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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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Recitem os Vedas 

Os Vedas são como um kalpa vṛkṣa ou uma árvore que dá tudo 

o que desejamos. No entanto, para protegê-la, temos que 

praticar ou recitar constantemente os Vedas. A recitação do 

Om, em si, conferirá todos os benefícios que provêm da 

recitação do mantra. 



   

 

 

Vedas como Sādhana 

 

Seu sādhana é o fertilizante para a árvore dos Vedas crescer. 

Somente quando você tem este estudo (adhyayana) e disciplina 

(sādhana), a árvore védica lhe dá as flores do Dharma e o fruto do 

conhecimento supremo (prajñāna). 

  



   

 

 

Reverenciem os Vedas 

 

Todo ser humano deve reverenciar os Vedas. Eles são a própria base 

da vida. Cada ato da vida diária tem suas raízes nos Vedas. Todos 

devem considerar como seu principal dever, trabalhar pelo 

restabelecimento dos Vedas e viver o modo de vida védico. 



   

 

 

Glória dos Vedas 

 

Não devemos negligenciar os Vedas. O segredo de toda a criação está 

contido neles, que nos revelam o objetivo e o propósito da vida. Os 

Vedas estão repletos de mistérios divinos e profundas verdades 

espirituais. 



   

 

 

Vedas e Autorrealização 

 

OS VEDAS ENSINAM O PRINCÍPIO ÁTMICO 

“Desenvolver fé no Princípio do Ātmā e amá-lo fervorosamente é 

adoração verdadeira. Existe apenas um Eu Divino. Sinta que isto é mais 

adorável do que qualquer objeto aqui ou no futuro - essa é a verdadeira 

adoração que você pode oferecer a Deus. Isto é o que os Vedas ensinam”. 

-Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

Cada sílaba dos Vedas imortais é um farol guiando cada aspirante no 

verdadeiro caminho para a autorrealização. Absorva essas virtudes 

preciosas e mergulhe nessa sublime unidade eterna. 



   

 

 

Vedas e Dharma 
 

Se as injunções contidas nos Vedas forem 
seguidas pela humanidade, ela estará livre de 
aflições. Tenha fé inabalável na verdade de que o 
Dharma é baseado nos Vedas. Se o Dharma 
desmoronar, o Universo poderá entrar em 
colapso. Se o Universo entrar em colapso, o 
Dharma pode ser arruinado. Mas a fundação, ou 
seja, os Vedas, permanece intacta. Se, no 
entanto, a própria fundação, que é os Vedas, 
entrar em colapso, tanto o Dharma quanto o 
Universo serão arruinados! 

 
Portanto, todos devem se esforçar para 

proteger os Vedas, já que tanto o Dharma quanto 
o Universo são baseados nos Vedas.  



   

 

 

Os Dois Olhos da Índia 
 

 
Bhagavan menciona que os Vedas e os Śāstras são 
os dois olhos da Índia.  



   

 

 

 Vetti iti Vedaḥ  

(Veda é Conhecimento) 

 

Os Vedas ensinam Tyāga, Yoga e Bhoga (sacrifício, prática espiritual 
e prazer). A própria palavra “Veda” tem muitos significados: 
inteligência, conhecimento, consciência, etc. Para levar uma vida 
significativa, o homem deve seguir certos Niyamas (regras de 
disciplina). Também é necessário conhecer a própria Realidade 
Interior. 

O que são os Vedas? 

● Os Vedas são uma enorme 

biblioteca em Sânscrito, 

repleta de uma incrível 

coleção de conhecimento 

científico e espiritual, que 

inspirou grandes pensadores 

e líderes ao longo da história. 

● Os Vedas exploram todas as 

questões mais profundas da 

vida: quem somos nós, por 

que estamos aqui e como os 

Universos foram criados. 

● O conhecimento é tanto 

antigo como atemporal - 

transmitido por grandes 

iogues e ṛṣis durante milhares 

de anos. 



   

 

 

 

 

 

 

Os Vedas lhe dizem aquelas coisas que não podem ser conhecidas 

por outros meios. A palavra Veda significa “conhecimento”; 

conhecimento que não pode ser adquirido pelos sentidos ou pelo 

intelecto, ou mesmo pela intuição equivocada. Os Vedas se esforçam 

para abrir os olhos do homem ao engano da experiência dualista e à 

realidade do Único - Advaita (o Não-dual). Eles O proclamam, em voz 

alta e com entusiasmo. 

Experimente a Realidade Advaita 

 



   

 

 

 Dedique Todas as Ações a Deus 

 

Considere tudo como obra de Deus, seja qual for sua 

vocação ou profissão. Ao dedicar todas as ações a Deus, você 

santifica cada ato na vida diária. Essa é a mensagem dos 

Vedas.  



   

 

 

Dedique-se à  

Propagação dos Vedas 

 

Os Vedas protegeram nosso país desde os tempos antigos. Como o 

governo não deu importância à influência benéfica dos Vedas em 

contribuir para o bem-estar da nação, o país está enfrentando muitos 

problemas. A propagação dos Vedas deve ser assumida pelo povo. 



   

 

Objetivo Final da Vida 

 

O aprendizado derivado de vários Śāstras e de todos os Vedas 

é inútil, se não ajudar você a alcançar os Pés do Senhor. 

  



   

 

Orações dos Ṛṣis Védicos  

 

A riqueza adquirida através da Graça da Mãe Veda (Veda Mātā) é a Sabedoria. 

Por esta razão, os ṛṣis védicos oravam assim: ‘Deus! Você é a própria 

Encarnação dos Vedas (Veda Svarūpa). Preencha-me, não com o fardo de 

gado e filhos, mas com a Sabedoria que é a fonte de paramaiśvarya*. Estarei 

totalmente satisfeito com essa riqueza (dhana). E, uma vez que tal riqueza 

pode ser utilizada para Teu serviço, Tu também ficarás feliz quando eu a tiver’. 

(*) literalmente, supremacia. O termo é composto do prefixo param (supremo) e a expressão aiśvarya, que 

pode significar riqueza, poder, soberania, etc. 



   

 

 

Significado dos Vedas 

 

Cada hino dos Vedas é chamado de 'ṛk' que significa 

'louvor'. E a palavra Veda é derivada da raiz 'vid', 'saber'. 

E o que exatamente devemos nos esforçar para saber? 

Devemos conhecer o Uno, que não tem um segundo, 

que não tem nenhum outro. Assim, cada palavra, cada 

declaração nos Vedas, cada mantra ou 'ṛk' contido neles, 

conota apenas o Uno, embora, por entendimento 

insuficiente ou incorreto, as pessoas se equivoquem e 

atribuam múltiplos significados às palavras. É essencial 

que a verdadeira importância seja compreendida por 

todos. Como as oportunidades de aprendizado 

diminuíram, as interpretações equivocadas ganharam 

força. 



   

 

 

Entenda o Significado dos Vedas 

 

Desde os tempos antigos, os Vedas têm ensinado verdades 

profundas. Eles formam a base para uma sociedade pacífica e 

próspera. O termo 'Veda' traduz-se por 'sabedoria', 

'discriminação' e 'ser'. Há muitas pessoas que cantam os 

Vedas do amanhecer ao anoitecer, mas ninguém está 

tentando entender a sua utilidade e o seu significado.  

  



   

 

 

Validade Universal dos Vedas 

 

Os Vedas ensinam não apenas karma (ritos, rituais, votos, 

observâncias santificadoras), mas também Dharma. De fato, diz-se 

que os Vedas são as raízes que alimentam o Dharma e o mantêm 

firme – Vedo’khilodharmamūla (os Vedas são as raízes do Dharma). 

Como o Dharma é o sustentador do mundo inteiro e as Leis 

dhármicas regulam o Cosmos, os Vedas têm validade universal. 

Existem forças latentes e patentes que impelem cada partícula ou 

onda presente no Cosmos. 



   

 

 

Instruções dos Vedas 

 

Os Vedas sagrados instruem a todos sobre o que se 

necessita para o seu avanço espiritual. Eles ensinam 

os meios e os métodos para superar todas as tristezas 

e mágoas. Ensinam à pessoa, todas as disciplinas 

espirituais que podem conceder paz inabalável. 



   

 

 

Veda – Mãe Compassiva 

“A Mãe Veda é compassiva. Ela anseia por libertar seus filhos da dúvida e do 

descontentamento. Ela não deseja inflamar ou confundir; os homens sábios 

sabem bem disso”. 
-Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

A Mãe Veda tem sido gentil com seus filhos - a raça humana. Para santificar 

seus desejos e elevar a raça, ela postulou o conceito de Tempo - e seus 

componentes, os anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Até mesmo 

os Deuses foram declarados vinculados ao Tempo. Um indivíduo está preso 

na roda do Tempo e do Espaço e gira com ela, sem saber de qualquer meio de 

fuga. Mas, em realidade, ele está além do alcance do Tempo e do Espaço. Os 

Vedas estão empenhados na tarefa de fazê-lo conhecer essa Verdade e 

libertá-lo dessa limitação.  



   

 

 

Vedas – Princípio de Samatva 

 

"A essência de todos os Vedas e Śāstras pode ser resumida em uma 

frase: O Ātmā que reside em todos os seres e em você é um só." 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba - Sathya Sai Speaks  

Os Vedas têm uma visão universal, abrangendo tudo que é 

nobre e sagrado. Eles ensinaram o princípio de samatva 

(igualdade) em relação a tudo. Proclamaram o conceito de 

unidade. Ensinaram os homens a enfrentar a alegria e a 

tristeza com igual serenidade.  



   

 

 

Compreenda o valor do Sacrifício 

 
A quintessência dos Vedas é a glorificação do sacrifício como 

a virtude suprema. De que vale todo o seu estudo ou atenção, 

se não houver mudança na maneira como você vive e na 

compreensão de sua verdadeira natureza? O conhecimento 

mais elevado é compreender o valor do sacrifício. É uma fonte 

de alegria ilimitada. Ele conduz à imortalidade. 

  



   

 

 

Vedas - O Caminho  

para uma Boa Vida 

 

OS VEDAS PURIFICAM O CORAÇÃO 

“Veda é derivado da raiz ‘vid’, que significa ‘conhecer’. 
Os Vedas ensinam como conquistar pureza de coração, livrando-se das impurezas”. 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba - Sathya Sai Speaks Vol. 22, Cap. 29 

Os Vedas procuram promover bons pensamentos, eliminar ideias malignas e 

ajudar a humanidade a levar uma boa vida. Por isso, eles devem ser amados 

e fomentados. Se as injunções dadas nos Vedas forem seguidas pela 

humanidade, ela será liberta de todas as aflições. A maioria dos nossos 

problemas surgiram porque nos esquecemos dos Vedas.  



   

 

 

Vedas –Caminho para a Felicidade 

 
FATOS SOBRE FELICIDADE 

ADORAR O DIVINO DE MANEIRA VERDADEIRA 

1. Cantar Bhajans em bem-aventurança, com sentimento, melodia e ritmo (Bhava, Raga & Tala) 

2. Entoar Mantras Védicos com Entonação Adequada 

3. Compreender o Significado Interno com Sentimento (Bhava) 

4. Servir a Todos com Amor 

“Onde há FÉ, existe AMOR; onde há AMOR, existe PAZ; 
  Onde há PAZ, existe DEUS; Onde há DEUS, existe BEM-AVENTURANÇA”. 

-Sri Sathya Sai Baba 

Os Vedas não devem ser tratados como meros mantras. Eles ajudam a 

reconhecer o pleno conhecimento e a sabedoria. Eles conferem segurança à 

humanidade e mostram o caminho para a felicidade e a paz. O objetivo da 

vida humana é realizar o Divino. 



   

 

 

Valorizem os Vedas 

 
Os Ṛṣis de antigamente costumavam se mudar para as 

florestas e cantar os poderosos Mantras Védicos para purificar 

a atmosfera do mundo inteiro. Esses Vedas são negligenciados 

hoje. O povo deste grande país – Bhārat – não compreendeu 

a potência infinita dos Vedas. É uma pena que eles não 

tenham provado a doçura dos Vedas. Os Vedas devem ser 

valorizados para sublimar a vida e não para ganhar a vida. 



   

 

 

 Ensinamentos Védicos 

 

Desenvolver fé no Princípio do Ātmā e amá-lo 

fervorosamente é adoração verdadeira. Existe apenas um Eu 

Divino. Sinta que Ele é mais adorável do que qualquer objeto 

aqui ou no futuro - essa é a verdadeira adoração que você 

pode oferecer a Deus. Isto é o que os Vedas ensinam. 

  



   

 

 

 
Vedas como Prescrição 

 

Os Vedas estabelecem o que deve ser feito e o que não 
deve ser feito. Quando essas prescrições e proibições são 
seguidas, pode-se ganhar o bem e evitar o mal. Os Vedas 
se preocupam tanto com o material quanto com o 
espiritual, tanto neste mundo quanto no além. Toda a 
vida é repleta de Vedas. 



   

 

 

Vedas para Transformação 

 

Deve-se notar que todos os Vedas se 
destinam a capacitar o homem a tornar sua 
vida diária santa e boa. Embora a vida 
humana seja transitória, o período 
designado deve ser usado para propósitos 
sagrados e para realizar o Divino. Os Vedas 
têm o poder de capacitar o homem a 
transmutar sua vida e torná-la sublime. Seja 
conscientemente ou não, da manhã à noite, 
o homem cumpre os deveres estabelecidos 
pelos Vedas. Todo ato é governado pelos 
ditames dos Vedas, mas é somente quando 
esses atos são feitos com uma compreensão 
do seu propósito que seu verdadeiro caráter 
pode ser conhecido. 



   

 

 

Mantras Védicos Purificam a Atmosfera 

 

“Hoje, uma grande quantidade de maldade, problemas e turbulências prevalecem 

no mundo por causa do declínio da influência dos Vedas. Água, ar e comida são 

todos contaminados pela poluição. Somos forçados a levar uma vida poluída. 

Quando o ar que respiramos está contaminado, como podemos levar uma vida 

livre de poluição? O ambiente e os elementos devem ser puros para garantir a 

pureza do coração. A causa dessa poluição não está em nenhum outro lugar, 

exceto em nossas próprias ações. Quaisquer palavras que pronunciemos, se 

espalham por toda a atmosfera. Podemos purificar a atmosfera do mundo 

cantando os Vedas e a glória de Deus. Os ṛṣis, nos tempos antigos, costumavam 

perambular pela floresta e cantar os poderosos mantras védicos para purificar a 

atmosfera do mundo inteiro." 

-Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 



   

 

 

Vedas – Presente de Deus 

 

“Um estudo regular dos Vedas e a prática dos seus ensinamentos 

confere todas as formas de riqueza. Os Vedas são um presente de 

Deus para o bem-estar da humanidade inteira. Os Vedas não fazem 

distinção com base em religião, casta ou nacionalidade. Os mantras 

védicos podem ser cantados por todos. É desejo de Swami que os 

Vedas se espalhem para todos os países para que cada ser humano 

independentemente de religião, casta ou nacionalidade aprenda-os 

e cante-os”.  

-Bhagavan Sri Sathya Sai Baba – Ati Rudra Mahā Yajña – agosto de 2006 
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