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sob o seguinte título: 
 

Universalidade dos Vedas 
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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. 

 



  

  

 

Sumário 
Ekatva ........................................................................................................................................................... 3 

 Unidade na Diversidade .............................................................................................................................. 4 

 Universalidade dos Vedas............................................................................................................................ 5 

 Vedas – A Essência  de todas as Religiões .................................................................................................. 6 

 Ṛg Veda Ensina a Unidade ......................................................................................................................... 7 

 Universalidade dos Vedas............................................................................................................................ 8 

 Uma Divindade Suprema com muitos Nomes e Formas ........................................................................... 9 

 Religião Significa Realização ................................................................................................................... 10 

Descubra a Unidade Fundamental  de Todas as Religiões ................................................................................ 11 

A Relação do Mantrapuṣpam com o Judaísmo ......................................................................................... 12 

 A Relação do Mantrapuṣpam com o Budismo ......................................................................................... 13 

 A Relação do Mantrapuṣpam com o Islã .................................................................................................. 14 

 A Relação do Mantrapuṣpam com o Cristianismo ................................................................................... 15 

 A Relação do Mantrapuṣpam com o Zoroastrismo .................................................................................. 16 

 A Verdade é Deus ...................................................................................................................................... 17 

 A Divindade Está Presente  em Todos ...................................................................................................... 18 

 Torne-se Um com Brahman ...................................................................................................................... 19 

 Loka Samasta Sukhino Bhavantu ............................................................................................................ 20 

 A Essência da Nārāyaṇopaniṣad .............................................................................................................. 21 

 Pratique os Ensinamentos das Sagradas Escrituras ................................................................................ 22 

 A Verdade é o Próprio Deus ...................................................................................................................... 23 

 As Estrelas são Muitas, o Céu é Um ............................................................................................................... 24 

Eko’ham bahusyām .................................................................................................................................... 25 

Experimente a Unidade na Diversidade .................................................................................................... 28 

A Religião do Amor .................................................................................................................................... 30 

 



  

  

 

Ekatva 

 
Pode-se perguntar como pode haver Ekatva (unidade) quando 
existem tantas formas e nomes diferentes, variados tipos de 
comportamento e doutrinas etc. Essa dúvida pode ser esclarecida 
considerando-se o seguinte exemplo: 

Cada onda no vasto oceano é diferente da outra no seu tamanho, 
forma e assim por diante, parece que não há conexão entre uma onda 
e outra. Porém, um pouco de reflexão revelará que elas são diferentes 
manifestações das mesmas águas, as quais não diferem do oceano. Da 
mesma forma, os diversos nomes e formas no universo são as ondas 
ou manifestações do mesmo oceano de Sat-Cit-Ānanda (Existência-
Consciência-Bem-aventurança), apesar das diferenças superficiais ou 
aparentes.  



  

  

 

 

 Unidade na Diversidade 

 

Os seguidores da jñāna yoga (yoga do conhecimento) 

consideram todo o universo como a manifestação de 

Deus. Acreditar que a Divindade reside em todos os 

seres na forma de ātmā é o que se denomina jñāna 

(sabedoria). 

  



  

  

 

 

 Universalidade dos Vedas  

Supõe-se erroneamente que os Vedas tinham em vista 
apenas uma parte da população, uma casta, uma raça e 
uma comunidade. Isso é resultado de má interpretação e 
dedução equivocada. Eles estão destinados, foi dito, 
apenas aos brahmaṇas (sacerdotes védicos) e, entre 
eles, aos paṇḍitas (estudiosos). Essa também é uma 
conclusão errada. Todo ritual védico possuía como 
objetivo a prosperidade e a paz do mundo. Os Vedas 
anseiam por estabelecer o bem-estar dos três mundos - 
as regiões inferiores, a terra e o céu. É uma pena que 
uma visão estreita seja imposta a textos tão profundos 
por pessoas míopes. 

Os Vedas não permitem distinções com base em casta ou 
credo. 

Eles afirmam: 

 Eu salvarei a quem quer que Me guarde na 
memória. 

 Eu estarei ao lado de quem quer que esteja ao Meu 
lado. 

 Quem quer que Me adore em qualquer forma e 
através de qualquer Nome, Eu Me manifestarei 
diante dele naquela Forma, portando aquele nome. 

   



  

  

 

 

 Vedas – A Essência  

de todas as Religiões 

 

VEDAS PARA TODOS 

Tudo está lá nos Vedas. A essência de todas as religiões como o 
hinduísmo, o islamismo e o cristianismo estão nos Vedas. Até os cristãos 
cantam a glória de Deus da mesma forma. Mesmo os maometanos 
exaltam os cinco elementos e adoram Deus por prosperidade. Portanto, 
Deus é um para todas as religiões. Deus é um. Há diferenças apenas nos 
nomes. Os maometanos oferecem orações a Deus cinco vezes por dia. Os 
hindus também oram a Deus pela manhã e à noite. Nunca devemos dizer 
que os Vedas são apenas para hindus. 

Os Vedas são para todos.   



  

  

 

 

 Ṛg Veda Ensina a Unidade 

O Ṛg Veda ensina Unidade. Ele exorta todos os 

homens a realizarem as mesmas aspirações sagradas. 

Todos os corações devem ser saturados com o 

mesmo impulso benéfico; todos os pensamentos 

precisam ser orientados por bons motivos para boas 

finalidades. Todos os homens necessitam trilhar o 

único Caminho da Verdade, pois todos não são nada 

mais do que manifestações do Uno. 

As pessoas acreditam hoje em dia que a lição da 

unidade da humanidade é bem nova e que a ideia de 

progredir em direção a ela é bastante louvável. 

Porém, o conceito de unidade da humanidade não é 

recente de forma alguma. Nos tempos do Ṛg Veda 

esse conceito foi proclamado de forma muito mais 

clara e enfática do que agora. 

Esse é o ideal superior do Ṛg Veda. 

  



  

  

 

 

 Universalidade dos Vedas 

 

Os antigos ṛṣis (sábios videntes) realizaram intensa penitência para 

compreender a Verdade oculta nos Vedas. As vibrações das suas 

práticas espirituais se espalharam por todo o universo. Elas não 

estão limitadas à Índia (Bhārat) ou a qualquer lugar em particular. 

Os Vedas podem ser praticados em qualquer lugar do mundo, seja 

na América ou na Austrália. Sendo a encarnação da Verdade, eles 

não mudam de acordo com o tempo ou lugar. 

  



  

  

 

 

 Uma Divindade Suprema com 

muitos Nomes e Formas 

 

Tadevāgnistadādityastadvāyustadu candramaḥ 

Tadeva śukram tadbrahma tā āpa sa prajapatiḥ 

(yajur, 32.1) 

Somente Ele é Agni (Fogo); Sūrya (Sol); Vāyu (Ar); e apenas Ele é 
a Lua. Ele é Śukra (Vênus) e Brahman. As Águas são Ele; e Ele é o 
Senhor, o Criador.  



  

  

 

 

 Religião Significa Realização 

 

RELIGIÃO É UMA 

“Religião” significa “Realização”. Uma vez que a 

realização é a mesma independentemente da religião, 

infere-se que basicamente todas as religiões são uma 

ou, para ser mais preciso, existe apenas uma religião. 

  



  

  

 

 

Descubra a Unidade Fundamental  

de Todas as Religiões 

 

Incapaz de perceber a unidade dos aspectos seculares 

e sagrados da vida, as pessoas veem diferenças nas 

culturas do mundo e também no conceito de religião. 

A verdadeira sabedoria está em descobrir a unidade 

fundamental por trás das culturas e religiões do 

mundo. 



  

  

 

 

 A Relação do Mantrapuṣpam 

com o Judaísmo 

 

A sexta estrofe do Mantrapuṣpam diz:  

nakṣatrāṇi vā apāmāyatanam| āyatanavān bhavati| 
yo nakṣatrāṇāmāyatanaṁ veda| āyatanavān bhavati| 
āpo vai nakṣatrāṇāmāyatanam| āyatanavān bhavati| 

Nakṣatram significa estrela. A estrela simboliza a consciência que permeia 

tudo e a alma do Judaísmo. Assim, este verso significa que aquele que 

reconhece a grandeza do onisciente, onipresente e onipotente Senhor 

Amoroso atinge a mais elevada morada. Bhagavan nos diz que o significado 

da estrela judaica é: “Confie em Deus o qual governa todas as seis direções 

(leste, oeste, norte, sul, acima e abaixo) simbolizado pelas seis pontas da 

estrela”. 

.  



  

  

 

 

 A Relação do Mantrapuṣpam 

com o Budismo 

 

A última estrofe do Mantrapuṣpam diz:  

saṃvatsaro vā apāmāyatanam| āyatanavān bhavati| 

yassaṁvatsarasyāyatanaṁ veda| āyatanavān bhavati| 

āpo vai saṁvatsarasyāyatanam| āyatanavān bhavati| 

Samvatsara (Ano) representa o tempo. A roda budista é um símbolo do 

Dharma relacionado ao tempo de causa e efeito. O amor em ação é o 

Dharma que está além do tempo. Portanto, este versículo significa que 

aquele que entende a inter-relação entre Amor e Tempo (Ação) alcança a 

mais elevada morada. Bhagavan nos deu o significado espiritual da roda 

budista da seguinte forma: “Lembrem-se da roda de causa e efeito e da 

roda do dharma que corrige todos eles”.   



  

  

 

 

 A Relação do Mantrapuṣpam 

com o Islã 

 
A quinta estrofe do Mantrapuṣpam diz: 

candramā vā apāmāyatanam| āyatanavān bhavati| 
yaścandramasa āyatanaṁ veda| āyatanavān bhavati| 
āpo vai candramasa āyatanam| āyatanavān bhavati| 

Candra significa a lua. As variações da lua estão ligadas aos caprichos da 

mente. Fixar a mente plena de Amor no Senhor Supremo capta o espírito 

do Islã. Assim, este verso significa que aquele que, com fé firme, 

compreende a conexão entre a mente e o Amor, alcança a morada mais 

elevada. Bhagavan nos deu o significado da lua crescente e do símbolo da 

lua do Islã da seguinte forma: “Seja como a estrela que nunca oscila a 

partir da lua crescente, mas permanece fixa, firme na fé”.   



  

  

 

 

 A Relação do Mantrapuṣpam 

com o Cristianismo 

 
A quarta estrofe do Mantrapuṣpam diz: 

asau vai tapanna pāmāyatanam| āyatanavān bhavati| 

yo’muṣya tapata āyatanaṁ veda| āyatanavān bhavati| 

āpo vā amuṣya tapata āyatanam| āyatanavān bhavati| 

Asau vai tapannaḥ significa o sol ardente. A Cruz simboliza a dor e o 

sofrimento do sol escaldante. A aniquilação do ego e da consciência do 

corpo na cruz é a essência do cristianismo. O Amor de Jesus por seus 

semelhantes nos ajuda a vencer a consciência do corpo. Este verso 

significa que aquele que percebe a interconexão entre o Amor e a 

“Aniquilação do Ego” atinge a morada suprema.   



  

  

 

 

 A Relação do Mantrapuṣpam 

com o Zoroastrismo 

 

A segunda estrofe do Mantrapuṣpam diz: 

agnirvā apāmāyatanam| āyatanavān bhavati| 

yo’gnerāyatanaṁ veda| āyatanavān bhavati| 

agnerāyatanam| āyatanavān bhavati| 

Este verso significa que aquele que compreende o significado do fogo 

sacrificial atinge a morada mais elevada. “Agni” significa fogo. A base 

fundamental do Zoroastrismo é o fogo sacrificial. 

  



  

  

 

 

 A Verdade é Deus 

 

Para cada homem nascido na Terra, a Verdade é o próprio 

DEUS. 

  



  

  

 

 

 A Divindade Está Presente  

em Todos 

 
A Divindade está presente em todos. O corpo físico foi atribuído 

para que possa cumprir o seu dever. Não devemos acreditar que 

o corpo é permanente.   



  

  

 

 

 Torne-se Um com Brahman 

 

"Eu estou na Luz; 
 

A Luz está em mim; 
 

Eu sou a Luz." 
 

O jñāni (sábio) que perceber isso certamente  
se tornará um com Brahman. 

  



  

  

 

 

 Loka Samasta Sukhino 

Bhavantu  

(Que todos os Mundos sejam Felizes) 

 

Os indianos sempre estimaram o bem-estar do mundo inteiro. 

Tal deve ser o voto da juventude hoje, bem como da sua religião. 

  



  

  

 

 

 A Essência da 

Nārāyaṇopaniṣad 

 

Na Nārāyaṇopaniṣad é mencionado: 

niṣkalo nirañjano nirvikalpo nirākhyātaḥ  
śuddho deva eko nārāyaṇaḥ| 

Aquele Deus imaculado, eternamente bem-aventurado, um sem nenhum 

outro ou alternativo, onipresente, puro e divindade única - assim é 

Nārāyaṇa. Ele é um sem um segundo. Esse bem-aventurado Ser Supremo 

reside internamente como o princípio de vida na forma de AUM ou som 

primordial no coração dos indivíduos, bem como no coração do universo. 

A interpretação de Nārāyaṇa é um composto de nara (humano, homem) e 

ayana (eterno, sem fim). Assim, Nārāyaṇa é uma pessoa sem fim, o que 

significa que somente Deus é ananta ou infinito. Portanto, a interpretação 

universal de Nārāyaṇa (como as referências a Śiva-auspicioso, Viṣṇu-todo 

penetrante, etc.), poderia ser relacionada com os nomes de Jesus, Buda, 

Alá ou qualquer nome que o homem adore.   



  

  

 

 

 Pratique os Ensinamentos das 

Sagradas Escrituras 

 
Lembre-se que a Bhagavad Gītā, a Bíblia, o Alcorão, a Granth Sahib e 

outras escrituras sagradas não objetivam a "pārāyaṇa" (mera recitação). 

Elas são destinadas a ācaraṇa (prática). Não é um sinal de bhakti 

(devoção) memorizar todos os 700 versos da Bhagavad Gītā ou fazer 

comentários eruditos sobre eles. Isso é apenas prova de ostentação. 

  



  

  

 

 

 A Verdade é o Próprio Deus 

 

Para cada homem nascido na terra, a Verdade é o próprio DEUS, O 

Mundo é Uma Única Família. 

ayaṃ bandhurayaṃ neti gaṇanā laghucetasāṃ 

udāracaritānāṃ tu vasudhaiva kuṭumbakaṃ 

Somente homens pequenos discriminam dizendo: Tal é um parente; 

outro é um estranho. Para quem vive magnanimamente, o mundo 

inteiro constitui uma família. Mahā Upaniṣad (capítulo 6, versículo 72) 

udāracaritānāṃ tu vasudhaiva kuṭumbakaṃ, significa "Este é o meu 

próprio parente e aquele é um estranho" - é o raciocínio da mente 

estreita; para os corações nobres, no entanto, toda a Terra é apenas 

uma só família. 

Conselho de amigo: (hitopadeśa): "Você deve agir sempre na 

consciência de sua divindade e reconhecer em cada ser, um irmão, um 

filho de Deus. O mundo inteiro é uma só família". 

-Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  



  

  

 

 

 As Estrelas são Muitas, o Céu é Um 

 

As estrelas são muitas; o céu é UM. 

Os seres são muitos; a respiração é UMA. 

As nações são muitas; 

A TERRA É UMA. 

Se o homem se lembrar dessa unidade na diversidade, não haverá 

espaço para diferenças, disputas ou guerras no mundo.  



  

  

 

Eko’ham bahusyām 
(Eu sou Um; deixe-Me ser Muitos) 

 

No princípio, Deus era um. Ele pensou: “Eu sou Um; deixe-

Me ser Muitos”, e assim o Uno tornou-se muitos. No 

entanto, a unidade ainda persiste sem ser afetada pela 

diversidade. Assim, seja pela unidade na diversidade, ou 

pela diversidade na unidade, apenas os pensamentos 

(saṅkalpas) são responsáveis. 

  



  

  

 

Deus é o Herói 

 

Há uma unidade subjacente a essa aparente diversidade. 

Há apenas Um. Esse Um é o Herói (Hero) - Deus; todo o 

resto, ou seja, o mundo inteiro é zero. A ilusão do corpo, 

mente, intelecto etc., são apenas zeros. 

  



  

  

 

Vida Espiritual Secularizada 

  

A sua vida secular precisa ser harmonizada com a sua vida 

espiritual. 

  



  

  

 

Experimente a Unidade na 

Diversidade 

 
 Ouça o praṇava primordial ressoando em seu coração, bem como no 

coração do universo. 

Seja como a Estrela, que nunca oscila da sua Lua Crescente, mas 

permanece firme na fé. 

Corte o sentimento do 'eu' e deixe o seu ego morrer na Cruz, para que 

você seja dotado da Eternidade. 

Lembre-se da roda da causa e dos efeitos da ação e do destino, e da 

Roda do Dharma que corrige todos eles. 

Ofereça toda amargura no Fogo Sagrado e emerja grandioso, 

imponente e Divino. 

Você nunca deve criticar nenhuma religião. Juntamente com a sua 

educação, busque desenvolver uma mente igualitária e o amor universal, 

para que possa experimentar a unidade na diversidade.   



  

  

 

A Universalidade da Religião 
 

 

Todas as religiões ensinam somente boas coisas e expõem a 

necessidade do bem-estar coletivo. Se tivermos a 

compreensão adequada disso, qual religião seria má? 

  



  

  

 

A Religião do Amor 

 

Novo amanhecer de "vasudhaiva kuṭumbakaṃ" (*): a Verdade 
existencial torna-se realidade quando cada um de nós se levanta ao 
amanhecer e ora. 

Todas as orações com um sentimento sagrado em comum 
LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU 

 

"Só existe uma religião, a religião do Amor". 
 
(*) vasudhā (Terra) iva (como) kuṭumbakam (família): “(Que) a Terra (seja) como 
(uma grande) família”. Mahā Upaniṣad (VI.72). 


