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OS YAJNAS E OS VEDAS SÃO PARA O MUNDO TODO 
Data: 19/08/2006 – Ocasião: Ati Rudra Maha Yajna1 - Local: Prasanthi Nilayam 

Manifestações do Amor Divino! 
Eu procuro, procuro e procuro. Procurei no passado e estou procurando agora. Tenho procurado por um 
digno e verdadeiro ser humano. 

Acaso a fome dos famintos será satisfeita por ouvirem falar os nomes dos pratos deliciosos? 
Acaso a pobreza dos que vivem na miséria será aliviada por ouvirem falar sobre a glória da riqueza? 

Poema em Télugo 
Manifestações do Amor Divino! 
Antes de começarem a ensinar qualquer coisa a alguém, vocês mesmos precisam colocá-la em prática. 
É essencial que experimentem e sintam a alegria derivada da experiência antes de ensinarem o conceito 
ou a prática aos demais. Todos os sacerdotes que tomaram parte no Ati Rudra Maha Yajna são muito 
bons. De fato, Eu descobri que os sacerdotes Me agradaram. Estou muito satisfeito com o modo como 
conduziram o Yajna e também com as disciplinas espirituais que realizaram. Eles foram além do que era 
esperado. É uma boa sorte ter sacerdotes como esses. Amanhã este Yajna se encerrará, mas não os 
mantras. Os mantras são eternos. Não estão associados com os atributos da matéria. Eles são isentos 
de atributos, puros, a morada final, eternos, imaculados, iluminados, livres e a personificação da 
santidade. Esses mantras ressoarão para sempre em nossos ouvidos. Um sacerdote védico é uma 
pessoa que está constantemente associada com os mantras. O Ritwik não está separado dos mantras. 
Sem os mantras, os sacerdotes não têm existência própria! mantras como esses serão cantados 
somente por uns poucos afortunados. Não há tantos Ritwiks neste mundo, mas somente cento e trinta e 
dois puderam participar deste Ati Rudra Maha Yajna. 
Ó Brâmanes Védicos, que sempre consideram as Escrituras como verdadeiras, quão afortunados sois! 
Os Brâmanes levam suas vidas de acordo com os Sastras – os ditames das Escrituras, depositando total 
confiança neles. Acaso podem encontrar Ritwiks como esses em qualquer outro lugar? De fato, cada 
mantra que cantam tem a clareza do cristal e a entonação perfeita. Sorte nossa poder ouvir os 
sacerdotes cantando os mantras dessa maneira. Muitas pessoas estão felizes porque este Yajna está 
sendo executado por esses Ritwiks. Brevemente, outro Yajna como este será realizado em Puttaparthi. É 
o Veda Purusha Saptaha Yajna, que tem lugar todos os anos. Ele é um Jnana Yajna, ou seja, um Yajna 
relacionado com Manasika Tattwa – o Princípio Mental. 
Ritwiks! 
Vocês obterão muitos benefícios por seus esforços durante os últimos dez dias. Podem não ser capazes 
de perceber isso agora. Voltem para seus respectivos lugares de origem e reflitam calmamente sobre 
isso. Certamente experimentarão bem-aventurança. Há muitos jovens entre os sacerdotes. Esse é um 
bom sinal. Somos afortunados por termos jovens participando de atividades sagradas como este Ati 
Rudra Maha Yajna. Eu disse a Vinay: “Meu querido! Temos muita sorte por contarmos com esses 
Ritwiks!” Provavelmente, todos vocês estão confortáveis aqui; presumo que tenham sido providenciadas 
sua alimentação e acomodação e que Vinay tenha cuidado de tudo para o seu conforto. Tenho pensado 
a respeito disso dia e noite, nesses últimos dias. Se vocês estão felizes, Eu fico feliz. Esses dez dias 
passaram como se fossem dez minutos. Vocês devem ter desfrutado de sua estadia aqui por esse 
período que passou. Eu, do mesmo modo, estou feliz com sua presença aqui. Onde quer que vão, 
devem refletir sobre essa divina experiência. Esses momentos sagrados devem ser preservados em 
suas memórias. Vocês voltarão em breve a Puttaparthi. E isso não é tudo: decidi realizar este Yajna em 
Chennai num futuro próximo. Espero que todos possam ir até lá, para participar do Yajna. 
É muito importante que percebam a singularidade deste Yajna. O que é Yajna? É algo físico ou 
espiritual? Este é um Yajna espiritual, não um ritual físico ou mundano. Ele ofereceu uma experiência 
física, mental e emocional cuja natureza é única. Eu tomei conta de cada detalhe diminuto neste Yajna, 
desde o tipo de vestimenta – os dhotis – que tiveram de usar. Como um pai amoroso que cuida de tudo a 
respeito de seu filho, Eu cuidei de providenciar tudo que pudessem precisar. Estou muito triste de ter que 
Me despedir de vocês amanhã, na conclusão do Yajna. Eu sei que vocês também sentem o mesmo por 
deixar este lugar. Este relacionamento íntimo entre nós é a verdadeira devoção. Vocês não podem Me 
                                                           
1 Contexto do Discurso: esse Ritual Védico ou Yajna (pronuncia-se Yagnha) está sendo realizado pela primeira vez na história 
conhecida da humanidade para obter as bênçãos do Senhor Shiva, na Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, com o 
propósito de promover a paz para a humanidade e a remissão dos erros humanos. Iniciou-se no dia 9 de agosto, encerrando-se no 
dia 20 de agosto. 
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deixar e Eu não consigo Me afastar de vocês. Estou sempre com vocês. Portanto, não fiquem ansiosos 
com pensamentos como: “Swami está longe de nós em Puttaparthi ou em Bangalore”. Eu estou com 
vocês, onde quer que estejam. Nosso sacerdote chefe conduziu todos os rituais deste Yajna com 
completa fé e devoção. Ele fez tudo isso com a convicção de que era o seu dever pessoal. Tais pessoas 
são raras neste mundo. 
O ponto mais importante que quero enfatizar e que vocês devem desenvolver um espírito de sacrifício. O 
homem pode ter diversos desejos. Todos eles devem ser oferecidos a Deus para agradá-Lo. Não se 
limitem a si mesmos. Ajudar é melhor do que ser egoísta. Qualquer atividade que realizem considerem-
na como algo feito para satisfazer seu coração, para a elevação do seu Atma. Este Yajna é feito para 
reconhecer o Princípio do Atma, não com o propósito de alcançar algum benefício físico ou material. 
Vocês participaram deste Yajna sagrado para o seu próprio bem, para o bem estar seu e da humanidade 
como um todo. Este Yajna não se destina simplesmente a alguns indivíduos; é para o mundo inteiro. Os 
mantras cantados aqui se misturaram com o ar e se espalharam pelo Universo inteiro. Esses sons 
sagrados entraram em nossos corações, purificando-os. Por isso, não pensem que os mantras cantados 
neste Yajna estejam confinados somente a este lugar. Eles se espalharam por todo o mundo. Este Yajna 
não aconteceu somente para benefício da Índia, mas para todos os países do globo. Pode haver 
diferentes idiomas em diferentes países, mas não há diferença de sentimentos. Pessoas de muitos 
países – da América, Rússia, África, etc. participaram deste Yajna com muito entusiasmo. Eles também 
estão aprendendo os mantras Védicos. No dia 26 do mês passado, cerca de oitenta pessoas da 
Alemanha visitaram Puttaparthi num vôo especial. Todos eles, homens e mulheres cantaram os Vedas. 
Eles Me disseram: “Swami! Esses mantras são a única coisa que protege o nosso país. Por isso, 
cantamos esses mantras Védicos da alvorada ao crepúsculo”. Não há um traço sequer de egoísmo no 
cântico desses mantras. Eles se destinam à humanidade inteira.  Eles são essenciais para o bem-estar 
de cada ser humano. Os Vedas transcendem o individual e se preocupam com o coletivo. Até os 
ocidentais estão imprimindo textos Védicos com intenção de disseminar a mensagem dos Vedas aos 
povos de todos os países. Sem dúvida, é difícil para os ocidentais cantarem os mantras Védicos, pois 
eles têm dificuldade em pronunciar várias sílabas. Alguns desses mantras dão nó na língua. Porém, com 
um esforço sincero, estão aprendendo a cantar corretamente. O homem pode conquistar qualquer coisa 
com uma firme resolução. 

Tendo decidido aquilo que precisava ser decidido, mantenha-se firme até obter sucesso. 
Tendo desejado aquilo que deveria ser desejado, mantenha-se firme até que seu desejo seja satisfeito. 

Tendo pedido aquilo que deveria ser pedido, mantenha-se firme até consegui-lo. 
Tendo pensado aquilo que deveria pensar, mantenha-se firme até ser bem sucedido. 

O Senhor cederá aos seus desejos com o coração derretido. 
Persevere, seja tenaz e jamais desista,  

pois é uma qualidade do devoto jamais recuar ou desistir de sua resolução. 
Poema em Télugo 

Este Ati Rudra Maha Yajna deverá ser realizado em vários lugares, no futuro. Este Yajna é da 
responsabilidade de todos. Não está limitado a um só país, religião ou casta. É realizado para o bem do 
mundo inteiro. Se continuarem a realizá-lo, em breve as pessoas do mundo todo se tornarão unidas. O 
Paquistão, o Afeganistão, o Japão, a América e a Alemanha – todos os países se unirão. Hoje em dia, 
vocês encontram vários devotos na América. Também há muitos Ritwiks lá. Existem também muitos 
devotos Muçulmanos. Uma senhora escreveu um livro sobre Swami. Ela o apresentou a seu preceptor 
que vive na América. Ele se emocionou até as lágrimas ao ler o livro. Orou para que ele também tivesse 
a boa sorte dela e pudesse escrever um livro sobre Swami. Esse livro está agora sendo impresso e 
distribuído a todos. Devemos unir o mundo inteiro. Isso é “Unidade na Diversidade”. Vejam! Até mesmo o 
nosso país, a Índia, tem diferentes regiões, línguas, etc. A província de Madras, antes unida, dividiu-se 
em duas: Tamil Nadu e Andhra Pradesh. Tem havido mais divisões no país e há um clamor por mais 
divisões ainda. Não há nada de grandioso em dividir o país em pequenas regiões, fragmentando-o. Unir 
o país todo é um grande esforço. Onde houver unidade haverá pureza. Onde houver pureza, haverá 
divindade. Por isso, devemos nos esforçar pela unidade.  Havia um menino russo, um iraniano e alguns 
americanos no grupo que cantou os Vedas no dia de ontem. Vocês devem reconhecer e desenvolver 
essa unidade. Se, quando muito, houver alguma diferença de opinião entre vocês, resolvam-na sem 
demora. Sejam unidos. Todos devem viver cada vez mais como irmãos e irmãs. Só assim vocês terão 
valor e seu nascimento como seres humanos será santificado. 
 

Discurso de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba no décimo primeiro dia do Ati Rudra Maha Yajna, traduzido a partir do original em 
inglês publicado na Página da Editora da Organização Sai Internacional: www.sssbpt.org. 

Niterói, RJ, //  de novembro de 2006. 


