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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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Oração pela Unidade 

Om saha nāvavatu| 

Saha nau bhunaktu| 

Saha vīryam karavāvahai| 

Tejasvi nāvadhītamastu mā vidviṣāvahai| 

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 

“Que Ele nos proteja a ambos. Que Ele nos nutra a ambos. Que 

trabalhemos em conjunto, com grande energia. Que não haja 

desentendimentos nem ódio entre nós. Que haja paz no meu 

ambiente! Que haja paz nas forças que atuam sobre mim”!  

Este é um mantra para ser praticado por todos nós em nossa 

vida diária, seja em casa ou no trabalho. Este mantra é uma 

oração pela unidade da mente e pela coexistência pacífica, de 

modo a progredirmos juntos. Swami sempre enfatiza a 

necessidade de UNIDADE. 



   

 

 

Iha & Para 

 

Estudantes! O que lhes foi ensinado nestes quinze dias é a essência do 

sagrado Vedānta. O que lhes foi dado é o néctar obtido por meio da batedura 

de todas as Escrituras Sagradas – Śāstras, Purāṇas e Itihāsas. Vocês são os 

futuros líderes, defensores e patronos da Mãe Índia. Devem levar vidas 

exemplares, trilhando o caminho da Verdade e da Retidão (satya e dharma). 

Não se desviem desse caminho ideal sob nenhuma circunstância. Que a sua 

educação laica siga lado a lado com a sua educação espiritual. 

N. T. Iha e para: aqui e no além.  



   

 

 

Reverencia a Tua Mãe como Deus 

Mātṛ devo bhava 

Pitṛ devo bhava 

Ācārya devo bhava 

Atithi devo bhava 

Honra a tua Mãe como Deus 

Honra o teu Pai como Deus 

Honra o teu Professor como Deus 

Honra o teu Hóspede como Deus 

Swami sempre enaltece a importância de mostrarmos 

gratidão aos nossos pais. Ele disse: “paguem tributo aos pais” 

(trocadilho em inglês: pay rent to parents), ou seja, 

precisamos pagar uma renda de gratidão aos nossos pais, que 

nos deram este corpo. Em seguida é ao nosso mestre (guru), 

que nos ministra conhecimento e nos instrui, que devemos 

prestar reverência. Finalmente vem a gratidão ao nosso 

SENHOR, que nos criou e que sempre nos protege. Devemos 

praticar este mantra védico em nossa vida diária. 



   

 

 

Satyam Brūyāt na Brūyāt Satyam Apriyam 

 

Bhagavan declarou que se deve falar a Verdade de maneira 

agradável. A Verdade nunca deve ser dita com aspereza. Ele afirmou 

também que jamais devemos falar mentiras apenas para agradar ao 

nosso interlocutor. 



   

 

 

Satyam Vāda Dharmam Cāra 

 

A Taittirīya Upaniṣad nos aconselha a falar a verdade e a viver uma vida de 

retidão. Falar a verdade é algo que Bhagavan sempre enfatizou na maioria 

dos Seus Discursos. Swami sempre exortou os estudantes não apenas a 

falar a Verdade, mas também a trilhar o caminho da Retidão (dharma). Ele, 

de fato, afirmou que o nosso país não necessita de nenhuma outra proteção 

especial. Se os seus jovens e os seus cidadãos falarem a verdade e tiverem 

uma conduta correta, isto será, em si, uma proteção para o nosso país. 



   

 

 

Dominem os Sentidos 

 

“Sejam quais forem os yāgas, yajñas e rituais 
que uma pessoa celebre, sejam quais forem as 
Escrituras que domine, se ela não tiver controle 
sobre os sentidos, todas essas realizações serão 
destituídas de valor.” 

  



   

 

 

 

Compartilhem o Conhecimento Védico 
 

 
O que quer que aprendam aqui, compartilhem com 
outros. Não é suficiente que o compartilhem; 
devem colocar esse conhecimento em prática e 
extrair benefícios dele. Em casa, preparamos 
muitos pratos deliciosos e os servimos aos 
convidados. Não seria necessário que também 
partilhemos deles? Similarmente, devemos digerir 
o conhecimento védico que obtivemos e também 
compartilhá-lo com outras pessoas. Todos os tipos 
de conhecimento que adquirimos, nós 
compartilhamos com outras pessoas. Todos os 
tipos de conhecimento se originaram dos Vedas. 
Eis por que os Vedas são exaltados como a arca do 
tesouro do conhecimento (asarvavijñāna 
sampatti). Infelizmente, porém, não estamos 
fazendo uso apropriado desse tesouro. 
Compartilhem o seu conhecimento na mesma 
medida em que o adquiriram. Jamais esqueçam o 
que aprenderam. Com esforço sincero, certamente 
serão capazes de atingir a Autorrealização 
(sākṣātkāra).  



   

 

 

 O Alimento é Deus 

annaṁ na nindyāt | tadvratam |  

prāṇo vā annam | śarīramannādam |  

prāṇe śarīraṁ pratiṣṭhitam | 

śarīre prāṇaḥ pratiṣṭhitaḥ | tadetadannamanne 

pratiṣṭhitam | 

sa ya etadannamanne pratiṣṭhitaṁ veda pratitiṣṭhati | 

annavānannādo bhavati |  

mahānbhavati prajayā paśubhirbrahmavarcasena |  

mahān kīrtyā || 

Não se deve desrespeitar o alimento. Deve-se observar isto como 

uma regra piedosa. A vida é, na verdade, alimento. O corpo é aquele 

que come o alimento. O corpo está assentado na vida, e a vida 

assentada no corpo; o alimento está, portanto, estabelecido no 

alimento. Assim, aquele que conhece e medita no alimento – 

alimento este que está estabelecido no alimento – ali se torna 

firmemente estabelecido. Torna-se um apreciador do alimento, 

dispondo de alimento em abundância. Torna-se grande na 

progenitura, nos rebanhos e no esplendor nascido da sabedoria 

sagrada. Torna-se grandioso pelo renome da sua conduta correta. 

N. T. o śloka deste cartaz está na Taittirīya Upaniṣad. Capítulo 3 Anuvaka 7.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até mesmo os ocidentais estão agora imprimindo os textos védicos com a 

intenção de difundir a sua mensagem entre os povos de todos os países. Sem 

dúvida, é difícil para os ocidentais entoar os mantras védicos devido à sua 

dificuldade em pronunciar suas várias sílabas. Alguns dos mantras são 

verdadeiros trava-línguas. Mas, por meio de esforço sincero, eles estão 

aprendendo a entoá-los corretamente. O ser humano pode conseguir 

qualquer coisa se possuir uma firme determinação. 

Entoação dos Vedas para Ocidentais 



   

 

 

 O Yajña Interno 

 

Há outro ritual de sacrifício (yajña) que vocês também devem celebrar 

diariamente. Derramem desejos e emoções, paixões, impulsos e atos egoístas 

nas chamas da dedicação e da devoção. Este é, de fato, o verdadeiro yajña, 

do qual os outros são reflexos, lembretes, guias e protótipos. Este yajña é 

somente a representação simbólica concreta da Verdade abstrata subjacente. 

Assim como se ensina uma criança a pronunciar as palavras “cabeça”, “rede”, 

“onda” e “guirlanda” fazendo-a associar os sons e as formas das letras com 

figuras desses objetos, é por meio deste símbolo temporário (kṣara) que o 

Princípio Eterno (Akṣara Tattva) é trazido à consciência.  



   

 

 

Desenvolvam Unidade 

 

Vocês devem compreender e desenvolver essa unidade. Se por acaso 

houver alguma diferença de opinião entre vocês, removam-na 

imediatamente. Sejam unidos. Todos devem viver e caminhar como 

irmãos e irmãs. Somente assim vocês terão valor e o seu nascimento 

como seres humanos será santificado. 



   

 

Pañca Kośas 

 
O corpo humano possui cinco envoltórios (pañca kośas). O primeiro 

é o do alimento (annamaya kośa); o segundo é o envoltório vital 

(prāṇamaya kośa); o terceiro é o envoltório mental (manomaya 

kośa). O quarto é o envoltório do conhecimento (vijñānamaya kośa) 

e, finalmente, vem o envoltório da bem-aventurança (ānandamaya 

kośa).  



   

 

O Dever dos Estudantes  

 

O que os estudantes devem proteger hoje não é a nação. Eles 

têm apenas que salvaguardar a Verdade e a Retidão. Estas 

duas, por sua vez, protegerão a nação. 



   

 

 

Oração das Upaniṣads 

Om bhadraṁ karṇebhiḥ śṛṇuyāma devāḥ । 

Bhadraṁ paśyemākṣabhiryajatrāḥ । 

Sthirairaṅgaīstuṣṭuvāgṁ sastanūbhiḥ| 

Vyaśema devahitaṁ yadāyūḥ । 

“Que ouçamos, com os nossos ouvidos, somente o que é bom e 

auspicioso. Que vejamos, com os nossos olhos, tudo o que é 

auspicioso e adorável. Que sejamos piedosos na vida, com 

firmeza em nossos corpos e mentes. Que ofertemos todo o 

tempo de vida a nós concedido pelos deuses para o serviço de 

DEUS”.  

É muito importante que este mantra védico seja praticado, 

especialmente pelos jovens. Ele é uma oração pelo controle dos 

sentidos. É necessário que os sentidos sejam usados para 

propósitos úteis e produtivos. Swami afirmou repetidas vezes: 

“Não vejam o mal, vejam o que é bom; não ouçam o mal, ouçam 

o que é bom; não pensem no mal, pensem no que é bom; não 

façam o mal, façam o que é bom. Este é o caminho para DEUS”. 

N.T. este verso pode ser encontrado no livro Cantos Védicos, página 25. 



   

 

 

As Mulheres Devem Entoar os Vedas 

 

Aonde vocês forem, até mesmo nas aldeias, encontrarão 

também mulheres entoando mantras védicos. Pode haver 

diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à 

estrutura física; porém, no tocante ao ensinamento védico, 

não existe praticamente nenhuma diferença. Os Vedas são 

muito sagrados.   



   

 

 

Entoação dos Vedas Para Todas as Pessoas 

 

É o desejo de Swami que os Vedas se difundam por todos os países, 

para que sejam aprendidos e entoados por todo ser humano, 

independentemente de religião, casta, nacionalidade e assim por 

diante. Hoje em dia, pessoas de todos os países estão se esforçando 

para aprender os Vedas, especialmente o Ṛgveda. Juntamente com 

ele, estão aprendendo também o Yajur Veda, o Sāma Veda e o 

Atharva Veda. 



   

 

 

Vedas – Kalpa Vṛkṣa 

 
“Os Vedas são como uma árvore que concede todos os desejos (Kalpa 

Vṛkṣa). Entretanto, para protegê-la, temos que praticar ou recitar 

constantemente Os Vedas. É com este tipo de água que devemos irrigá-la 

para que ela floresça. Temos também que providenciar a colocação de uma 

cerca adequada ao redor da árvore para que ela cresça. A disciplina com a 

qual vocês se conduzem será essa cerca. Somente quando vocês tiverem 

esse aprendizado (adhyayana), disciplina e prática espiritual (sadhana) é 

que a árvore védica lhes dará as flores da Retidão (dharma) e o fruto da 

Sabedoria (prajñāna). É assim que os Vedas podem nos ajudar a realizar 

todos os nossos desejos. Seja qual for a atividade que empreendermos, não 

poderemos desfrutar dos resultados se não tivermos o cuidado e a atenção 

necessários”. 



   

 

 

Lições da Natureza 

“A árvore pode ensinar-lhes paciência e tolerância. Ela oferece a 

sua sombra a todos, independentemente de idade, sexo, religião, 

nacionalidade ou posição social. Com os seus frutos e a sua 

sombra, auxilia até o inimigo que golpeia o seu tronco com um 

machado”. 

N. T. Śrī Rudraprasnaḥ (Namakam) – 2º Anuvaka 

Sūtāyāhantyāya vanānām pataye namo – “Minhas saudações a Ti, que é o cocheiro (sūta), que 

não tem fim e que é o Senhor das florestas (vanānām) ”. Cf. Cantos Védicos pág. 101 



   

 

 

Torne-se Um com os Vedas 

 

“Quando todas as palavras vindas de vocês forem doces, a sua 

respiração se tornará o Ṛg Veda. Quando restringirem o que 

escutarem e proferirem apenas palavras doces, tudo o que 

ouvirem se tornará o canto dos mantras védicos (Sama Gāṇa). 

Quando realizarem somente atos de doçura, tudo o que fizerem 

será um ritual de oferendas no fogo sagrado (Yajur Homa). Então 

estarão celebrando diariamente o Vedapuruṣa Yajña, o sacrifício 

(yajña) que propicia o Espírito Védico”. 



   

 

 

Átomo – A Forma Mais Sutil da Divindade 

 
“Os cientistas de hoje estão propagando diversas teorias pelo mundo. Os espiritualistas 
também estão difundindo de várias maneiras o conhecimento da Divindade. Contudo, a 
humanidade não é capaz de entender o que cientistas e espiritualistas estão dizendo. 
Pode-se concluir, em última análise, que o mundo é formado de moléculas e de átomos. 
Não é possível haver mundo sem átomos. O Universo é uma combinação de átomos. Os 
Vedantinos (eruditos védicos) declaram: “aṇoraṇīyān mahato mahīyān” (“Brahman é 
mais sutil que o mais sutil e mais vasto que o mais vasto”). É devido à junção dos átomos 
que temos os cinco elementos, os seres humanos e os diversos objetos e atividades neste 
mundo. Os átomos permeiam tudo. O mundo é composto de átomos e de nada mais. 
Brahman não tem uma forma específica. Brahman é mais sutil que o mais sutil e mais 
vasto que o mais vasto. Ele é a Eterna Testemunha e permeia todo o Universo sob a 
forma de átomos”.  



   

 

 

O Alimento é Deus 

 

Vocês observaram que os eruditos védicos (vedic pandits) despejam 

manteiga clarificada (ghee) no fogo todas as vezes que termina a entoação 

de um hino védico. Todos os dias, quando se alimentam, vocês oferecem 

comestíveis ao fogo que Deus acendeu no seu interior para que o alimento 

fosse digerido. Vocês devem comer em um estado de espírito reverente e 

com profunda gratidão. Diz a Gītā que o fogo que cozinhou a refeição é 

Deus; que a própria refeição é Deus; que aquele que a come é Deus; que o 

propósito da alimentação é o prosseguimento do trabalho a nós confiado 

por Deus ou agradável a Ele; e que o fruto desse trabalho é o progresso em 

direção a Deus.  



   

 

 

Experimentem a Bem-Aventurança Perene 

 

A bem-aventurança que se pode obter por meio do corpo e 

da mente é apenas momentânea. Vocês não nasceram 

somente para essas alegrias transitórias e insignificantes. 

Foram dotados desse corpo humano para experimentar 

BEM-AVENTURANÇA PERENE. 



   

 

 

Regulação de Dietas e Hábitos 

 
Aqueles que desejam usar o corpo apropriadamente e 

assegurar o cultivo de bons pensamentos, a prática de boas 

ações e a colheita de bons resultados devem seguir 

escrupulosamente duas coisas, a saber: a regulação da dieta 

(āhāra) e a regulação dos hábitos (vihāra). 



   

 

 

 Purificação do Corpo e da Mente 

 

O corpo é purificado pela água; a mente é purificada 

pela Verdade. 

 

  



   

 

 

 
Cinco Coisas a Ser Evitadas 

 

Segundo a tradição védica, devem ser evitadas estas cinco coisas:  

* Indiferença em relação aos ensinamentos do guru, dos pais e de 
outras pessoas mais velhas. 

* Desobediência a esses ensinamentos. 

* O ego (ahaṅkāra). 

* Ciúme ou inveja daqueles que estão em melhor situação. 

* Violação da etiqueta social ou do decoro. 



   

 

 

Residam em Brahman 

 
Todas as vezes que vocês forem fazer qualquer coisa, 
devem antes perguntar a si mesmos: “Eu sou Brahman 
residindo neste corpo como o Atma individual; será 
apropriado para mim realizar esta ação ou não”?. 



   

 

 

Bons Pensamentos, Palavras e Ações 

 

Assim como lugares tais como Kāśi, Varaṇāśi, Tirupatī, Bhādrī e 
outros são chamados de centros de peregrinação devido ao 
exercício da adoração e da caridade, o corpo é conhecido como 
kṣetra (campo) porque deve ser usado somente para bons 
pensamentos, palavras e ações. 



   

 

 

Alimento para os Entoadores 

 

Sendo o corpo um santuário sagrado, vocês devem abster-se 

estritamente de ingerir quaisquer substâncias inebriantes que 

promovam qualidades rajásicas; só devem ser consumidos 

alimentos que favoreçam a promoção da Verdade. 


