualístico) promoviam o bem-estar geral e 

a felicidade. 



  

  

Classificação dos Vedas 

 

No início só havia um veda. Para estudar esse veda, muito tempo e 

esforço eram necessários. Para possibilitar as pessoas a estudarem 

e praticarem os ensinamentos védicos, o sábio vyāsa classificou os 

vedas em: ṛgveda, yajurveda e sāmaveda. 

Depois disso, o yajurveda foi dividido em duas partes: kṛṣṇa 

yajurveda e śukla yajurveda. O quarto veda, atharva veda, foi 

adicionado posteriormente. 

Os vedas não pertencem a nenhum indivíduo, lugar ou tempo. Eles são universais. Sabendo 

que não é possível para as pessoas comuns compreenderem esta literatura védica sagrada, 

o sábio vyāsa compilou os vedas em quatro volumes. 

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


  

  

Atributos dos Vedas 

 

A Divindade dos vedas é toda penetrante e possui oito esplendores: 

. Śabda brahma māyi (Som Cósmico) 

. Carācaramāyi (Mobilidade e Imobilidade) 

. Jyotirmāyi (Resplendor) 

. Vaṅgmāyi (Fala e Literatura) 

. nityānandamāyi (Bem-aventurança eterna) 

. Parātparamāyi (Transcendentalidade) 

. Māyāmāyi (Ilusão) 

. Ṣṛīmāyi (Prosperidade) 

Isso é, de fato, prajñānam brahma (Consciência Constante Integrada). 



  

 

 

Oṁkāra - o Praṇava é Brahman 

 

. Om iti ekākṣāram brahman: este monossílabo om é, de 

fato, brahman. 

. Om é a raiz que deu origem a todos os sons quando a criação 

começou. 

. O oṁkāram é o endereço correto do Senhor. 



  

  

Śabda Brahman:  
o Primeiro entre os Oito Poderes Cósmicos 

 

O oṁkāra tem quatro sons, A, U, M e Mmm. É visto como 

brahma de quatro faces. É também descrito como śabda 

brahman, brahman na forma do Som Cósmico. Śabda 

brahman contém gāna brahman (brahman na forma de 

Música). Śabda brahman permeia tudo. A característica de 

onipresença de śabda brahman é o primeiro dentre os oito 

poderes cósmicos que são atribuídos ao Divino. 



  

  

Oṁkāra 

 

Quando a manifestação da Vontade Criativa impulsionou o 

nirākāra (o Sem Forma) para a manifestação, quando os 

Elementos surgiram e a Criação teve início, o som om se 

produziu. Este é o Som Primordial. Assim, esse único som, 

om está na base de todos os sons de todos os mundos. 

Conheça seu significado e entoe-o. 



  

  

Conceito de Vibração 

 

O Cosmos inteiro é permeado pelo som om e por vibrações 

sonoras. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba diz que a atmosfera é 

permeada por ondas eletromagnéticas. Essas ondas estão poluídas 

com sons não-sagrados. Os Mantras Védicos produzem fortes 

vibrações positivas que têm o poder de purificar as vibrações 

negativas dos sons e, dessa forma, purificar a atmosfera. 



  

  

Impacto Positivo  

dos Mantras Védicos  

 
Mesmo palavras comuns como “fogo”, “serpente”, etc. têm um 

impacto negativo sobre a nossa mente, criando uma psicose de 

medo em nós. Assim, podemos imaginar como os sons sagrados dos 

vedas poderão ter um impacto positivo na mente. Mesmo sem 

compreender o significado dos mantras, o simples entoar e escutar 

terá um impacto positivo em nós. 



  

  

Nāda Brahman 

 
Os hinos védicos constituem nāda brahman (Deus na forma 

de som) que é altamente potente. É uma viagem do Som 

Físico (que precisa de um veículo transmissor) para a 

VIBRAÇÃO primordial. 



  

  

Vibrações Purificam a Mente 

 

Diferentes sons têm efeitos variados na psique humana. Os Hinos 

Védicos, quando entoados corretamente, criam uma vibração 

elevada e nos ajudam a sintonizar com visões e níveis de percepção 

superiores que ajudam a acalmar os planos físico, emocional, 

psicológico e espiritual daquele que os entoa. Assim sendo, mesmo 

que o significado não seja totalmente assimilado, os sons 

influenciam a maneira como nos comportamos e ajudam a integrar 

cabeça, mãos e coração, ou seja, pensamento, palavra e ação. Eles 

também purificam o ambiente dos instintos primitivos e trazem 

transformação até mesmo para os ouvintes, causando mais poder e 

força. 



  

  

Os Vedas na Prática  

 

Cada um dos vedas tem vários śākhās (ramos) e upaśākhās (sub-ramos). 

 Dos 20 ramos e 21 sub-ramos do ṛgveda, somente três sobrevivem 

atualmente. 

 Da mesma forma, dos 96 ramos do yajurveda apenas dois sobreviveram 

à devastação do tempo.  

 Do sāmaveda, que tem 1000 ramos, apenas três ramos sobreviveram. 

 Mesmo com apenas essa fração atual dos vedas originais, o mundo está 

progredindo pelo menos em parte. Podemos imaginar o quão poderoso 

esse planeta estaria se todos os ramos dos vedas estivessem em 

evidência nesse momento! 



  

  

Śākhā 

 
Cada galho de recitação é chamado de śākhā ou ramo. O veda é 

como uma majestosa árvore banyam com inumeráveis 

ramificações. Embora tenha muitos ramos, eles foram classificados 

e agrupados como pertencentes a quatro ramos principais. 

  



  

  

Ṛgveda  

 

O ṛgveda é dedicado principalmente a hinos que louvam 

várias divindades. Trinta e três deidades são mencionadas 

no ṛgveda. Dentre elas, o Deus-Sol é a deidade mais 

importante. Seu poder é sentido no mundo todo. 

 



  

  

Yajurveda 

 

O yajurveda consiste em mantras de adoração a deidades. Os mantras do yajurveda são 

usados para a realização de yāgas e yajñas e para fazer atos de caridade. O yajurveda é 

inteiramente dedicado à adoração das deidades. Consiste em duas partes, kṛṣṇa yajurveda 

e śukla yajurveda, baseadas em duas variações tradicionais. O śukla yajurveda pertence à 

brahma sampradāya (tradição brahmânica) e o kṛṣṇa yajurveda pertence à āditya 

sampradāya. Os adeptos do śukla yajurveda estão predominantemente confinados ao 

Norte da Índia, enquanto os adeptos do kṛṣṇa yajurveda se encontram principalmente no 

Sul da Índia. 



  

  

Sāmaveda 

 

Sāma significa trazer śanti ou paz para a mente. Pode-se dizer que sāma gāna é a base e a 

fonte das sete svaras (notas musicais). Sāma gāna ou cantar os hinos seguindo as regras 

do sāmaveda propicia todas as deidades. 

 

 



  

  

Atharvaveda 

 
Atharva é o nome de um ṛṣi. Os mantras do atharvaveda foram trazidos à luz por este ṛṣi 

chamado Atharvan. O veda contém vários tipos de mantras projetados para afastar o mal 

e as dificuldades e para destruir os inimigos. No Atharvaveda encontramos mantras que 

pertencem a devatas não mencionados em outros vedas. 

  



  

  

Cada Veda tem Três Divisões 
 

Brāhmaṇas 

Os brāhmaṇas são compilações de mantras que são 

utilizados na realização de rituais e sacrifícios (yāgas e 

yajñas). 

 

Āraṇyakas  

A palavra āraṇyaka (n.t.: habitante da floresta) significa que 

a pessoa, supostamente no terceiro estágio de vida 

(vanaprastha), deveria estudar essa parte dos vedas, 

vivendo em reclusão como eremita na floresta, com sua 

esposa, após ter cumprido o estágio de chefe de família 

(gṛhastha aśramaḥ). 

 

Upaniṣads 

Então vem vedānta (o conhecimento não dual), que é o 

objetivo último da espiritualidade. De fato, o começo da 

espiritualidade e o seu fim, estão contidos em vedānta.  



  

  

Ananto vai vedaḥ: (o veda é infinito) 

 

Apesar de os vedas serem infinitos, os ṛṣis foram capazes de capturar 

para nós somente alguns mantras dentre os vastos e ilimitados vedas. 

Estes são suficientes para nossa felicidade aqui, nossa salvação futura, 

bem como para o bem-estar universal. Embora haja quatro vedas, há 

diferentes métodos de recitação desses quatro. Esses métodos são 

chamados pāṭhāntaram. 

O VEDA É A MÃE DE TODAS AS ESCRITURAS E É INFINITO 

O veda é a mãe de todas as escrituras (śāstras). O veda emanou do Próprio Deus como uma 

inalação e exalação. Os grandes sábios que eram encarnações do tesouro obtido das longas 

práticas ascéticas, receberam o veda como uma série de sons e espalharam-no pelo mundo de 

boca em boca, de preceptor para aluno. Como foi “ouvido” e preservado durante gerações a fio, 

o veda é conhecido como śruti, “aquilo que foi ouvido ou escutado”. O veda é infinito.  

- Sathya Sai Baba 



  

  

Os Mantras Védicos 

espalham-se por todo o Universo 

 

 

 

 

Os mantras que são entoados se 

misturam com o ar e se espalham por 

todo o universo. Esses sagrados sons 

entram em nossos corações e os 

purificam. Portanto, não pensem que 

os mantras entoados em um yajña se 

limitam unicamente ao lugar onde 

são entoados. Eles se espalham por 

todo o universo.  



  

  

Nove Denominações  

para os Vedas 
 

Segundo Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba, os vedas têm 9 denominações: 

 Śruti 

 Ānuśrava 

 Trayī 

 Āmnāya 

 Samāmnāya 

 Chandas 

 Nigama 

 Āgama 

 Svādhyāya 



  

  

Denominações dos Vedas:  

śruti, ānuśrava, trayī 
Śruti: os vedas eram transmitidos oralmente de mestre para 

discípulo, com rigor na melodia e na entoação das notas 

corretas. Não havia aparelhos tais como gravadores, toca-

discos, etc. naqueles tempos antigos. 

Os alunos costumavam aprender os textos somente por 

constante repetição, com intensa devoção, dia e noite, 

decorando assim os mantras. 

Mesmo que haja falha nas palavras, a svara ou melodia do 
canto deve ser sem a menor imperfeição, já que svara é sua 
base.  
Por isso, é chamado śruti (aquilo que é aprendido pela 
audição). 
 

Ānuśrava: Como os vedas foram aprendidos por 

memorização e constante repetição, eles receberam o nome 
de ānuśrava. 
 

Trayī: Originalmente havia somente três vedas, o ṛg, o yajur 

e o sāma, que eram a base de todos os rituais, dos mantras 
dos yajñas e das notas musicais. Por isso eles foram 
denominados trayī (a tríade). 



  

  

Denominações dos Vedas:  

āmnāya, samāmnāya, chandas 
 

 

Āmnāya: significa prática. A prática de cantar e memorizar 

acontecia não somente no estado de vigília mas também no 
estado de sonho e de sono profundo. Por isso o veda é 
chamado de āmnāya. 
 

 
Samāmnāya: O veda é assim chamado porque ele é 

preservado no coração dos estudantes. 
 

 
Chandas: O sāmaveda estabelece a medida básica para os 

mantras védicos, essa medida é chandas. Por isso os vedas 
são chamados de chandas. 
 

 

 



  

  

Denominações dos vedas:  

svādhyāya, nigama e āgama 
 

Svādhyāya: Os vedas eram ensinados de pai para filho 

ou de mestre para discípulo. Assim eles foram transmitidos 
de geração em geração, de avô para neto. Uma vez que 
eles são preservados apenas pelo constante autoestudo e 
prática após o aprendizado, eles são chamados de 
svādhyāya. 
 
 

Nigama e āgama: Como o estudo dos vedas está 

relacionado à inalação e exalação, ele é chamado nigama e 
āgama. Por exemplo, quando uma pessoa inala o ar, o som 
é “so” e quando exala, o som é “ham”. A cada respiração, 
esse so’ham, que significa “Eu sou Ele”, se repete. Isso 
acontece 21.600 vezes por dia. 
 
 
Verdadeiramente essa é a prática do mahāvākya do veda, 
“Tu és aquilo”, “tat tvam asi”. Isso acontece durante toda a 
vida de todo ser humano, no processo respiratório. 

 
 



  

  

Ananto vai vedāḥ (os vedas são infinitos) 

 
Devemos compreender que os vedas são vastos e que aquilo que 
chegou até nós é limitado em sua extensão. Os próprios vedas 
declaram que são "verdadeiramente infinitos" – “ananto vai 
vedāḥ”. Os ṛṣi ou videntes não conseguiram obter os vedas 
completos; somente uma parte dos vastos vedas lhes foi revelada. 
Os quatro vedas e suas correspondentes upaniṣads, com suas 
śākhā (ramificações), são apenas uma pequena parte do que a eles 
foi revelado. 

O CONHECIMENTO DO SUPREMO É VEDA 

“Ananto vai vedāḥ” (os vedas são infinitos). Os vedas são imensuráveis, 
inigualáveis e cheios de bem-aventurança. A palavra veda deriva do verbo 
vid que significa conhecer. O conhecimento do Supremo é veda. Representa 
ātma jñāna (Conhecimento do Ser), brahma jñāna (Conhecimento da 
Consciência Universal) e advaita jñāna (Conhecimento do Uno que abrange 
o todo).  

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba – Sathya Sai Speaks. 


