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1. INTRODUÇÃO
1.1. Vedas - A Relevância do Tema
Om Sai Ram! Seja bem-vindo (a). O texto à sua frente trata de quais são e como cumprirmos nossos
papéis em relação aos Vedas, um manancial extraordinário de conhecimento, que vem sendo
repassado desde tempos imemoriais, por meio dos mantras que o constituem. Vejamos como o
assunto diz respeito a cada um de nós, nas palavras de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba:
Um estudo regular dos Vedas e a prática das suas prescrições conferem todas as formas de riqueza
aos seres humanos. Os princípios fundamentais que governam a vida e o destino humanos estão
contidos nos Vedas. Eles são o presente de Deus para o bem-estar da humanidade inteira. Os Vedas
não fazem qualquer distinção baseada em religião, classe social, nacionalidade, etc. Os mantras
védicos podem ser cantados por qualquer pessoa.
É desejo de Swami que os Vedas sejam divulgados a todos os países, para que todo ser humano,
independentemente de religião, classe social, nacionalidade, etc., aprenda e cante os Vedas1.
Diante de tais afirmações, nos cabe a todos saber que incumbências e recomendações Sai deixou, no
sentido de materializar Sua vontade expressa. Este escrito oferece auxílio para tanto, através de
muitas outras declarações divinas, seus objetos de estudo, que vêm atestar a fundamental e urgente
necessidade de engajarmo-nos em Veda samrakshana, a proteção ou preservação dos Vedas (2.5.).
Porém, se as próximas páginas lhe parecerem insondáveis, pode ser interessante partir de uma
leitura mais leve, como a do livro Vedas – Uma Introdução2 e ir ao grupo de estudos védicos de um
Centro Sai; se estiver em seus primeiros contatos com os ensinamentos de Sai Baba, considere,
antes disso, lançar mão de literatura introdutória sobre eles 3 e conversar com devotos entendidos. Se
for um dos casos, gostaríamos que você, mais tarde, retornasse a este documento, equipando-se das
informações significativas e, até então, pouco refletidas, que ele traz.

1.2. Bases Literárias, Citações, Método, Capítulos e Objetivo
(O restante desta Introdução lida principalmente com aspectos técnicos deste trabalho. De modo
que, se a temática lhe é muito nova e você sentir dificuldade em assimilar as informações abaixo,
sinta-se livre para, por hora, abster-se delas e ir direto ao desenvolvimento, no capítulo 2).
Por quatro anos, no Brasil, fizemos um trabalho de pesquisa dos ensinamentos de Baba, acerca dos
Vedas. Decorrente dele, veio a confecção de textos (a série de artigos Princípios & Práticas para
uma Vida Védica) e tradução de materiais a respeito (parte da série de livros Cantos Védicos – A
1
2

3

Divino discurso de 09/08/2006 (português), durante o Ati Rudra Maha Yajna, em Prasanthi Nilayam - O Ati Rudra
Maha Yajna Desenvolve a Natureza Divina do Ser Humano - página 2.
O livro pode ser baixado no site da Organização Sai do Brasil (http://www.sathyasai.org.br/), pela página
http://www.sathyasai.org.br/vedas/estudos-basicos/, onde também encontram-se letras de mantras e seus sentidos,
nos volumes subsequentes da mesma coleção (Cantos Védicos – A Jornada Interior). Mais letras e áudios de hinos
védicos estão em http://www.sathyasai.org.br/vedas/por-que-vedas/audios-letras-etc/.
Há uma porção deles no site da Fundação Sai - http://www.fundacaosai.org.br/index.htm. Livros de experiências de
devotos são relativamente fácies para quem está começando.
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Jornada Interior, que inclui o Vedas – Uma Introdução)4, com os quais pretendíamos disponibilizar
um conjunto de conteúdos preciso, didático e profuso, para nossos estudos de então.
A tradução da coleção Cantos Védicos (Vedic Chants – The Journey Within) nos fez observar
cuidados necessários à fidedignidade às palavras do Avatar e aos versos sânscritos dos mantras. Nos
artigos, buscamos indicar rumos para um início de estudo mais acessível, trazendo dizeres de
Bhagavan que o direcionassem em pontos cruciais. Dessa maneira, agrupamos um número
considerável de passagens embasadoras, coletadas das edições digitais, em inglês e português, de
seus registros basilares - Vahinis, Sathya Sai Speaks (Palavras de Sathya Sai), Cursos de Verão
(Summer Showers/Summer Roses) e documentos de discursos avulsos.
Este estudo tem por objetivo pontuar, elucidativamente, vários desses excertos e suas implicações,
especialmente úteis e alicerçadores ao cuidado e propagação do legado védico, baseado no que
deles pudemos expor como indubitável, por meio de análise textual simples.
Entre as temáticas que nos regularam a seleção de fragmentos estão a dos atributos que fazem dos
Vedas únicos, universais e atemporais; nossos direitos e deveres para com eles; sua importância
para o bem do mundo; preceitos rudimentares para seu estudo, prática e disseminação; e como
fomentar os Vedas se harmoniza com celebrar a unidade na diversidade.
Buscamos fornecer citações diretas tão extensas e numerosas quanto requeridas para possibilitar ao
leitor checar rapidamente os fundamentos do que é exposto. Sabemos que, para a maioria, reunir
trechos esclarecedores sobre o assunto é, ainda, desafiador. Por isso, também, optamos pela
abundância de informações, algumas vezes até repetidas em passagens distintas, para reforço.
Citações de apoio e todas as referências estão em rodapé, logo abaixo dos textos principais. Pode-se
apreciar, não obstante, uma mais rápida leitura, ignorando-se tais notas, sem prejuízo de
compreensão. Extratos adicionais, das mesmas fontes primárias, foram incluídos, para
aprofundamento de questões pertinentes.
As indicações de páginas dos documentos referenciados em português estão de acordo com os
disponíveis para download no site da Organização Sai brasileira, em 2014 5. Nos demais casos,
referimo-nos à paginação dos arquivos, em inglês, do site do Sri Sathya Sai Books and Publications
Trust6, durante o mesmo ano. Sempre que uma fala é citada sem referência a material de origem
trata-se de discurso avulso.
Preparamos um anexo, chamado Contextualizando o Fomento, onde exploramos caminhos para o
cumprimento das orientações Sai constantes no capítulo 2 deste escrito, no contexto nacional e
atual. O fato de o trabalho que você lê ter como produto afirmações universalmente direcionadas,
seguramente extraídas de tais falas, enquanto o outro lhe indica aplicações possíveis, para
conjuntura específica e cuja validação requer checagem posterior, nos motivou a separá-los em dois
documentos. Entretanto, muito do anexo pode servir à cena védica de outros países.
Também partilhamos, nele, algo da experiência obtida na tradução e elaboração de publicações, por
entendermos como cabal o critério nessa área, já que dele, basicamente, depende o acesso às
informações acuradas pelas quais nos devemos nortear. No terceiro capítulo, reunimos as assertivas
em poucos blocos de texto corrido, que sintetizam o que logramos assegurar que Sai passou, entre
conceituações e direcionamentos.
4
5
6

http://www.sathyasai.org.br/vedas/estudos-basicos/
http://www.sathyasai.org.br/discursos/
http://www.sssbpt.info/english/index.html
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1.3. Meio de Pesquisa
Devido ao volume de discursos e escritos avatáricos disponíveis, uma funcionalidade tecnológica
que facilitou imensamente a consulta a seus arquivos digitais foi a da busca de palavras - que aponta
todas as ocorrências de um conjunto de caracteres, no corpo de um documento de texto.
Utilizando-a para ler, nos mais de setenta PDFs em questão, todos os trechos em que se apresentava
uma palavra escolhida, ganhávamos, em poucas horas de leitura e reflexão, considerável noção
macro da abordagem de Swami ao tema correspondente. Assim, enxergamos a coerência e aparente
complementação pedagógica entre falas proferidas ao longo de décadas.
O processo era mais objetivo quando digitávamos termos sânscritos. Se, por exemplo, queríamos
saber sobre a paz, escrevíamos “shaanti”. Era necessário, contudo, testar variações - como
“shaanthi” e “santhi”, no caso - visto que os registros não seguem um padrão de transliteração.
Um dos motivos de enfatizarmos a ferramenta é por ser útil a qualquer buscador desejoso de
otimizar seus estudos sobre temáticas específicas, já que, com ela, tivemos condição de, mais
facilmente, demonstrar o sentido único de declarações tidas como passivas de interpretações
diversas. A possibilidade, resultante, de um consenso mínimo sobre as mesmas, para um mais
afinado trabalho coletivo em prol dos Vedas e outros aspectos da missão Sai, é outra razão.

1.4. Fundamentando-nos na Fonte e Referenciando-a
O formato relativamente acadêmico deste material atenta à sua respeitabilidade, no tocante a
embasamento e coesão, já que demonstrar fundamento, detalhadamente, além de enxergado por nós
como indispensável a qualquer dissertação sobre a palavra divina, torna-se mais imperativo quando
a mesma se exprime em linguagem e assuntos nos quais nem bem nos começamos a alfabetizar.

Acreditamos que, no geral, essa é nossa condição de entendedores da fala de Sai e nos
incluímos nesse grupo de semi-letrados. Logo, buscamos abordá-la didaticamente, todavia,
eximindo-nos, ao máximo, de perspectivas pessoais, e pedimos que o leitor faça o mesmo,
analisando-a diligentemente, para seu proveito e dos que tenha oportunidade de esclarecer.
Cremos na importância de, todos, assumirmos postura ativa no desabrochar do
conhecimento, averiguando o alinhamento entre nossas ações e os ensinamentos do Mestre,
nas literaturas em que constam, palavra por palavra, tornando-nos, com o tempo, seus hábeis
pesquisadores. Pois, nossa relação com Baba é íntima e individual e quando buscamos
soluções no que foi dito por Ele, se não achamos orientação literal a dada situação, obtemos,
no mínimo, critérios abrangentes, cujo emprego lhe traz a melhor solução.
Assim, não gostaríamos que este material fosse literalmente tido como um manual de
procedimentos. A compilação de falas e as afirmativas, que são seu cerne, somente pretendem
facilitar o enfoque organizado a um punhado de questões, jamais dispensando o supracitado
exercício de discernimento do leitor, dirigido a cada contexto.
Esperamos, desse modo, que pelo ininterrupto inquérito à fonte da sabedoria, a prática e repasse do
saber védico e Sai sigam sustentados em conhecimento de causa, com novos estudos surgindo para
toda questão relevante não abordada ou cuja apresentação, aqui, tenha se tornado obsoleta.
4

2. DIRECIONAMENTOS EXTRAÍDOS DAS FALAS DE SATHYA SAI
Esta é a parte principal do escrito! Lembramos que as afirmações nela enumeradas, no primeiro
tópico de cada subcapítulo, concernem a todos, não somente aos indianos - como às vezes se pensa,
quando o assunto são os Vedas. Após as mesmas, demonstramos como foram constatadas, pela
transcrição e comentários às falas divinas que as respaldam. Sem embargo, se assim o preferir, o
leitor pode, sem perda, inverter tal ordem, na leitura.

2.1. Responsabilidades de Preservação e Propagação
Assertivas:
(1) Os Vedas são universais, um presente de Deus para a humanidade inteira; (2) benéficos a todos,
trazem-nos todo tipo de riquezas, sem distinções quanto a nacionalidade, classe social, religião, etc.;
(3) é dever dos indivíduos de todos os países, classes e religiões preservar e promover a herança
védica, de maneira apropriada, sendo, para isso, fundamental e urgente provermos os meios e
encorajamento para seu estudo; (4) quem aprende-os tem o dever de possibilitar seu aprendizado
aos demais; (5) uma de nossas responsabilidades destacadas é a do canto dos Vedas; (6) o benefício
do último não se limita ao recitador, espalhando-se pelo planeta e universo - ver primeira citação do
próximo subcapítulo; (7) dos Vedas depende a prosperidade do mundo; (8) em nosso trabalho de
manutenção e propagação deles, deve ser claro seu caráter de instrumentos de conexão com o
divino, não os tratando como mera forma de entretenimento; (9) é necessário que haja mobilização
conjunta, no sentido de viabilizar o fomento dos Vedas, do melhor jeito; contudo, o repasse do
conhecimento védico não pode ser trocado por dinheiro, não devendo serem eles usados como um
meio de ganhar a vida, sob pena de concorrermos para que o dharma mantenha-se em retrocesso;
(10) para, de fato, os fomentarmos é essencial vivermos de acordo com os ideais védicos.
Constatação:
Nas declarações feitas durante o Ati Rudra Maha Yajna de 2006 (importante ritual pelo bem do
mundo), citadas no início da Introdução (1.1.), Swami enfatiza não só a universalidade e benefícios
dos Vedas, que trazem todos os tipos de riqueza aos homens e mulheres. Expressa, igualmente, Seu
desejo de que os últimos sejam divulgados ao ponto de cada ser humano os aprender e cantar.
Adicionalmente, mostra que nos cabe, urgentemente, assumir postura ativa na manutenção e difusão
do legado dos Vedas7, destacando que, para a tarefa ser bem sucedida, precisamos prover os meios
7

Inspira cuidado o quanto as fontes desse legado têm diminuído: “Cada um dos Vedas tinha uma grande quantidade
de saakhas (ramos ou galhos) e upasaakhas (sub-ramificações). Das 20 ramificações e 21 sub-ramificações do Rg
Veda, apenas três sobreviveram até nossos dias. Semelhantemente, dos 96 ramos do Yajur Veda, apenas dois
sobreviveram às investidas do tempo. O Sama Veda, que tinha 1000 ramificações, hoje conserva apenas três. Se
tamanho tesouro espiritual é contido nos poucos ramos dos Vedas sobreviventes, quão mais grandiosa teria sido a
herança espiritual dos bharatiyas se os Vedas tivessem sobrevivido em sua totalidade! É por causa da negligência
para com os Vedas que o conhecimento espiritual e cientifico dos bharatiyas sofreu um profundo declínio. Como
consequência, eles desenvolveram um olhar estreito. A amplitude de visão sofreu um eclipse. Hoje, o número
daqueles que não possuem amor ou respeito pelos Vedas é crescente. Mesmo entre os brahmins (brâmanes), o
interesse e a preocupação pelos Vedas declinaram. Quem são os brahmins? Brahman significa a manifestação do
mantra. Apenas aqueles que constantemente recitavam os mantras, manifestando Brahman, eram chamados de
brahmins. Hoje, os brahmins esqueceram esses mantras. Devido ao impacto da educação moderna, da cobiça por
dinheiro e do crescimento de interesses mesquinhos, eles esqueceram sua divindade inerente. Consequentemente,
paz e segurança estão em baixa”. Sathya Sai Speaks 22, (inglês), capítulo 29 – Message of the Vedas - página 104.
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necessários ao estudo védico e encorajar as pessoas a empenharem-se nele. Disso tudo dependendo
a prosperidade do mundo.
Manifestações do Amor Divino! Cada indivíduo deveria tomar parte na tarefa de cuidar
dos Vedas da maneira apropriada. O bem-estar da nação e a prosperidade do mundo
dependem dos Vedas. Dentro de mais dez ou vinte anos, mesmo aqueles poucos que
possuem o conhecimento védico podem não permanecer. Por isso, há uma necessidade
urgente de se tomar medidas concernentes ao fornecimento dos recursos e encorajamento
para a propagação dos estudos védicos. Os Vedas não são para serem usados como um
meio de ganhar a vida. Os Vedas são um meio de estabelecer um elo com o Divino. Eles
não são para serem usados para entreter o público. Aqueles que estudaram os Vedas
precisam dedicar suas vidas para promover os Vedas. Apenas então eles estarão servindo
à causa de restaurar a glória da antiga herança de Bharat [termo comumente usado para
se referir à Índia, entretanto, aplicável a toda a Terra, como vemos em 2.6.]8.
Observe-se que o período de vinte anos, mencionado, venceu cerca de um ano depois das falas de
2006, que serviram de estopim para que vários membros da Organização Sai, ao redor do globo, se
comprometessem com os Vedas. Ainda hoje, falta muito para tornarmos amplo o empenho e fácil o
acesso aos conhecimentos que permitem um estudo nos moldes estritamente prescritos. No entanto,
nos parecem crescentes o afinco e conscientização.
Outro ponto a ser realçado vincula-se à responsabilidade de manutenção da própria tarefa de
transmissão. Uma vez tendo aprendido os Vedas, passa-se a ter o dever de possibilitar seu
conhecimento aos demais, promovê-los. Mas, o trabalho não pode adaptar-se ao que apraz às
pessoas, nem ser usado para ganhar dinheiro. Precisamos deixar claro que os Vedas são uma
ferramenta sagrada, de comunhão divina.
Naqueles séculos, o próprio rei estudava em eremitérios aos pés dos sábios versados nas
Upanishads e ajudava outros a estudar, ao conceder abundante ajuda econômica aos
centros de saber, que brilhavam como depositários do conhecimento védico. Assim como
era o rei, eram os súditos. Patrocinar os Vedas significava patrocinar os eruditos e
praticantes dos Vedas. Nos tempos atuais, o encorajamento é oferecido e o conhecimento é
honrado em outros campos. Aos eruditos védicos não é dado encorajamento e
emolumentos similares. Este é um aspecto importante que deve ser resolvido.
Dharmo rakshati rakshitah; “O dharma protege aqueles que o protegem”, diz a Shruti.
Quando pessoas se apresentam para patrocinar as fontes do dharma, este ato bom por si
mesmo ajudará a promover aqueles que o fazem. O estudo dos Vedas, hoje, tornou-se
tarefa dos economicamente fracos. As pessoas se acostumaram com esta situação. Elas
associam o estudo a uma imagem triste e deplorável. Os próprios eruditos, que
alcançaram a erudição através dos Vedas, utilizam-na como um artigo comercial, que
pode ser vendido. Eles não demonstram o valor do estudo Védico através da paz e
harmonia de suas vidas, para ganhar, assim, a reverência aos Vedas, através do exemplo
pessoal. Os Vedas estão sendo mal utilizados por eles, para receberem uma miséria, em
vez da libertação e paz. Esta é a razão pela qual o dharma está tendo um retrocesso, e
ansiedade e medo estão se espalhando entre os homens. O mundo poderá recuperar a paz

8

Se consideramos desde tempos imemoriais o “número dos saakhas perdidos da memória e da prática alcança os
milhares e mesmo os lakhs (100.000)”. Lila Kaivalya Vahini (inglês), página 12.
Sathya Sai Speaks 20 (inglês), capítulo 23 - Foster the Vedas - página 92 (Auditório Purnachandra, 28/09/1987).

6

e harmonia somente quando tais pessoas se convencerem a praticar os ideais
estabelecidos nos Vedas e, deste modo, a servir como faróis para guiar a humanidade na
direção certa. Caso contrário, a queda é inevitável9.
O primeiro parágrafo, acima, situa-nos sobre mudanças sociais, ainda por serem resolvidas, que
afetaram as relações das pessoas com os eruditos védicos e desses dois para com os Vedas. Entendase, porém, que a situação histórica inicialmente remetida, de sábios, reis e súditos, diz respeito ao
passado da Índia, apesar de o que veio depois ter efeito sobre o mundo todo.
Dessa maneira, atentemos aos direcionamentos mais abaixo daqueles, que alertam que, apesar de
necessário um trabalho conjunto, a viabilizar a propagação dos Vedas, o repasse deles não pode ser
trocado por dinheiro, sendo esta, juntamente com a vivência dos ideais védicos, uma condição para
que os ajudemos a brilhar no mundo, ao invés de lançar obstáculos à sua luz e cooperar para que o
Dharma mantenha-se em retrocesso.

2.2. Sobre a Extensão de nosso Usufruto e Responsabilidades
Assertivas:
(1) Não encontramos qualquer ressalva aos estudos e desempenho de práticas ou funções
ritualísticas védicas de alta complexidade e responsabilidade, como Yajnas, com base em
nacionalidade, classe social ou religião das pessoas, como era de se esperar; (2) temos, todos, o
dever de, no futuro, nos responsabilizar pela execução do Ati Rudra Maha Yajna (rito sacrifical,
num sentido espiritual), que deve ser realizado em muitos lugares, para o bem do mundo todo; (3)
se, dessa maneira, dermos continuidade a sua realização, as pessoas de toda a Terra se unirão; (4)
mesmo para um rapaz que vivia em país altamente adverso à cultura védica universal, a postura de
Swami foi encorajá-lo a seguir incorporando-a a sua vida, através do canto védico, inclusive; (5) a
essência de todas as religiões está contida nos Vedas; (6) os Vedas podem aliviar qualquer tipo de
sofrimento humano, sendo bom para todos aprendê-los; (7) não tendo os Vedas ou a missão Sai
caráter de promoção a qualquer denominação religiosa, em particular, ambos são diferentes do que
hoje chamamos, comumente, de religião hinduísta; (8) as mulheres não devem, de maneira alguma,
ser consideradas menos merecedoras ou inferiores aos homens - portanto, também possuem direito
a aprender, cantar, praticar e usufruir do legado védico; (9) as crianças também têm esses direitos.
Constatação:
Como citado no início do escrito, os Vedas não fazem distinção baseada em nacionalidade, classe
social, religião, etc. Porém, se, ainda assim, houver dúvida quanto a todos podermos desempenhar
papéis védicos complexos e de alta responsabilidade (tendo-os aprendido bem), como a condução
de Yajnas (ritos sacrificiais, num sentido interno e não de matança, como visto na última citação de
2.6.), as declarações abaixo devem dissipá-la. Nelas, mais que isso, Swami revela sermos todos
incumbidos da realização de um ritual de alta magnitude, o Ati Rudra Maha Yajna.
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 e
9

Sathya Sai Vahini (português), capítulo 11 – O Valor dos Vedas – página 31.
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os purificaram. 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, absolutamente, não há diferença
de bhava (sentimentos). Pessoas de muitos países – dos Estados Unidos, 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 Puttaparti num voo 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. Esses mantras são para a humanidade
inteira. Eles são essenciais para o bem-estar de cada ser humano. O Veda transcende o
individual (vyashti) e se preocupa com a forma coletiva (samashtiswarupa). Até os
ocidentais estão imprimindo textos Védicos com intenção de disseminar a mensagem dos
Vedas a pessoas de todos os países. Sem dúvida, é difícil para os ocidentais cantar 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, se apenas tiver uma firme
resolução.
“Tendo decidido aquilo que deveria 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, não afrouxe até consegui-lo.
Tendo pensado aquilo que deveria pensar, mantenha-se firme até ser bem sucedido. O
Senhor, com o coração derretido, necessariamente cederá aos seus desejos. Persevere,
seja tenaz e jamais desista, pois é uma qualidade do devoto jamais recuar ou ceder em 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 realizar esse Yajna, em breve as
pessoas do mundo todo se tornarão unidas. Paquistão, Afeganistão, Japão, Estados
Unidos e Alemanha – todos os países se unirão.
Hoje em dia, vocês encontram vários devotos nos Estados Unidos. Também há muitos
Ritwiks lá (sacerdotes). Existem também alguns devotos muçulmanos. [...] Precisamos
unir o mundo inteiro. Isso é “Unidade na Diversidade”. [...] 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 estadunidenses no grupo que
cantou os Vedas, 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 e seguir como irmãos e irmãs. Só assim vocês terão valor e seu
nascimento como seres humanos será santificado10.

10 Discurso de 19/08/2006 (português), durante o Ati Rudra Maha Yajna, em Prasanthi Nilayam - Os Yajnas e os
Vedas são para o Mundo Todo – página 2. Dias antes, em 13/08/2006 (português, página 6), durante o mesmo
Yajna, Swami disse: “Este rapaz é dos Estados Unidos e aquele é da Rússia. Vejam como cantaram a uma só voz!
Esses meninos podem recitar diversos Mantras Védicos como Namakam, Chamakam, etc. Há muitos outros, de
diversos países, que estão aprendendo os Vedas. No entanto, são os próprios indianos que estão desprezando os
Vedas. Os estrangeiros aprendem Sânscrito e cantam os Vedas com clareza e entonação correta”.

8

Ainda sobre a ênfase ampla dada por Swami ao aprendizado, canto e prática dos Vedas, pouco após
o trecho do discurso que abre este material, Ele chamou dois rapazes estadunidenses e lhes pediu
que cantassem o Sri Suktam, cuja recitação é considerada relativamente complexa. Noutro ano,
encorajou mesmo um rapaz que morava em local extremamente hostil às práticas védicas para que
continuasse empenhando-se nelas.
Vejam o quão lindamente esse menino do Irã cantou os mantras védicos! Ele é um menino
muçulmano. Em seu país, as pessoas sequer têm permissão para proferir o nome de Rama
em público. Se lhe perguntarem o seu nome, ele responderá “Meu nome é Sathya”. (Neste
momento Swami perguntou ao menino: “Qual é o seu nome? Qual é o nome dos seus
pais? Cante bem os mantras védicos e aprenda-os todos. Você sabe o Rig Veda?” O
menino, então, recitou Rudram e Sri Suktam com entonação e pronúncia perfeitas, para o
aplauso de toda a assembleia). Tudo está contido nos Vedas. A essência de todas as
religiões, como a hindu, a islâmica e a cristã, está nos Vedas. Mesmo os cristãos cantam a
glória de Deus da mesma maneira. Até os maometanos exaltam os cinco elementos e
louvam o deus da riqueza. Portanto, Deus é um para todas as religiões. Deus é um. Existe
diferença apenas nos nomes. Os muçulmanos oram a Deus cinco vezes ao dia. Os hindus
também rezam para Deus pela manhã e à noite. Nunca devemos dizer que o Veda é
somente para os hindus. O Veda é para todos. Aquele que é único e universal é o Veda. O
Veda pode aliviar todos os tipos de sofrimento do homem. Portanto, é bom para todos
aprender o Veda. Muitas pessoas dos Estados Unidos também vêm aqui e aprendem os
Vedas. Muitas pessoas na Rússia e Alemanha também recitam os mantras Védicos tanto
pela manhã quanto à noite. Uma vez que os hindus não mais recitam os mantras Védicos,
estão esquecendo-os. Por isso, ninguém deve esquecer os Vedas. Veda e Vedanta são como
seus pais. Devemos sempre lembrar-nos deles e jamais esquecê-los11.
Algo a ser destacado é o fato de Swami referir-se aos Vedas como ponto de encontro entre as
diferentes nacionalidades e denominações religiosas, diferenciando-os, dessa forma, do
hinduísmo/seguimento religioso. Discorreremos, mais tarde, sobre tal necessária distinção e sobre
como o verdadeiro fomento dos Vedas contribui para a vivência do dharma, independente do
caminho religioso sob o qual é praticado (2.6.).
Todo o incentivo de Swami e a compreensão de que os Vedas são para todos, entretanto, não
excluem uma série de cuidados em sua difusão. Afinal, os “Vedas são também descritos como
Chandas”, palavra que tem como um de seus sentidos o de “um conhecimento que deve ser
guardado em segredo e propagado com cuidado”12. Aqui, não nos aprofundaremos nessa questão13,
mas, podemos ver que, de acordo com as orientações de Sai, esse caráter secreto não se dá de forma
absoluta ou literal. Ele instrui-nos, sim, a obedecermos a certos critérios, na propagação.
Adiantamos, somente, que dentre as cautelas ou prerrequisitos indicados para se ingressar em uma
série de disciplinas védicas estão observâncias para o dia a dia, como o canto do Gayatri, que é
referido (penúltima citação de 2.6.) como condição para conhecer Brahman (dentro das etapas de
11 Sathya Sai Speaks 41 (inglês), capítulo 6 - Respect, Honour and Make your Mother Happy – página 75 (Prasanthi
Nilayam - 6/05/2008).
12 Sathya Sai Speaks 22 (inglês), capítulo 29 - Message of the Vedas – página 104. Sobre o servir da maneira
adequada, Swami diz: “O serviço é um processo difícil e judicioso; mero entusiasmo amador atrapalha o
progresso ao invés de acelerá-lo. Aprender a técnica de serviço, cultivar o impulso de servir, esses são os passos
para equipar uma pessoa para a liderança”. Sathya Sai Speaks 9 (inglês), capítulo 18 - Elephants and the Lion –
página 54 (Lions Club, Raajamundry - 10/09/1969).
13 Mais sobre os significados da palavra “chandas” pode ser encontrado no Summer Showers 1974, parte 1 (inglês),
capítulo 13 - One Who Protects Dharma Will In Turn Be Protected By Dharma.
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desenvolvimento espiritual elaboradas para os que se iniciam, formalmente, no caminho védico)14.
Mesmo que não possamos entender completamente os aspectos de Brahman, é possível,
para nós, estudar os Vedas, escrituras e os Shastras. Uma vez que somos estudantes e
queremos estudar algo, torna-se imperativo para nós submetermo-nos a alguns tipos de
disciplina, observar algumas regras e aceitar algumas limitações em nossas vidas
diárias15.
Certamente, se fôssemos investigar, em detalhe, tais observâncias, passaríamos por considerações
sobre os samskaras (ritos para a elevação do homem)16, disciplinas designadas em certos estágios da
vida (penúltima citação de 2.6.) e para quando no exercício de determinadas vocações (segunda
citação de 2.6.). Porém, novamente, o entendimento do quanto e de como aplicar essas
observâncias, às nossas circunstâncias locais e pessoais, demanda outra cuidadosa pesquisa.
Informações a respeito são encontradas no grande grupo de escrituras, ligadas aos Vedas,
denominadas “Smriti”17.
Por outro lado, devemos cuidar para, sob pretexto de criteriosidade, não gerarmos empecilhos aos
que desejam estudar e praticar os Vedas, guardando para nós o conhecimento que é de todos.
14 A própria disciplina do Gayatri tem critérios, como o canto em certos horários prescritos (não necessariamente se
limitando a eles, contudo): “O mantra Gayatri tem de ser recitado três vezes ao dia – pela manhã, ao nascer do
sol, durante o zênite e ao pôr do sol. Estes são chamados "Sandhya Kalam" – o momento de junção da noite com o
dia, da manhã com a tarde e do dia com a noite. O tempo, assim como o homem, tem três qualidades: Sattva, Rajas
e Tamas (equilíbrio, paixão e inércia). O dia é dividido em três partes. As quatro horas entre as 4 e 8 da manhã e
entre as 4 e 8 do pós-meio-dia possuem a qualidade Sattva (equânime). As oito horas entre as 8 da manhã e as 4
da tarde são rajásicas (passionais). As oito horas entre 8 da noite e as 4 da manhã, que são principalmente usadas
para o sono, são tamásicas (inação). As oito horas do dia (das 8 da manhã às 4 da tarde) são empregadas por
todos os seres, incluindo bestas e pássaros, na execução de seus deveres do dia a dia e são consideradas rajásicas
(afazeres dinâmicos).
Quando as quatro horas sátvicas da manhã (4 às 8) são usadas para engajar-se em boas ações, como adoração,
atos virtuosos, manter-se em boa companhia, o indivíduo certamente eleva-se do nível humano ao Divino”. Sathya
Sai Speaks 16 (inglês), capítulo 6 - The Gaayathree Path to God - página 19 (17/03/1983 - Prashanti Nilayam,
Auditório Puurnachandra). Essa observância é, nos Vedas e escrituras relacionadas, considerada básica, dando ao
aspirante o direito de usufruir de outras: “Quando aquele que nasceu duas vezes [iniciado na disciplina espiritual,
pelo Gayatri – ver penúltima citação de 2.6.] desiste da adoração (sandhya) matutina e vespertina, cai na
perdição. Aqueles que negligenciam a adoração matutina e vespertina não têm direito a qualquer outro tipo de
ritual”. Dharma Vahini (português), capítulo 7 - Gayatri: a mãe dos Mantras – página 25.
15 Summer Showers 74, parte 1 (inglês), capítulo 10 - All That We Take In Through The Five Senses Constitutes Our
Food - página 159.
16 “Samskriti, a palavra para cultura e cultivo, é derivada da palavra samskara, que significa o processo dual de
remoção da poeira e sujeira do vício e plantio das virtudes de Sathya, Dharma, Shanti e Prema [Verdade, Retidão,
Paz e Amor]. Samskara também é o nome para certos ritos de iniciação e purificação obrigatórios, prescritos
pelos Vedas para a elevação espiritual do homem. Seu número é de quarenta e oito, ao todo; mas poderiam ser
reduzidos a dez e, se preciso, mesmo a um; o derradeiro e consumador, de reconhecer a identidade de si mesmo
com Madhava, Shiva ou Braman [nomes para Deus]. Nara (o homem) é nada menos que Narayana (Deus); jiva
[vida ou alma, a nível individual] é Brahman, visto através das limitações da ignorância primal”. Sathya Sai
Speaks 4 (português), capítulo 30 – Parentes Genuínos – página 88 (9/10/1964, Prashaanthi Nilayam). Assim,
apesar da importância dos rituais, o que Sai coloca como realmente fundamental reside em nós, pois, quando
“reconhecemos a base essencial de tudo que vemos, não há necessidade de mais nenhum sadhana”, diz o Vedanta
(Summer Showers 1973, em português, capítulo 13 - Detachment Gives Peace Even Amidst Troubles - página 161).
“Seja bom, faça o bem, veja o bem. Este é o caminho para Deus. Desprovido desses três, qualquer número de
rituais, adoração, japa (canto do divino nome) e tapa (penitência) não será de uso algum”. Sathya Sai Speaks 42
(inglês), capítulo 9 - Three Assets That You Must Safeguard - página 111 (6/07/2009 – Prashanti Nilayam).
17 O Dharma escritural pode ser dividido em três categorias: Srouta – baseado na autoridade dos Vedas; Smarta –
baseado nos Smritis, que incluem os textos de Manu e Parasara; e Pouranik – que constam nos Puranas. Ver Sathya
Sai Speaks 15 (inglês), capítulo 23 - Prema saadhana – página 71.
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“Vocês precisam praticar o que professam e então transmitir o conhecimento aos outros”18.
Estou observando os estudantes entoarem os Vedas. Tendo aprendido os mantras, esperase que os entoem. Mas alguns deles ficam em silêncio. De certa forma, eles estão
recorrendo a vidya choratwam e a daiva droham (roubo do conhecimento e traição a
Deus). Dessa forma, os alunos estão se tornando traidores. Apenas aqueles que entoam
sinceramente tudo o que aprenderam são elegíveis para Sakshatkara (realização de Deus).
Quando os alunos entoam os mantras, as mulheres sentadas do outro lado também se
juntam a eles. Elas têm todo o direito de entoar os Vedas. Ninguém pode negar o direito
delas. Elas sentem-se inspiradas a entoar os Vedas quando ouvem os nossos alunos. Há
muitas crianças pequenas sentadas aqui. Quem lhes ensinou os Vedas? Elas ouvem
atentamente enquanto os estudantes mais velhos entoam os mantras e, de coração,
aprendem com eles. No entanto, existem algumas pessoas educadas que se sentam ao lado
dos meninos que entoam os Vedas e, mesmo assim, permanecem caladas. Estou
observando-os. Para que serve sentar-se próximo ao grupo de Vedas se não fazem esforço
para aprendê-los e entoá-los? São os maiores ladrões. Ouvem o entoar védico, mas não
participam. Todos devem ouvir e também entoar os mantras, a fim de experienciar a
divindade19.
Assim, o direito de usufruto dos saberes e práticas védicas é de ambos os sexos e todas as idades.
Um dos motivos de incluirmos trecho em que Swami fala tão energicamente é demonstrar o quanto
Ele desaprova a não prática ou confinamento do conhecimento. Ainda sobre as mulheres, devemos
ter em mente que qualquer crença que desmereça sua legitimidade na aquisição do saber e
conquistas espirituais é contrária ao ensinamento Sai e védico, pois “As mulheres, que são a
personificação da energia (Shakti svarupa), de modo algum são inferiores; a sua natureza é cheia
de firmeza moral, paciência e Amor (prema)! Seu autocontrole é raramente igualado pelo homem.
Elas são os exemplos e os guias para os homens trilharem a senda espiritual”20.
Aonde quer que forem, mesmo nos vilarejos, encontrarão senhoras que também cantam os
mantras védicos. Pode haver diferenças estruturais nos corpos masculinos e femininos,
mas no que concerne ao aprendizado védico dificilmente há qualquer diferença21.
Como não poderia deixar de ser, o contexto da citação anteriormente feita, do capítulo quatro do
Dharma Vahini, faz crer que quaisquer diferenças que possa haver na forma dos estudos védicos,
baseadas no gênero da pessoa, digam respeito a direcionamentos ligados a peculiaridades das
vivências masculina e feminina.
Sabemos que parte do que nos é incumbido e aqui tratado, como a realização do Ati Rudra Maha
Yajna, demanda a conquista de uma sucessão de saberes e condições, antes de ser praticado.
Entretanto, nesse caso, o primeiro passo – sabermos que precisamos fazê-lo – já está dado.

18 Sathya Sai Speaks 20 (inglês), capítulo 23 - Foster the Vedas – página 93 (Auditório Purnachandra, 28/09/1987).
19 Discurso proferido em 19/10/2004 (português), durante o Dasara, em Prashanti Nilayam - Obedeçam ao Comando
Divino com Fé Absoluta - página 4.
20 Dharma Vahini (português), capítulo 4 - As naturezas Masculina e Feminina – página 16.
21 Divino discurso de 09/08/2006 (português), proferido durante o Ati Rudra Maha Yajna, em Prasanthi Nilayam - O
Ati Rudra Maha Yajna Desenvolve a Natureza Divina do Ser Humano - página 3.
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2.3. Vedas - Sruti (o que foi escutado) e Apaurusheya (de origem não humana)
Assertivas:
(1) Os Vedas trazem conhecimento sobre todas as coisas; (2) foram revelados a sábios videntes, por
meio de mera escuta, possuindo, assim, excepcional imparcialidade (sendo chamados de Shruti,
aquilo que foi escutado); (3) desse modo, tais descobridores não são seus autores, nem o são
quaisquer seres humanos (por isso os Vedas são chamados de Apaurusheya, de origem não
humana); (4) os Vedas são imperecíveis e infinitos, isso significando que não têm um ponto de
partida, nem de término, específicos; (5) quando se fala de seus atributos transcendentais, entendase que os Vedas não se limitam a suas revelações, sendo manifestações do som cósmico, que a tudo
permeia, não estando confinados a qualquer pessoa, espaço ou tempo; (6) assim, a validade de suas
verdades é atemporal e para todos; (7) não é possível traduzir os Vedas a contento; (8) eles devem
ser aprendidos, cantados e repassados (por escuta), de pessoa a pessoa, conservando-se,
minuciosamente, sua sonoridade; (9) a mera escuta/exposição a sua vibração sonora, sem plena
compreensão de seu sentido, pode gerar efeitos benéficos; (10) no entanto, devemos cantá-los
cientes de seu sentido e tocados por seus sentimentos inerentes, sob pena de não conquistarmos a
sabedoria mais elevada, que os Vedas trazem; (11) para os entendermos mais plenamente, devemos,
além de escutá-los, refletir sobre eles e digerir o conhecimento (sravana, manana e nididhyasana).
Constatação:
Os Vedas possuem características únicas, que nos ajudam a entender porque são tratados de forma
tão especial, ante as demais fontes de conhecimento. Cada uma das que apresentamos é
intimamente ligada ao caráter sonoro e origem não humana dos mesmos.
Por definição, seus Vedas lhes dão conhecimento sobre tudo. Essa palavra vem da raiz
'Vid', que significa conhecimento. Muitas pessoas, mesmo entre as que pertencem a este
país, fazem perguntas e têm dúvidas sobre quem escreveu esses Vedas, qual é o significado
dos Vedas e o que eles ensinam e o que eles contêm. É uma pena que essas dúvidas surjam
mesmo nas mentes de muitos indianos. Para chegar à origem desses Vedas, precisa ser
dito que os sagrados rishis, os videntes deste país, quando realizaram penitência e fizeram
indagações sobre a natureza de Deus, perceberam-nos através de vários sons que os
alcançaram. Esses Vedas são produtos unicamente da escuta dos vários sons Divinos
pelos videntes. Eles não são o resultado de estudo, de leitura ou escrita de livros. Por
terem sido recebidos através do ato de escutar sons, eles também são chamados de Sruthi.
Para tal coisa, conhecida através de escuta, não há outro Pramana. Não se pode indicar
outra coisa como autoridade para provar a autenticidade dos Vedas, uma vez que eles
foram apenas ouvidos através de sons. É como a respiração; a inalação e a exalação da
respiração do próprio Deus22.
Desse modo, a compreensão dos Vedas como Sruti atrela-se à de sua autoria não humana. Eles,
portanto, são classificados como Apaurusheya, sendo singularmente imparciais e,
consequentemente, válidos universal e atemporalmente, pois, como diz Swami, “manifestam o
Sabda Brahman (Som Cósmico). Não são confinados a um lugar, tempo ou pessoa em particular.
Permeiam o cosmos23”.
22 Summer Showers 1972 (inglês), capítulo 3 - Nature of the Human Mind – página 28.
23 Lila Kaivalya Vahini (português), página 11. Adicionalmente: “[...] Bem, Veda é o nome para um conjunto de
conhecimentos divinos. O Veda ensina a verdade que não pode ser corrigida ou contrariada pela passagem do
tempo por seus três estágios - passado, presente e futuro. O Veda assegura bem-estar e felicidade aos três mundos.
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Ninguém compreendeu corretamente o começo do Veda ou seu fim. Portanto, ele é
aclamado como anaadi (sem começo) e sanathana (eterno). Uma vez que o primeiro e o
último Veda não são conhecidos, ele é nitya, de duração eterna. A inteligência dos
humanos é maculada, mas como o Veda não possui traço de mácula, conclui-se que não
pode ser um produto humano. Portanto, os Vedas são também descritos como
Apaurusheya (impessoais)24.
Atributos como imperecibilidade e ausência de início e fim25 referem-se, claramente, não aos meros
versos revelados, perecíveis e finitos, mas a seus sons originários, transcendentes de tais limitações,
cuja sutileza imaterial, aparentemente, os faz serem descritos como a inalação e exalação do divino.
Mas, além da acepção do termo Sruti ligada à sua revelação, há a usada para falar da maneira como
deve ser repassado - por escuta, preservando-se a sonoridade original.
Sruti significa 'aquilo que foi ouvido'. O guru canta o hino Védico, o pupilo escuta com
atenção concentrada e o reproduz com as mesmas modulações de voz. Esse processo é
repetido até que o pupilo domine cada hino. Portanto, o nome Sruti é relevante26.
O motivo de tamanho esmero na conservação dos sons passa pelo fato de o simples entoar, escuta
ou exposição a suas vibrações, sem pleno entendimento, poder causar benefícios.
É possível que a sacralidade dos Vedas seja tanta, que até o mero proferir dos mantras,
sem o entendimento de seu total significado, ou meramente sua escuta, venham a ter
algum efeito santificante. A potência das Divinas vibrações emanadas pelos mantras é tal
que eles conferem única experiência beatífica aos ouvintes. Dentre as oito Divinas
potências atribuídas aos mantras védicos, sravanam (escuta) é considerada a principal27.

24

25
26

27

Confere paz e segurança à sociedade humana. O Veda é a compilação das palavras que constituem a verdade,
visualizadas pelos santos que alcançaram a capacidade de recebê-las em sua consciência iluminada. Na realidade,
a Palavra é o próprio Alento de Deus, a Pessoa Suprema. A importância singular do Veda repousa nesse fato.” Lila
Kaivalya Vahini (português), página 3.
Sathya Sai Vahini (português), capítulo 22 - Verdades Eternas – página 68. Ver também: “O conhecimento tem sua
consumação na descoberta da Verdade. A Verdade que sobrevive ao Passado, Presente e Futuro, não afetada.
Sathyam, Jnanam, Anantham, “Ambas, Sathyam (Verdade) e Jnanam (sabedoria espiritual) são Anantham (sem
fim).” Elas são eternas e ilimitadas. Os Vedas são expressões vocais dessas duas.” Sathya Sai Speaks 20 (inglês),
capítulo 1 - Loving Service Forever – página 1 (2/01/1987 – Auditório Purnachandra).
“Anantho vai Vedah” (os Vedas são infinitos). Sathya Sai Speaks 23 (inglês), capítulo 24 - Message of the Vedas –
página 91.
Lila Kaivalya Vahini, página 5 (português). Adicionalmente,“Hislop: Existe alguma tradução fidedigna dos Vedas
em inglês? Sai: Os Vedas vêm de certos sons fundamentais e suas variações. A menor variação do som muda o
sentido do que é dito. Nenhuma língua escrita é capaz de expressar todos os sons Védicos. É impossível escrever
muitas das palavras. Os Vedas são a respiração de Deus e só podem ser transmitidos de pessoa a pessoa,
unicamente pela voz. Em toda a Índia há somente um punhado de pessoas que podem recitar os Vedas
corretamente. Algumas tentativas foram feitas nos anos recentes para escrever os Vedas e imprimi-los em livros. O
esforço é em vão.” (Conversações com Sathya Sai Baba, página 45. Referência da versão em inglês:
http://media.radiosai.org/journals/Vol_03/07JUL01/cws.htm). E também: “O som é o próprio cerne do Veda. O
som é associado com harmonia e melodia e por isso o Veda tem de ser escutado e êxtase extraído disso. Ele não é
para ser analisado, comentado e julgado. Essa é a razão pela qual o Veda é chamado de Sruti (aquilo que é
ouvido). Através da escuta de sua recitação, meramente, a consciência do Atma e a bem-aventurança que isso
confere podem ser ganhas. A bem-aventurança então adquirida se manifesta em palavras e ações, que conferem
alegria a todos ao redor.” Vidya Vahini, capítulo 1, página 7 (português). “Grande cuidado tem que ser tomado na
recitação dos hinos védicos, observando as regras referentes à entonação, pausa e ritmo.” Sathya Sai Speaks 22
(inglês), capítulo 29 – Message of the Vedas - página 92.
Sathya Sai Speaks 22 (inglês), capítulo 30 - Karma, Upasana and Jnana – página 108 (04/10/1989).
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Swami, contudo, previne contra o canto alheio aos sentidos e sentimentos inerentes aos hinos, sem
os quais a graça de Brahman, o tesouro da sabedoria mais elevada, não pode ser conquistada.
Sadhaka [buscador]: Swami! Nós não encontramos hoje, em lugar algum, entre os
homens, os sentimentos que produzem tais orações. As pessoas repetem essas orações
Védicas como gravações fonográficas, sem qualquer conhecimento de seus significados,
por puro hábito. Não é assim? Por acaso elas obtêm a sabedoria, que é o tesouro mais
precioso de Deus?
Sai: Meu caro amigo! Você mesmo disse agora que elas recitam o Veda como se
reproduzissem gravações, não foi? Assim, ganham tanta sabedoria e Aiswarya quanto um
gravador poderia obter. Como podem adquirir o tesouro da potência total? Plantando um
galho cortado pode alguém reivindicar que é uma árvore em crescimento? Aqueles que
recitam os Vedas com a consciência de seu significado, experimentando ao mesmo tempo
os sentimentos inerentes aos hinos, somente eles podem conquistar a graça de Brahman,
Brahma Vidya, a sabedoria mais elevada, o tesouro supremo (Sakalaiswarya)28.
Sobre o procedimento sequencial, chamado de Amnaya, pelo qual se pode desfrutar do
conhecimento védico, desse modo mais pleno, Swami explica:
A palavra Amnaya ganhou um significado especial, no contexto do Veda. “Amnaya” é
abrangente e significa que há uma contínua e ininterrupta prática consistente de sravana,
manana e nididhyasana, ou seja, escutar, pensar a respeito e, então, digerir ou absorver.
Esses três aspectos são, conjuntamente, chamados de amnaya. […]
Os três processos nomeados sravana, manana e nididhyasa, que se tem de adotar para
alcançar o fim dos mantras dos Vedas, já foram mencionados. Sem passar por esses três
processos, a mera recitação pode ser chamada apenas de erudição, conhecimento no
contexto mundano29.
Cientes de tantas qualidades únicas dos Vedas e da maneira como devemos aprender e desfrutar de
seus cantos, a seguir, reunimos importantes razões adicionais para a grande dedicação de Swami ao
Sruti. Todas referem-se à relação dele com o Dharma, do qual depende o bem-estar geral.

2.4. Veda - a Raiz do Dharma
Assertivas:
(1) A fé trazida por Sai é amorosa e universal, manifestando-se na atitude de unicidade e respeito às
pessoas de todas as crenças e lugares; (2) o real fomento dos Vedas é, portanto, coerente com isso e,
sendo eles a raiz de todo Dharma, da nutrição dos primeiros depende o sustendo do segundo; (3) de
modo que o Veda samrakshana (cuidado dos Vedas) se constitui numa ação de base, da qual
depende o bem estar coletivo, em todas as suas esferas; (4) a relação de dependência do Dharma
pelos Vedas não é apenas de ordem metafísica, pois das revelações védicas derivaram-se todos os
ramos da cultura humana, também historicamente.
28 Lila Kaivalya Vahini (português), página 11.
29 Summer Showers 1974, parte 2 (inglês), cap. 23 - The Lord is Always Intimately Associated with His Creation –
pág. 96.

14

Constatação:
É bem sabido que a vivência do Amor, que transcende as barreiras impostas pelos rótulos, religiosos
e de outros tipos, é básica à mensagem Sai. A promoção dos Vedas, portanto, não poderia, em nada,
ir de encontro a ela. Portanto, veremos como, em verdade, o legítimo fomento védico ajuda a
sustentá-la. Antes de tudo, recordemos como essa atitude de valorização da unidade subjacente a
toda diversidade aparente é estimada pelo Avatar.
Eu vim para acender a lâmpada do amor em seus corações, para garantir que ela brilhe
dia após dia, cada vez com mais lustre. Eu não vim falar em nome de nenhum dharma em
particular, como o Dharma Hindu. Eu não vim em nenhuma missão de publicidade, para
qualquer seita, credo ou causa; nem vim angariar seguidores para qualquer doutrina. Não
tenho nenhum plano de atrair discípulos ou devotos para Meu rebanho ou qualquer
rebanho. Eu vim falar-lhes dessa fé Universal, unitária, esse princípio átmico, esse
caminho de amor, esse dharma de prema, esse dever de amor, essa obrigação de amar.
Todas as religiões ensinam uma disciplina básica: a remoção da mancha do egoísmo na
mente, de correr atrás de pequenos prazeres. Cada religião ensina o homem a preencher
seu ser com a Glória de Deus e expulsar a mesquinhez da vaidade. Elas o treinam em
métodos de desapego e discernimento, de maneira que ele possa mirar alto e atingir a
liberação. Acreditem que todos os corações são motivados pelo Uno e Único Deus; que
todas as fés glorificam o Uno e Único Deus; que todos os nomes, em todas as línguas, e
todas as formas que o homem pode conceber denotam o Uno e Único Deus; Sua adoração
é feita da melhor maneira por meio do amor. Cultivem esse Eka-bhaava (atitude de
unicidade), entre os homens de todas as crenças, todos os países e todos os continentes.
Essa é a mensagem de amor que Eu trago. Essa é a mensagem que Eu desejo que vocês
levem para o coração30.
Consequentemente, o verdadeiro Veda samrakshna (preservação do Veda) só pode ser não
proselitista, respeitador da maneira de cada um experimentar o mesmo princípio de Amor que
habita e une a todos. Nosso trabalho, nesse sentido, consiste em fortalecer a adesão a esse Dharma
de Amor, agindo em sua base de sustentação, pela nutrição de sua raiz única - os Vedas.
“Vedokhilo Dharma mulam” – Os Vedas são a raiz de todo dharma. Se as raízes forem
danificadas, a árvore irá morrer. Se as raízes estiverem vivas, a árvore poderá crescer
novamente; ela poderá sobreviver à poda dos ramos e à perda das folhas, mas se as raízes
sucumbirem, não haverá esperança31.
Incluídas nessa relação de dependência dos Vedas estão, logicamente, as múltiplas crenças do
mundo, visto que se constituem em maneiras de praticar o Dharma32. Por isso, conclua-se que serão
30 Sathya Sai Speaks 8 (inglês), capítulo 22 - The Messege I Bring – página 65. Discurso proferido em Nairobi
(Quênia, África Oriental), em 4/07/1968. E no Summer Showers 1972, capítulo 2: “No que lhes diz respeito, é
essencial desenvolver o sentimento de prema [amor], que é a mais alta experiência proclamada pelos Vedas e
outros textos que os professores lhes estão passando”. O livro Veda – Uma Introdução faz citação do Atharva Veda
(12.1.45) sobre a celebração da diversidade de religiões, retirada do capítulo 'Meaning and Symbolism', dos escritos
do Dr. R. L. Kashyap, do Sri Aurobindo Kapali Shastri Institute, vistos em http://www.vedah.com/: “Possa a Terra,
com pessoas que falam línguas diversas e possuem religiões variadas, de acordo com o lugar em que vivem,
derramar sobre mim tesouros em mil torrentes, como uma vaca constante e que nunca falha”.
31 Sathya Sai Speaks 2 (português), capítulo 41 – Dharma Mula - página 108.
32 Um dos significados atribuídos a “dharma” é o de religião, como visto no dicionário Monier Williams http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/.
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cuidadas, se forem adequadamente cuidados os Vedas. Para ilustrar esse vínculo, lembremos o
símbolo “Sarva Dharma”, que representa religiões diversas como pétalas de uma mesma flor, unidas
por um único pilar, ao centro.
Entretanto, não imaginemos que o sustento do Dharma mediante o fomento dos Vedas é, somente,
de âmbito metafísico. Além do Sruti manifestar, de forma excepcionalmente primal, a Verdade que
baseia o Dharma, ele é pai de todas as nossas culturas, também em termos históricos.
Os Vedas são as mais antigas escrituras do mundo. São uma grandiosa mina de sabedoria.
Eles habilitaram o homem a ter uma visão geral do universo. Historicamente, são o mais
antigo livro de saber de que se tem conhecimento. São as raízes da cultura e empenho
humanos. Manu declarou: “Tudo é derivado dos Vedas”. Todo conhecimento, todos os
princípios para uma vida reta, todas as qualidades derivam dos Vedas”33.
Por diferir tanto da visão geral da estruturação histórica, cultural, moral e ideológica do mundo, tal
declaração mostra como, para alinharmo-nos ao saber trazido por Baba, precisamos superar
paradigmas comuns. Essa demanda parece ainda mais frequente quando se fala dos Vedas. Logo,
para evitarmos erros decorrentes de desinformações, examinaremos, em 2.6., conceituações feitas
pelo próprio Senhor Sai, em torno de expressões decisivas para a compreensão da abrangência de
Sua mensagem e da védica.

2.5. Os Vedas na Missão Sai
Assertivas:
(1) Swami não veio por qualquer pessoa em particular, mas pela causa do Dharma; (2) Sua maneira
de protegê-lo e o verdadeiro Dharma Sthapana (estabelecimento do Dharma) consiste em fazer com
que os Vedas permaneçam ilesos, viçosos no coração dos homens; (3) para isso é necessário cuidar
para que os estudiosos védicos estejam incólumes; (4) Swami veio para ensinar a todos sobre a
essência dos Vedas e preservar o Sanathana Dharma (Dharma Eterno); (5) Ele divide Sua missão
em quatro partes - Veda poshana, Vidvath poshana (promoção dos Vedas e dos eruditos védicos),
Dharma rakshana, Bhakta rakshana (proteção do dharma e dos devotos) - que, obviamente,
compreendem Veda samrakshana (a proteção dos Vedas), Vidvath poshana (amparo, suporte aos
eruditos védicos) e Dharma sthapana (estabelecimento da retidão), termos que também usa para
falar de sua missão; (6) das tarefas dessa última, o reestabelecimento dos Vedas e Shastras
(escrituras especialmente ligadas aos primeiros) no coração de Bharatavarsha (termo associado à
Índia) é a principal e seu sucesso, sem reduções ou atrasos, está garantido pela divina vontade; (7)
em relação a essa tarefa, por parte do Avatar, a remoção da miséria e do sofrimento é incidental importante, porém, decorrente.
Constatação:
Atestada a fundamentalidade dos Vedas para o Dharma, vejamos como se reflete na missão Daquele
que pelo Dharma encarnou. Comecemos, observando a relação sustentador-sustentado entre: (a) o
cuidado com os estudiosos védicos, (b) a manutenção dos Vedas entre os homens e (c) o
estabelecimento do Dharma; respectivamente.
33 Sathya Sai Speaks 23 (inglês), capítulo 24 - Message of the Vedas – página 91.
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Agora, novamente, os Vedas precisam ser reavivados, promovidos. Alguém tem que evitar
que o machado alcance suas raízes, que as cabras comam os brotos. Não sejam tão
pretensiosos, sentindo que o Avatar veio por vocês, particularmente. Eu vim pela causa do
Dharma. E, como o Avatar haverá de proteger o Dharma? Bem, “Vedokhilo Dharma
Mulam” – “Os Vedas são a raiz do Dharma”. Quando os Vedas permanecerem incólumes,
isto é, quando os estudiosos védicos estiverem incólumes, o Veda permanecerá sempre
viçoso no coração do homem. Esse é o verdadeiro Dharma sthapana (estabelecimento do
dharma)34.
Sendo o Dharma o objeto da missão Sai, o fomento dos Vedas, através de seus estudiosos, não
poderia deixar de ser seu alicerce. Swami é repetidamente enfático em dizer que é indo à raiz da
questão que se tratam suas ramificações e garantem-se os frutos desejados.
Neste ponto, devo dizer-lhes algo sobre Mim, como que deixando um cartão de visitas
aqui. Minha tarefa não é meramente curar e consolar, remover a miséria individual. É
algo bem mais importante. A tarefa fundamental da mangueira é produzir mangas. As
folhas, os galhos e as flores da árvore são úteis da sua própria maneira, sem dúvida, mas
o principal objetivo é o fruto. Da mesma forma, para a bananeira, o fruto é o maior
ganho. As folhas, o núcleo comestível do caule, todos esses são incidentais. Assim também,
a remoção da miséria e do sofrimento é incidental para a Minha Missão.
Minha principal tarefa é o restabelecimento dos Vedas e dos Shastras no coração de
Bharathavarsha [termo associado à Índia] e a restauração, entre as pessoas, do
conhecimento sobre eles. Essa tarefa terá sucesso e não será impedida por obstáculo
algum. Ela não será limitada ou atrasada. Quando o Senhor decide e deseja, Sua
resolução (sankalpa) não pode ser impedida, e não será impedida.[...] Eu vim para
instruir a todos na essência dos Vedas, para outorgar a todos esse valioso presente, para
proteger e preservar o Sanathana Dharma [Dharma Eterno]35.
Percebamos como, enquanto estrutura esquematicamente Sua missão, Baba chama atenção para o
encorajamento e zelo que dispensa aos que cuidam do conhecimento védico. Visto que dos esforços
deles depende tão massivamente o bem-estar geral, não é de se espantar que mesmo a remoção da
miséria e do sofrimento seja tratada como incidental, decorrente de Seu trabalho nesse terreno.
A fé só pode crescer no solo da retidão (dharma), com o subsolo fértil dos Vedas. É por
isso que uma Escola Védica (Pathashala) está sendo hoje inaugurada aqui. Eu anunciei
isso em outubro e ela está começando em novembro. Comigo, a resolução e a realização
coincidem em tempo; não há intervalo. Vocês podem dizer que apenas vinte meninos estão
ingressando agora. Se um país enorme é administrado por um gabinete de doze ministros,
este grupo de estudantes é suficiente para o trabalho que tenho em vista. Minha tarefa é
abrir seus olhos para a glória dos Vedas e convencer vocês de que as injunções védicas,
quando postas em prática, produzem os resultados prometidos. Minha tarefa é tornar
vocês conscientes de seus erros e das perdas em que estão incorrendo; não apenas vocês
que estão aqui agora, mas todo o povo da Índia e mesmo do mundo.

34 Sathya Sai Speaks 02 (português), capítulo 48 – Abram seus Olhos – página 122 (23/11/1962, Prasanti Nilayam).
35 Sathya Sai Speaks 4 (português), capítulo 49 – Nada de Srama no Ashrama – página 146 (Vyasashram, Yerpedu,
17/12/1964).
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Esta Pathashala crescerá e tornar-se-á uma universidade, estabelecendo ramificações
onde quer que haja outros tipos de universidades atualmente. Ela proporcionará uma
sombra revigorante e refrescante para todos. Meu prema (Amor) pelo Veda é somente
igualado ao Meu prema pela humanidade. Minha Missão, lembrem-se, é apenas
quádrupla: Veda poshana, Vidvath poshana (promoção dos Vedas e dos eruditos védicos),
Dharma rakshana, Bhakta rakshana (proteção do dharma e dos devotos). Espalhando
Minha graça e Meu poder nessas quatro direções, Eu Me estabeleço no centro.
Esses meninos irão crescer e transformar-se em pilares fortes e retos do Sanathana
Dharma – sabedoria milenar, o Caminho Eterno; eles serão os líderes e guias desta terra
nos dias vindouros. Os pais que os mandaram a esta Paathashaala [escola] têm todos os
motivos para estar contentes, pois esses meninos serão as gemas preciosas que espalharão
o esplendor dos Vedas em todas as direções, disseminando o aprendizado shástrico
[relativo a escrituras ligadas aos Vedas] por toda parte. Eu hei de cuidar deles como a
menina de Meus olhos, mais do que qualquer mãe. Eles terão sempre Minhas bênçãos36.
Assim como expressa tanto cuidado pelos que iniciam suas jornadas de estudo e observância
védica, Swami consola, honra e traz coragem aos brâmanes e estudiosos de longa data. Mesmo
quando resume Sua missão em três itens, cremos que, por sua centralidade, a promoção dos Vedas,
sob o nome de Veda samrakshana (a proteção dos Vedas), e o suporte aos eruditos védicos (Vidvath
poshana) permanecem citados. Por outro lado, Bhakta rakshana (a proteção dos devotos) é
suprimido. O que parece apontar, mais uma vez, para o incidental e automático benefício das
pessoas quando os Vedas são bem preservados.
Há algumas disciplinas e algum dharma a seguir se vocês desejam retirar a venda e ver a
Luz e todas as coisas na nova Luz. Esse bhavaroga (doença do mundo) pode ser curado
pelo remédio védico e pelo regime de restrições e regulações, as várias coisas que podem
ou não ser feitas, as quais esses brahmins (brâmanes) estão seguindo. Não descartem
essas restrições e regulamentações como simples superstições; ninguém irá praticá-las
por divertimento; elas são limitações muito rigorosas à conduta e aos detalhes da vida
diária. É preciso grande fé, coragem e intrepidez para segurar-se a elas como verdadeiras
e colocá-las em prática. Honrem aqueles que têm essa fé e essa coragem. Eu conheço a
sinceridade com que eles vêm levando essa vida regrada, pois estou com cada um deles há
anos.
Em razão de uma prolongada negligência, o caminho estabelecido pelos videntes védicos
está tomado de espinheiros; ele agora está quase irreconhecível, com buracos, refugos,
valetas e mato. Assim como alguns viajantes saqueiam as próprias casas de repouso que
lhes dão acolhida, os Vedas têm sido caluniados exatamente por aqueles que deles
receberam bênçãos e elevação. Quando um país está sob perigo de invasão, o exército,
que é uma parte da população, selecionada cuidadosamente e treinada sistematicamente
para o fim específico da guerra, corre para repelir o invasor. De modo similar, quando os
Vedas estão em perigo, esse bem treinado e seleto grupo de eruditos védicos tem de
assumir a tarefa.
Esses pandits (eruditos) e estudiosos estavam lutando em agonia, pois se sentiam
abandonados e sós. Agora, olhem para eles, sentados em suas alegres vestes, como noivas
junto ao altar; com alegria em suas faces e esperança em seus corações. Eles não tinham
36 Sathya Sai Speaks 2 (português), capítulo 48 – Abram seus Olhos - página 123 (Prasanti Nilayam, 23/11/1962).
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ninguém até agora nem mesmo para ouvir com paciência à sua recitação
escrupulosamente correta dos mantras védicos. De agora em diante, eles não têm motivo
para temer.
Minha tarefa compreende Veda sam rakshana (a proteção dos Vedas), Vidvath poshana
(amparo, suporte aos eruditos védicos) e dharma sthapana (estabelecimento da retidão).
Todos os três são interdependentes. Vidvath poshana ajuda tanto os Vedas quanto o
dharma e, assim, Eu asseguro a eles que seu conhecimento e sinceridade não deixarão de
ser recompensados. A era do abandono terminou37.
Uma vez que assumamos as mesmas responsabilidades, esse cuidado dispensado por Swami há de
ser, similarmente, destinado a nós. Porém, há sim um reconhecimento especial Dele pela dedicação
e preparação da Índia. Talvez por isso, na segunda citação deste subcapítulo, coloque que, dentro de
Sua missão, que envolve o fomento mundial dos Vedas, o reestabelecimento deles e dos Shastras
em Bharatavarsha (termo associado à Índia)38 é Sua tarefa principal, cujo sucesso está garantido
pela divina vontade, sem reduções ou atrasos.
Escutar sobre Deus, Cantar Seu Nome, Pensar Nele, Servir a Seus Pés, Reverenciá-Lo,
Prestar-Lhe Culto, Servir, Cultivar Proximidade e Entregar-se a Deus são as nove formas
de devoção, necessárias para se alcançar Deus, que vêm sendo propagadas desde os
tempos antigos. A devoção intensa e a fé inabalável que se encontram na Índia não se
veem em nenhum outro lugar. Só aqui as pessoas são capazes de superar seus desafios e
tribulações, vivendo em paz por meio da contemplação constante sobre Deus. Tal
santidade não pode ser encontrada em nenhuma outra parte do mundo. Por todo o
planeta, onde quer que se vá, só se encontra miséria e sofrimento. É uma sorte que as
pessoas daqui tenham nascido nesta terra sagrada. Não vemos a realização de rituais
sagrados como Yajnas e Yagas em qualquer outra parte do globo. As pessoas pensam que
lançar oferendas ao fogo é Yajna, mas o verdadeiro Yajna é oferecer a si mesmo a Deus,
para agradá-lo e se tornar digno do Seu amor. Yajna não deveria ser realizado para
alcançar propósitos egoístas. Deveria ser feito para o bem-estar do mundo inteiro39.
Todavia, cientes da espiritualidade que faz a Índia ter um papel global importantíssimo 40, não
esqueçamos a parcela de responsabilidade que já sabemos possuir. O entendimento equivocado de
algumas palavras usadas por Bhagavan pode fazer-nos esquecê-la, como se voltassem-se,
exclusivamente, aos indianos ou hindus. Para evitar isso, vejamos a acurada significação que o
próprio Swami dá a essas expressões.

37 Sathya Sai Speaks 2 (português), capítulo 41 – Dharma Mula - página 109 (Prasanti Nilayam, 01/10/1962).
38 Sobre a capacidade dos indianos, nesse sentido: ”Se, hoje, os estudantes reconhecerem tal sacralidade em nossos
Vedas, vocês se tornarão futuros cidadãos desse país, os quais terão a capacidade de restabelecer a supremacia da
cultura védica”. Summer Showers 1974, parte 1 (inglês), capítulo 6 - Brahman is Within You and is Realisable by
an Unwavering Mind - página 100.
39 Divino Discurso de 10/08/2006 (português), proferido durante o Ati Rudra Maha Yajna - A Associação com
Companhias Sagradas Confere Pureza Mental e Bem-aventurança - página 1.
40 “Os Vedas moldaram a Índia e a Índia moldou, está moldando e moldará o resto do mundo.” Sathya Sai Speaks 02
(português), capítulo 48 – Abram seus Olhos – página 122.
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2.6. Palavras-chave e sua Universalidade Implícita
Assertivas:
(1) Sanathana Dharma é uma expressão que denota o Dharma único e em seu real significado eterno, sustentador e regente de todas as coisas do universo e não limitado, portanto, a qualquer
secto religioso; (2) termos como “dharma específico” são usados para se referir a condutas
aplicáveis a certos indivíduos, em certos contextos; (3) Sanathana Dharma é sinônimo de Veda
Dharma, já que se baseia na verdade universal e imparcialmente expressa nos Vedas; (4) o mesmo
constitui a fé Hindu básica, de modo que o termo “Hindu”, que significa deixar longe a violência,
nessa acepção elementar, também não denota os sectos ou crenças hoje chamados coletivamente de
“Hinduísmo”, esses sim, produtos de indivíduos; (5) nesse sentido, a cultura Hindu ou Bharatiya é
aquela da qual o mundo precisa e deve ser tida como a cultura mundial; (6) o termo “Bharat”,
comumente traduzido como “Índia”, em verdade, é aplicável a toda humanidade, e “bharata” e
“bharatiya”, associados aos indianos, similarmente, dizem respeito a qualidades que podem ser
encontradas ou devem ser conquistadas pelas pessoas de todas as nacionalidades; (7) termos como
Bharatavarsha e Bharatadesha são usados por Swami para referir-se ao país Índia; (8) quando se usa
a palavra “religião”, referindo-se ao Sanathana Dharma, em seu significado profundo e original, não
é no sentido estreito de secto, mas, num, logicamente, mais próximo ao de “maneira de vivenciar a
espiritualidade”; (9) assim, o Sanathana Dharma pode ser vivido dentro da denominação religiosa
de cada um, através de observâncias universais como a da amorosidade e tríplice pureza – no falar,
agir e pensar; (10) tal religião universal é a única que não conhece crescimento ou declínio,
trabalhando pelo bem-estar de todos os povos, em todos os tempos - as demais tendo atuação
espacial e temporalmente limitada, o que não lhes nega o mérito ou função; (11) diferentemente do
que ocorre com as diversas religiões, o próprio Deus é o profeta e fundador do Sanathana Dharma;
(12) mesmo termos como “Brahmin” (brâmane) não necessariamente se referem a pessoas
socialmente tidas como da casta sacerdotal, já que o próprio Baba afirmou que a justa identificação
por esse título aponta para os que conhecem o princípio de Brahman, ou, em outras palavras, os que
nasceram pela quarta vez (atingiram o último estágio de suas vidas); (13) é nosso dever inteirarmonos, cuidadosamente, das terminologias espirituais que norteiam nossos estudos e ações; (14) assim,
devemos, por exemplo, distinguir entre atos equivocados, como a matança de animais, em ritos, e as
ações verdadeiramente védicas.
Constatação:
Bharat e Sanathana Dharma (termos associados a Índia e hinduísmo, em respectivo), são exemplos
de vocábulos cujo senso comum leva a crer indicarem lugar e religião. Constatemos o quão, em
verdade, a fala de Sai é universalmente orientada, inclusive no uso dessas e outras palavras
similarmente relevantes. Comecemos, falando sobre Sanathana Dharma (o Dharma Eterno),
iniciando pala verificação do conceito por trás da palavra Dharma.
Triloke dipako Dharmah (A luz que ilumina os três mundos é a Retidão [Dharma]). O que
é esse Dharma? "Dhaarayathe ithi Dharmah" (Dharma é aquilo que sustenta tudo). Isso
significa que sem Dharma o Cosmos não pode existir. Dharma é o alento vital de todas as
ações. Não pode haver vida sem o poder sustentador do Dharma. Cada objeto no universo
é governado por seu Dharma (a lei do seu ser)41.

41 Sathya Sai Speaks 29 (inglês), capítulo 20 - The Four Beacons – página 80 (Sai Kulwant Mandap, 18/06/1996).
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Portanto, o conceito básico de Dharma abarca o de eternidade. A essencialidade do mesmo vem
atestar ainda mais a de suas raízes, os Vedas, como a respiração do divino. Sanathana Dharma é,
assim, um termo que aponta para a verdadeira natureza do único Dharma.
Manifestações do Amor Divino! O Karma (os atos do indivíduo) é responsável pelo
nascimento. Cada homem é um filho do Karma. Nascido por conta do Karma, o Dharma
(Retidão) torna-se uma das metas primárias da vida humana. O Dharma governa todas as
ações da vida, deste e do outro mundo. Baseadas nas regras do Dharma (conduta)
pertencentes a sua casta, vocação ou Asrama (estágio da vida), espera-se que as pessoas
regulem suas vidas. Isso é considerado Dharma. Mas esse não é o significado correto do
termo. O Dharma, em seu sentido elevado, é aquele que se aplica a todas as pessoas, em
todos os países, em todas as épocas.
Dharma é aquilo que sustenta a humanidade. A verdadeira humanidade consiste em
observar unidade de pensamento, palavra e ação. Todas as ações feitas com essa tríplice
unidade são dhármicas (ações retas). Todas as ações deste tipo serão não violentas.
Palavras proferidas com tal tríplice pureza serão verdade.
O Dharma assim concebido transcende as barreiras de espaço, tempo e circunstância.
Consequentemente, é chamado Sanathana Dharma – as eternas veracidades [ou
preceitos].
Há, no mundo, várias regras de conduta, ligadas a condições que governam tempo ou
espaço. Tais regras são passíveis de mudança, de tempo em tempo e de lugar a lugar, de
acordo com a situação. Mas, se o Sanathana Dharma for mudado, a humanidade cessa de
ser humana. Justo como um carvão em brasa torna-se mero carvão se perde seu calor, e
um pedaço de açúcar mascavo torna-se um amontoado de barro se perde sua doçura, o
homem permanece verdadeiramente humano apenas enquanto adere ao eterno Dharma
(que é representado pela pureza de pensamento, palavra e ação - Trikarana Suddhi). Sem
essa qualidade básica, o homem é humano somente na forma e não em sua verdadeira
natureza42.
Coerentemente, tal Sanathana Dharma é tratado por Swami como sinônimo de Veda Dharma, no
excerto abaixo. A palavra “religião”, nele usada para referir-se a esse Dharma, obviamente, pelo que
já vimos, não o é no sentindo de secto, mas de espiritualidade, internamente falando. Por
conseguinte, perceba-se que em citação na nota 45, Baba diz, categoricamente, que, diferentemente
do que ocorre nas religiões diversas, Deus é o profeta e fundador do Sanathana Dharma.
Percebamos que o entendimento abrangente ou restrito dessa e de outras expressões, como
“Hinduísmo”, “Bharat” e “cultura bharatiya”, é decisivo para considerar-se de tom unificador ou
proselitista a fala a seguir.
A cultura bharatiya não ensina meramente a verdade sobre o mundo objetivo e visível, ela
revela também a verdade do mundo invisível e subjetivo do espírito. Essa é a tarefa do
Sanathana Dharma ou Veda Dharma. Essa religião tem em si os princípios de todas as
religiões contemporâneas. Aqueles que duvidam disso devem examinar as fontes
escriturais, num espírito imparcial.
42 Sathya Sai Speaks 23, capítulo 32 - Seva that Sanctifies – página 136. Discurso proferido durante a quinta
Conferência Mundial das Organizações Sathya Sai, em 21/11/1990, no Hill View Stadium.
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Dada a ampla influência da civilização ocidental, ausência de exposição e explicação por
pessoas que tenham acumulado experiência, inabilidade para captar claramente o
significado dos textos e negligência à língua sânscrita, que é o precioso tesouro da Índia,
a verdade sobre a grandeza da cultura bharatiya é, hoje, largamente desconhecida.
Como um diamante brilha em esplendor quando cortado em muitas facetas, os princípios
fundamentais do Hinduísmo brilharão claramente e iluminarão o mundo, quando o
indivíduo começar a indagação, paciente e entusiasticamente. Como você pode saber o
gosto se não comer? Como pode saber a profundidade, se se recusa a entrar na água?
Aqueles que tratam com desprezo a cultura bharatiya, sem praticá-la, são tão tolos quanto
os que dispensam um prato sem prová-lo.
A cultura hindu é o pilar e suporte da nação; é a espinha dorsal dos espiritualmente
aventureiros; ela outorga tanto este mundo quanto o próximo, a todos os seres. Ela é, na
verdade, a Cultura Mundial, a cultura de que o mundo precisa. Outras culturas assumem
várias formas, em vários climas/regiões. Mas a cultura de Bharat asseverou valores
eternos, valores para todos os tempos e todos os climas – como daya, dharma e dama
(compaixão, virtude e autocontrole). Ela não se dobrou diante da pressão do patronato ou
da perseguição. [...]
Pelo bem da humanidade, essa religião tem de ser revivida e fortalecida. Pois o
Sanathana Dharma (Religião Eterna) se manteve até hoje, a despeito do devastador curso
do Tempo, por esse exato propósito43.
Sabemos que Swami não veio arrebanhar seguidores para qualquer “dharma em particular, como o
Dharma Hindu44”. Portanto, é evidente que quando se refere à cultura hindu ou bharatiya como a
verdadeira do mundo, mais uma vez, não fala do segmento religioso que hoje chamamos de
hinduísmo. Para melhor separarmos os usos distintos do termo “hindu”, vamos contrapor o
atualmente usual, de Dharma específico, mostrando o original, de Dharma universal.
Ninguém pode determinar a data ou o nome do fundador da religião dos Bharatiyas. A
fonte de origem de todos os sectos é o Veda. […]
A religião dos Bharatiyas é a mais anciã, em origem. Levando-se em conta sua base
védica, ela foi descrita como Hinduísmo. A essência dessa fé é sua universalidade,
expressa no dizer: "Lokaah samasthaah sukhino bhavantu" (que todos os povos, em toda
parte, sejam felizes). A fé Bharatiya pôs ênfase na felicidade de todos. […]
[…] Temos, na Índia, os seguidores de Shankara, Ramanuja e Madhavacharya,
representando três escolas de filosofia. Esses sectos são o produto dos indivíduos, mas a
religião Hindu, em si, não é a criação de qualquer indivíduo.
A fé Hindu básica não é apenas para os indianos, mas para toda humanidade. A palavra
“Hindu” é composta das duas sílabas “Him”, significando “Himsa” (violência), e “Du”,
significando “distante”. O Hinduísmo é a fé que faz a violência ficar distante. Essa é a
razão pela qual somente o hinduísmo se destaca como uma religião que se esforça pelo
bem-estar de todos os povos, em todos os países, em todas as épocas. Por isso, o título
43 Sathya Sai Speaks 6, capítulo 14 - Bharatheeya Culture – página 45. De um artigo escrito por Baba para o
Mandalothsava Sanchika, Sanathana Vedanta-Sabha.
44 Primeira citação de 2.4.
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“Sanathana”, que significa antigo ou atemporal. Ninguém sabe quando foi revelada e
quem foi seu fundador. Outras religiões têm sua cronologia. A religião Hindu não conhece
crescimento ou declínio. Pertence a todos os países. É aceitável por todas as pessoas.
Embora as pessoas se chamem de muçulmanas, cristãs, hindus e assim por diante, não
deveria haver diferenças entre elas. Os estudantes devem estar completamente livres de
diferenças sectárias. Devem respeitar todas as religiões, porque o que você acalenta em
sua religião é encontrado em outras religiões também. Se adere a sua própria religião,
não precisa se preocupar com as outras45.
Assim, confirmamos as diferenciações de Swami entre o que talvez possamos chamar de
Hinduísmo faccionado, fruto de indivíduos, e a religião Hindu, em si, ou fé Hindu básica - não
criada por qualquer pessoa e inseparada e firmemente embasada nos Vedas, sendo outro sinônimo
para Sanathana Dharma.
Embora tal fé Hindu original seja, dessa maneira, a única cujo tempo de vida e trabalho pelo bem de
todos não estejam restringidos por época ou habitat, isso não significa que as demais não possuam
papéis significativos, para os grupos e períodos aos quais se destinam. Assim como o Veda
samrakshana alimenta o Dharma único, o fomento da fé Hindu básica, Sanathana Dharma ou
religião Bharatiya, trabalha pelo respeito à unidade na diversidade. Vivenciá-la não nos impede de
vincularmo-nos, por exemplo, a um segmento religioso, como Dharma específico.
Sanathana Dharma é a posição central para a qual convergem todos esses vários
caminhos que se movem em diferentes direções. Os seguidores das diferentes religiões
podem praticar este Sanathana Dharma sendo verídicos no falar, evitando o ciúme e a
raiva e agindo sempre com um coração amoroso. Todos aqueles que assim praticam
Sanathana Dharma e realizam-no sem hesitação estão no direito de serem chamados
“bharatiyas”46.
Com essa deixa, finalmente, confiramos os sentidos reais dos termos “Bharat”, “Bharata” e
“Bharatiya”, cujos usos comuns os têm vinculado a restrições geográficas. Vejamos se, de verdade,
as orientação em que Swami utiliza-se deles são só para os indianos.
Quando nos referimos a Bharat, o termo não está relacionado a nenhum indivíduo, país
ou circunstância particulares. Embora muitos diferentes sentidos derivados tenham sido
dados ao termo, por diferentes autoridades, essas são apenas suas interpretações
pessoais. [ ... ]
[... ] É óbvio que o termo Bharat existe desde tempos imemoriais.
45 Sathya Sai Speaks 22 (inglês), capítulo 24 - Religions and Morals – página 83 (Prashaanthi Mandir, 23/0 7/1989).
Como reforço, no Sathya Sai Speaks 4 (português), capítulo 49 – Nada de Srama no Ashrama – página 145, diz-se:
“Um Estado terá uma Constituição e um conjunto de grandes leis; o Sanathana Dharma é a lei e os Vedas são a
Constituição do Estado do Homem”. No Upanishad Vahini, capítulo 1 – Upanishad Vahini - página 13: “Os Vedas
e as Upanishads são os verdadeiros fundamentos do Sanathana Dharma. Há uma característica interessante a ser
apontada. Essa religião não possui um fundador como as outras. Esse fundador invisível é Deus, a fonte de toda a
sabedoria. Ele é o Profeta desse Sanathana Dharma. Ele é o fundador. Sua Graça e Inspiração manifestaram-se
através dos sábios puros e eles se tornaram os porta-vozes desse Dharma. Quando a pureza moral dos homens se
degenera, Deus toma forma na graça e inspiração dos sábios e mestres. Ele também falou, através das
Upanishads, sobre Sathya-Jnana, a Sabedoria a respeito da Realidade”.
46 Prema Vahini, capítulo 17 (português) - Sanathana Dharma é a Divina Mãe da Humanidade – página 27.
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A deusa Saraswati é descrita como Saraswati, Bhagavathi e Bharathi. Saraswati significa
Vaakdevata (deusa da fala). Por isso, cada homem nascido com o dom da fala é um
Bharata. O nome não está associado a nenhum indivíduo ou país, em particular. O termo
Bharat é aplicável a toda a família humana. “Bha” refere-se ao princípio representado
pelo Divino Conhecimento. “Autoconhecimento” é “Bha”. “Bharatas” são aqueles que
obtêm deleite no autoconhecimento. Por isso, todo aquele que brilha por meio de seu
próprio poder autoluminoso é um Bharata. [... ]
Assim, Bharatiya é alguém que adquiriu divina força através de Atmabalam (o poder do
Espírito). Então, quem quer que seja a pessoa, seja qual for o seu país, ela tem de adquirir
essa força do Espírito47.
Assim sendo, “Bharat” não é uma nação espacial ou etnicamente limitável e cada um de nós deve
adquirir as qualidades internas que nos tornam Bharatas e Bharatiyas. Notamos, em falas nas quais
Swami se referia ao país Índia, o uso de termos como “Bharata-varsha” 48 e “Bharata-desha”. Ou
seja, Ele adicionava à palavra “Bharata” terminações que, de acordo com o dicionário Monier
Williams, denotam lugar.
Sanathana Dharma é a mãe de todas as religiões, todos os códigos éticos e todos os
dharmas deste mundo; e Bharata Desa (a Índia) é o lar onde a Mãe nasceu. Como são
afortunados os bharatiyas (filhos de Bharat)! Como é sublimemente esplêndido este
Bharata Desa49.
Destarte, Swami glorifica a Índia como o lugar de nascimento/surgimento do Sanathana Dharma,
não de pertencimento. Similarmente, também o termo Brahmin (brâmane), comumente associado
aos membros da classe sacerdotal indiana, que teria especial autoridade sobre o saber dos Vedas, em
verdade, diz respeito à condição de conhecedor do princípio de Brahman. Somente as pessoas que o
conquistaram, assim atingindo o último estágio ou nascimento da vida humana, é que merecem essa
denominação.
Queridos garotos! Este é o momento mais auspicioso de sua vida. A vida humana pode ser
comparada a uma mansão de quatro andares, que correspondem aos quatro estágios da
vida do homem, a saber, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprasta e Sanyasa (celibatário,
chefe de família, recluso e renunciante). Hoje, vocês estão estabelecendo a fundação da
mansão de sua vida. A proteção e segurança da mansão são garantidas uma vez que
façam a fundação forte e robusta.
O homem possui quatro nascimentos. O primeiro tem lugar a partir do ventre de sua mãe.
Ele obtém uma segunda vida quando iniciado no mantra Gayatri. Seu terceiro nascimento
ocorre quando estuda os Vedas [mais especificamente, ao término dos estudos, quando se
torna um Vipra]. Ele se torna um Brahmin quando reconhece o princípio de Brahman.
Esse é seu quarto nascimento. A pessoa não se torna um Brahmin meramente pelo
nascimento, mas por conhecer a natureza de Brahman. Para isto, o canto do mantra
Gayatri é essencial50.
47 Sathya Sai Speaks 23 (inglês), capítulo 34 - Restor the Glory of Bharat – página 143. Discurso proferido no Hill
View Stadium, em 23/11/1990.
48 Segunda citação de 2.5.
49 Prema Vahini, capítulo 17 (português) - Sanathana Dharma é a Divina Mãe da Humanidade – página 27.
50 Sathya Sai Speaks 33 (inglês), capítulo 4 – Sanctify your Life by Chanting Gayatri Mantra – página 57
(10/02/2000, Prashanti Nilayam). Adicionalmente, no Sathya Sai Speaks 5 (inglês), capítulo 7 – Recruits for my
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Notando-se como todos esses termos abrangentes, com o tempo, passaram a ser usados como
vinculadores de ideias limitadas, pode-se imaginar como a má compreensão da linguagem espiritual
pode lançar sombras sobre a vivência védica, colaborando mesmo para a transfiguração de
ritualismo beneficente em práticas condenáveis.
Você deve entender as antigas ações virtuosas (Dharmakarma) através da compreensão
do seu significado simbólico. O campo espiritual tem muitos termos técnicos, com suas
próprias conotações específicas. Estes devem ser claramente entendidos a fim de que você
domine corretamente o ensinamento dos Shastras (uma categoria de escrituras indianas).
Tomemos um exemplo: as pessoas antigamente costumavam celebrar rituais sagrados
(Yajnas) nos quais animais, incluindo os domésticos, eram sacrificados. No entanto, o
animal é somente um símbolo. Não era a criatura silenciosa que deveria ser esquartejada.
O animal leva uma vida de sacrifício, independentemente de completar a sua jornada no
mastro sacrificial. O animal que deve ser estripado e oferecido é outro; no vocabulário
espiritual, o animal que deve ser abatido é “a consciência do corpo” ou a “consciência
do ego”. O Senhor é conhecido como Pasupathi ou Govinda. Pasupathi é o Senhor de
todas as almas individuais (Jivas), sendo pasu equivalente a individual, e Govinda
significa o Guardião das Vacas ou Jivas, sendo que “go” equivale ao Jiva. O pastoreio de
vacas é uma brincadeira divina simbólica de Krishna para indicar Sua Missão de pastor
das almas individuais (Jivas)51.
Eis um grande motivo para nos tornarmos bons entendedores dos conceitos e terminologias
escriturais. Voltando ao assunto do universalismo, todas as desambiguações que acabamos de
enfocar atestam que, quando entendemos os termos usados por Sathya Sai, especialmente com base
em Suas próprias definições, qualquer ideia de favoritismo, baseada em religião, nacionalidade,
sexo, etc., dá lugar à compreensão do real caráter inclusivo de Sua fala.

Army – página 28 (25/02/1965, Upanayanam, Prashanti Nilayam): “O samskara (ritual purificador) de
Upanayanam (investidura do cordão sagrado) é benéfico não apenas aos garotos que foram iniciados, mas a cada
um de vocês, que o testemunharam e dele extraíram inspiração. O instruído pandit de Delhi falou-lhes, agora, do
significado desse samskara; ele (o rito) fez de todos esses rapazes “duas vezes nascidos”, "dwithiyam mounji
bandhanaath", disse. O cinto de grama munja deu-lhes esse status, ele falou. O Upanayanam – a cerimônia de
condução do jovem para o professor – e a recitação, pelo iniciado, do mantra Gayatri (fórmula sagrada), que ora
por claro intelecto, são os primeiros passos em direção à percepção última da Realidade. O Pandit Ramasaran
explicou como o Gayatri é a essência do Rig, Yajur e Sama Vedas e como o conceito tradicional de Gayatri Devata
[a deidade Gayatri] incorpora uma harmoniosa mistura das cinco divindades – Vishnu, Surya, Maheshwari,
Ganapati e Ishwara, representando os cinco elementos – e como a prece a Gayatri supre as necessidades materiais
e espirituais do homem. Cada homem é dotado de um corpo e quatro nascimentos! Ele nasce Sudra; pois, como
uma criança, não tem senso de limpeza ou ideias definidas de certo e errado. Através do rito de iniciação na vida
espiritual, ou seja, quando é tido como pupilo, por um guru, que assume a responsabilidade de guiá-lo ao objetivo
da vida do homem, ele se torna dwija, duas vezes nascido, entrando no segundo capítulo de sua carreira humana.
Quando tiver terminado as disciplinas espirituais e estudado as escrituras, ele se torna um Vipra (sábio); por
último, quando, como resultado dessas práticas e experiências, visualiza Brahman; como imanente em tudo, ele é
um Brahmana. Um Vipra alcança Brahmajnanam [conhecimento de Brahman] e se torna Brahmana. Este é,
portanto, o primeiro, mas o mais importante passo no processo de autorrealização”.
51 Dharma Vahini (português), capítulo 1 - O que é Dharma? - página 9.
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2.7. O Indispensável Aprendizado do Sânscrito
Assertivas:
(1) O Sânscrito é a língua dos Vedas e merece a reverência de todos; (2) para quem busca entender e
claramente repassar os princípios básicos encontrados nas escrituras da Índia e obter o néctar dos
Vedas, é uma necessidade e dever aprender o Sânscrito; (3) assim como ao Sanathana Dharma, ao
Sânscrito está atrelado um caráter de imortalidade, sendo ele a mãe de todas as demais línguas, não
apenas num sentido metafísico, mas de descendência histórica - é a mais antiga das línguas; (4) o
sustento das demais línguas e suas palavras raízes residem na sânscrita; (5) a Cultura, todos os
ideais e artes surgiram do Sânscrito; (6) sendo o Sânscrito de valor inestimável à cultura mundial, é
preocupante que esteja sendo negligenciado, de modo que precisamos beneficiar o mundo
aprendendo-o e mantendo brilhante sua chama; (7) embora devamos aprender a linguagem védica e
cuidar do legado do Sanathana Dharma, precisamos nos conduzir e comunicar permitindo aos
demais perceberem que os consideramos como iguais, exibindo nosso amor e caráter antes de
rótulos ou classificações que possam passar impressões de sectarismo; (8) devemos nos colocar
como seguidores da religião do amor, pessoas de caráter, integrantes da comunidade da moral.
Como disse Baba - A resposta para a pergunta “A qual comunidade você pertence?”, deve ser:
“Eu pertenço à comunidade da moral”. Se alguém perguntar sobre sua religião, declare: “O Amor
é minha religião”.
Constatação:
Imprescindível ao fomento do Sanathana Dharma é o conhecimento do Sânscrito. Os que pretendem
dedicar-se ao Veda samrakshana devem aprender a língua dos Vedas.
Se uma pessoa deseja entender claramente os livros sagrados e textos escriturais da Índia,
absorver sua mensagem, ela precisa aprender a língua sânscrita. Não pode evitar essa
responsabilidade e esse dever. [... ]
O Sânscrito é uma língua imortal. Sua voz é eterna. Sua evocação atravessa os séculos.
Ele tem embutido em si o sustento básico de todas as línguas do mundo. Reverencie o
Sânscrito como a Mãe das línguas. Não ignore sua grandeza ou fale depreciativamente
sobre ele. Quando anseia mitigar a sede pelo néctar oferecido pelos Vedas, você tem que
aprender Sânscrito52.
Uma vez necessário à adequada propagação das ideias védicas, o Sânscrito é mesmo importante
para compreendermos nossas significações de mundo, herdadas dos nossos idiomas locais.
Para entender claramente os princípios básicos e explicar a outros esses princípios, um
conhecimento de Sânscrito é essencial. Samskriti, ou Cultura, emergiu do Sânscrito. O
Sânscrito é a mais antiga de todas as línguas do mundo. Ele é a eclosão original a partir
da qual fluíram todas as artes e todos os ideais. As palavras raízes das línguas podem ser
todas encontradas na Veda bhaasha [língua do Veda] ou Sânscrito. Ele é inestimável para
a cultura mundial, mas causa preocupação o fato de ter agora caído em negligência53.
52 Sathya Sai Vahini (português), capítulo 22 - Verdades Eternas – página 69.
53 Sathya Sai Speaks 6 (inglês), capitulo 14 - Bharatheeya Culture – página 47 (de um artigo escrito por Baba para o
Mandalothsava Sanchika, Sanathana Vedanta-Sabha.). Adicionalmente, no Sathya Sai Speaks 1 (português),
capitulo 25 - Manushya e Manas - página 74 (discurso proferido no Colégio de Sânscrito Markandeya, Aukiripalli,
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Cremos que o ideal seria que, tendo aprendido cedo, fôssemos versados no Sânscrito (o que
demanda anos), antes mesmo de iniciarmos os estudos védicos. Contudo, não encontramos qualquer
orientação divina tratando isso como prerrequisito a um começo de aprendizado. Não obstante,
entendemos que todos os que se pretendem estudantes e devotos de Sai devem instruir-se, em
alguma medida, nas ideias e terminologias védicas e, logo, sânscritas, já que foi essa a linguagem
por Ele usada para se comunicar com as pessoas, como um todo.
Não temos notícia de sequer uma fala Sua que não exponha, explicitamente, ideias, trechos e/ou
práticas védicas (como Gayatri e So ham, por exemplo), mesmo em vídeos de entrevistas a
ocidentais, escritos que compôs para a educação de toda humanidade ou quando discursando fora da
Índia (no Quénia)54. Devemos, portanto, tornarmo-nos íntimos dessa linguagem, cuidando, contudo,
para que em nossas abordagens e fala transpareça o valor universalmente aceito do amor, traduzido
em comportamentos unificadores.
Todas as Organizações Sathya Sai devem ser permeadas com amor. Nenhum lugar deve
ser dado a forças divisórias. Diferenças de casta e credo devem ser totalmente afastadas.
Apenas o caráter deve ser a marca da comunidade do indivíduo. O amor deve tornar-se
um artigo de fé. A moralidade determina a natureza da comunidade. A resposta para a
pergunta “A qual comunidade você pertence?”, deve ser: “Eu pertenço à comunidade da
moral”. Se alguém perguntar sobre sua religião, declare: “O Amor é minha religião”55.
Dessa maneira, devemos lançar mão das orientações divinas para portarmo-nos de maneira nãodivisionista. O Veda samrakshana precisa ser praticado de tal forma que seus trabalhadores não se
isolem sob o rótulo de correligionários dos Vedas, mas, sim, sejam reconhecidos por sua
moralidade. Mesmo que, num sentido profundo da expressão, Sanathana Dharma seja entendido
como religião ou religiosidade, já sabemos que autodenominação de adeptos do amor é a que
podemos estampar, sem receio, nas situações em geral. “Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti (A
Verdade é uma, mas o sábio refere-se a ela por vários nomes)”56.

22/01/1960): “O aprendizado de Sânscrito tem que avançar pelos seus esforços e entusiasmo; o mundo todo irá se
beneficiar se vocês mantiverem essa chama ardendo brilhante”.
54 Primeira citação de 2.4.
55 Sathya Sai Speaks 23 (inglês), capítulo 29 - The Day that Wrought the Great Change – página 126. Discurso
histórico, proferido em Prashaanthi Nilayam em 20/10/1990, que marcou o jubileu de ouro da Anunciação
Avatárica de Bhagavan, em Uravakonda. No SSS 7 – capítulo 46, Swami diz: “[...] pois, esta Organização não é
como qualquer outra. Não busca estabelecer um novo culto ou seita, um novo tipo de Japa (repetição do nome do
Senhor) ou Dhyana (meditação), um novo ritual, uma iniciação que separa as pessoas como “discípulos”, dentro
da congregação, e “não iniciados”, fora da congregação. Ela procura refrear tamoguna (letargia, ignorância e
todos os males que surgem destes) e rajoguna (paixão, emoção violenta, desejo, egoísmo e males consequentes);
infunde nos homens a Verdade que todos são parentes no Atma [A Alma], que o estranho não é mais do que a
própria pessoa em outra roupagem e que o serviço ao outro é o melhor serviço que alguém pode fazer a si
mesmo”.
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2.8. Textos Sagrados a Comporem nossos Estudos Védicos
Assertivas:
(1) As fontes de conteúdos para os estudos védicos das pessoas de todo o mundo incluem o núcleo
dos Vedas (o Samhita – as coleções de mantras), seus textos subsidiários (Brahmanas, Aranyakas e
Upanishads), os Vedangas e as escrituras ligadas ao Shruti denominadas Shastras, Puranas, Itihasas,
Brahma Sutras e os textos interpretativos chamados de Mimamsa (não sabemos se essas são as
únicas); (2) às vezes, vê-se a palavra “Veda” usada para denotar Samhitas, Brahmanas, Aranyakas e
Upanishads; outras vezes ela é aplicada ao Samhita, que, junto com os demais, recebe a
denominação de “literatura védica” ou “escrituras védicas”; (3) em termos de pensamento filosófico
bharatiya, a Gita, os Brahma Sutras e as Upanishads são considerados as raízes; (4) o estudo dos
três grandes sistemas de filosofia, expostos no Mimamsa (dualismo, não dualismo qualificado e não
dualismo), deve ser feito não de uma perspectiva sectarista, limitando-nos como seguidores de um
ou outro pensamento, mas buscando a real unicidade que há entre todos eles; (5) Sai não apenas diz
que cada um dos tipos de textos em questão é adequado a toda humanidade, mas também que temos
o dever de estudá-los e aplicá-los, para assim entendermos os Vedas; (6) outros textos, que tenham,
similarmente, o conhecimento védico como objeto, não necessariamente possuem confiabilidade ou
universalidade que os torne elegíveis para o estudo desse saber; (7) a literatura Sai oferece diversas
fontes de esclarecimento, nas palavras do Próprio, ao que é exposto nessas escrituras - essas
publicações, definitivamente, devendo servir-nos de Norte; (8) apesar de não ter, Ele mesmo,
deixado orientações detalhadas sobre o estudo de cada porção das escrituras referidas, apontou
outras escrituras e fontes de interpretação que o fazem com autoridade.
Constatação:
Para sabermos que conteúdos devem fazer parte dos estudos védicos dos quais precisamos lançar
mão, necessitamos: entender o que faz parte dos Vedas; o que não faz, mas lhes está atrelado e
possui universal respeitabilidade e função que nos fazem dever estudá-lo; e o que está fora dessa
lista, por não possuir qualquer desses atributos.
Para começar, vejamos o que compõe os Vedas. Apesar de, às vezes, falar-se de “Vedas e
Vedanta57”, os grupos de textos que constituem o segundo (as Upanishads), bem como os Samhitas,
Brahmanas e Aranyakas, integram o que é chamado de “literatura védica” ou “escrituras védicas”.
Cada um dos quatro Vedas (Rig, Yajur, Sama e Atharva) possui essas quatro sessões, as quais
marcam etapas da aprendizagem védica.
O termo Vedanta geralmente é usado por muitos para indicar uma escola de pensamento
filosófico. Mas Vedanta é apenas uma seção especial da literatura Védica. Todos os textos
das Upanishads fazem parte do Vedanta, que é a consumação do pensamento Védico. Os
próprios Vedas são inestimáveis guias em direção ao Altíssimo. Os hinos (riks) do Rig
Veda são extasiantes efusões do espírito do homem, exaltando o deleite decorrente da
contemplação da ordem e beleza da Natureza fora dele. O Sama Veda é o precioso tesouro
verbal que capacita o homem a louvar o Criador e Sua Criação por meio de canções. O
mistério deste e dos outros mundos é detalhado nos textos que são abrangentemente
chamados Atharvana Veda. As fórmulas para rituais e cerimônias, sejam as que conferem
benefícios, as realizadas para obtenção de méritos ou as sacrificiais, foram compiladas no
Yajur Veda.
56 Sathya Sai Speaks 39 (inglês), capítulo 10 - Selfless Service To Society Is True Sadhana - página 152. Kerala Youth
Camp, 21-5-2006, Whitefield, Bangalore.
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A literatura Védica, agrupada nessas quatro coleções - cada uma com um nome diferente tem mais quatro ramificações, os Mantras, os Brahmanas, os Aranyakas e as Upanishads.
Os textos dos Mantras são também chamados Samhithas (Coleções). Todas as fórmulas
sagradas estão ali agrupadas. Os textos que descrevem os significados e métodos para
utilizá-las e criar benefícios através de sua recitação apropriada são conhecidos como
Brahmanas. A palavra Brahma tem vários sentidos. Na expressão Brahmanas, significa
Mantra (fórmula sonora de poder). Os Brahmanas tratam principalmente dos cerimoniais
e de atividades externas similares. Os Aranyakas, no entanto, lidam com os significados
internos e as disciplinas internas, tais como a subtração dos sentidos e a eliminação dos
apegos. As Upanishads buscam, através da análise filosófica, harmonizar os dois
caminhos. Elas constituem a fase final dos estudos Védicos e são chamadas Vedanta.
Podem mesmo ser consideradas como a essência dos ensinamentos Védicos, a nata de
todas as escrituras Védicas. Quando os Vedas são assimilados com sabedoria, as
Upanishads emergem como a manteiga, quando o leite é batido.
Todas as formas de literatura Védica até aqui mencionadas constituem o mais antigo
corpo de Conhecimento, Vidya. “Upa-ni-shad” - essa palavra é formada pela raiz “sad”,
tendo duas sílabas, “upa” e “ni” como prefixo. “Sad” quer dizer “sentado”, mas tem
também outro significado: “destruindo”. “Ni” se traduz por “fixo”, “disciplinado”.
“Upa” quer dizer “perto”. O aluno tem de sentar perto do Mestre (Guru, Acharya) ou
Preceptor, prestando fixa atenção ao que está sendo comunicado a ele. Só então ele pode
aprender a essência do conhecimento e a habilidade do discernimento.
As Upanishads, os Brahma Sutras e a Bhagavad Gita são as raízes básicas do pensamento
filosófico indiano. Juntos, eles são conhecidos como Prasthana Thraya, a Tríade
Autêntica58.
Desse modo, além dos textos anteriormente aludidos, Swami enfatiza os Brahma Sutras e a Gita
(parte do Itihasa chamado Mahabharata) como básicos ao pensamento filosófico indiano. Ainda
sobre os primeiros, vale mencionar que os Brahmanas, Aranyakas e Upanishads, essas
“elaborações, esses três textos subsidiários” aos Samhitas, embora, às vezes, aparentemente tidos
como anexos ao Veda - “Os quatro Vedas são as quatro samhithas, como o Senhor explicou
agora59” (diz o buscador) - são referidos por Bhagavan como partes dele (essas observações são
somente para fins de conceituação).
Os Vedas foram divididos em quatro partes. Umas partes constituem os mantras, as outras
constituem os Brahmanas. Essas quatro partes têm os nomes Samhita, Aranyaka,
Brahmana e Upanishad60.
57 Fim da segunda citação de 2.2.
58 Vidya Vahini (português), capítulo 1, página 8. No Dharma Vahini, capítulo 11 - Três Eras – página 37, consta: “A
literatura védica consiste de hinos (samhitas), Brahmanas, textos compostos ou estudados na floresta (Aranyakas)
e as Upanishads. Desses, os três primeiros lidam com as ações (karma) e são conhecidos como karmakanda,
enquanto que a última, Upanishads, diz respeito à sabedoria espiritual (jñana), sendo chamada de textos da
sabedoria (jñanakanda).
Os grupos de mantras nos textos védicos (samhitas) são repletos de hinos de louvor ao Senhor (stotras),
glorificando divindades como Indra, Agni, Varuna, Surya e Rudra. Os arianos na antiguidade obtinham paz,
contentamento e plena realização para os seus desejos através de sacrifícios e rituais endereçados àqueles deuses
através dos mantras. Eles perceberam que o Princípio Absoluto, o Paramatma, é Um e somente um; eles também
sabiam que, apesar disso, Ele se manifesta como variado e multifacetado, sob diferentes Nomes e Formas”.
59 Trechos de falas do sadhaka (buscador), no Lila Kaivalya Vahini (português), página 4.
60 Summer Showers in Brindavan 1974, parte 1 (inglês), capítulo 13 - One Who Protects Dharma Will In Turn Be
Protected By Dharma – página 197.
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O fato de Swami também dizer que os “Vedas e Vedangas foram divididos em quatro partes,
chamadas Samhitas”,61 demonstra que os Vedangas integram os textos componentes do que
chamamos de estudos védicos. Entretanto, existem, igualmente, outras classes de escrituras,
diretamente ligadas aos Vedas e trazidas pelos rishis, nas quais devemos instruir-nos. Conhecendoas, é importante atentarmos para demais textos, que se pretendam, porém não sejam legítimos
detentores de conhecimento védico ou que sirvam a alguma crença ou grupo humano específico.
Todo homem deve se inteirar dos contornos do dharma expostos nos Vedas, nos Shastras e
nos Puranas. Incompreendidas por uma inteligência incompetente, uma emoção
descontrolada e um raciocínio impuro, essas obras têm sido grosseiramente diluídas e sua
glória tem sofrido deploravelmente. Do mesmo modo que as gotas de chuva que caem do
claro céu azul tornam-se coloridas e se contaminam quando atingem o solo, a imaculada
mensagem dos antigos sábios (rishis), o exemplo de seus notáveis atos, os impulsos claros
e não maculados por trás de suas ações transformam-se em feias caricaturas da grandeza
original devido a intérpretes e acadêmicos não refinados62.
Assim, Shastras, Puranas e, como consta abaixo, os Itihasas, são necessários para as pessoas de
todas as partes do globo, que desejam entender os Vedas.
Se queremos entender os Vedas, temos de estudar os Shastras, Puranas e Itihasas e
entender o aspecto de Brahman. Não basta que se recite os Vedas. Tem-se que entender e
absorver o significado completo dos mesmos. Os Vedas e as fontes de autoridade que se
derivam dos Vedas destinam-se e são válidos para o mundo inteiro e não apenas para a
Índia.
O Veda é constituído e tem como base palavras, que são decorrentes do som. Nesse
contexto, temos que considerar os Vedas como uma encarnação do som. O som, na forma
das palavras que compõem os Vedas, é algo essencial e necessário a todas as pessoas ao
largo do mundo. Ele possui a forma de três tipos de conhecimento. Apenas quando as
palavras que aparecem nos Vedas forem usadas corretamente, haverá significação
apropriada para eles. A doçura dos Vedas é aparente somente se tomado o significado
apropriado das palavras.
Brahman tem infinitos nomes e é para ser entendido de um número infinito de maneiras.
Devemos considerar esses aspectos como intermináveis. Devemos estar cientes da unidade
e unicidade de alcançar todos esses diversos aspectos. É nesse contexto que os cidadãos
de Bharat têm tentado seguir as injunções dadas nos Vedas.
Um direcionamento a esse respeito foi dado pelos três grandes eruditos - Ramanuja,
Shankara, e Madhava. Embora o que veio desses eruditos nos tenha sido passado sob
diferentes nomes, tais como filosofia dualística, pensamento não dualístico e não dualismo
qualificado, veremos que há uma unidade básica em todos esses três tipos de filosofia, se
se olhar cuidadosamente para eles. Nosso próprio povo tem visto diferenças ilusórias
entre essas três filosofias, sem perceber o sentido interno. As pessoas têm criado
discussões desnecessárias entre si, relativas às diferenças entre as três filosofias básicas –
Dwaita, Adwaita e Visishta Adwaita. Eu espero que vocês jovens reconheçam a verdade
básica que está contida em todos esses três sistemas de filosofia, com a ajuda dos
61 Summer Showers 1978 (inglês), capítulo 2 - God Comes in Human Form to Help Men Change Themselves for the
Better – página 7.
62 Dharma Vahini (português), capítulo 1 - O que é Dharma? - página 7.
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ensinamentos aqui disponíveis para vocês. Tendo reconhecido essa verdade, espero que se
esforcem para espalhar essa divina mensagem através do mundo. É apenas quando se
incumbem de tal sagrada tarefa que se justifica terem nascido na Índia e, somente então,
estarão fazendo serviço apropriado a seu país63.
Isso posto, além de declarar a necessidade de conhecermos, como estudantes védicos, as escrituras
dos tipos citados, nessa orientação voltada a estudantes indianos, Sai afirma ser preciso que todos
nos esclareçamos através dos três grandes sistemas de filosofia.
Apesar de considerar produto de concepções individuais a divisão, em sectos, dos seguidores dos
sistemas em questão (2.6.), Baba revela ser importante os apreendermos de maneira integrada,
atribuindo papel significativo ao Mimamsa, onde são encontradas suas interpretações.
Aqueles que observam as normas relativas aos deveres e tabus como estão estabelecidas
no Veda e interpretadas pela regra do Mimamsa merecem o nome de seguidores do
Dharma. Aqueles que as interpretam, conforme seus próprios desejos orientam, são os
seguidores do Adharma [o oposto de Dharma]64.
A importância desses grupos de escrituras auxiliares dos Vedas, para entendê-los, é tanta, que, no
sistema de ensino védico tradicional, elas chegavam a ser aprendidas antes mesmo do Sruti.
“Vetti iti Vedah” — o conhecer, o conhecimento é Veda. Isso quer dizer que o homem pode
conhecer, através dos Vedas, o Código das Atividades Corretas e o Corpo do
Conhecimento Correto. Os Vedas ensinam ao homem seus deveres, do nascimento à morte.
Eles descrevem seus direitos e deveres, obrigações e responsabilidades, em todos os
estágios da vida: como estudante, chefe de família, recluso e monge. Para tornar evidentes
os ditos e axiomas védicos e permitir a todos compreender o significado e propósito do
que é ou não permitido, apareceram, ao longo do tempo, os Vedangas, Puranas e os
Épicos [Itihasas]. Portanto, se o homem ansiar por compreender o seu próprio significado
e verdadeira realidade, ele deverá compreender, também, a importância destas
composições posteriores.
Esta é a razão pela qual os antigos ensinavam os Vedangas e outros textos correlatos,
mesmo antes dos discípulos aprenderem os Vedas. Isto era uma exigência nas Gurukulas,
ou eremitérios escolares do passado. Naqueles tempos, os indianos estudavam os
“Quatorze vidyas”, ou “Conhecimentos”. Os Vedas eram memorizados. O mestre dos
Vedas, que aprendera desta maneira, era chamado de jada, ou inerte! Mas a palavra não
significava que ele não houvesse aprendido nada. Significava somente que ele não tinha
nada mais a aprender e, portanto, se tornara “inerte” e “contente”. Através do estudo dos
Vedas, se transformara no mestre de todo o Conhecimento. Para que esta vida humana
valesse a pena, o estudo dos Vedas era considerado muito essencial.
O fluxo da cultura indiana sempre enfatizou os Vedas como a suprema autoridade para
decidir os valores da vida humana65.

63 Summer Showers 1974, parte 1 (inglês), capítulo 9 - Man Lives For Himself, For His Family and for the Whole
Society - página 139.
64 Lila Kaivalya Vahini (português), página 10.
65 Sathya Sai Vahini (português), capítulo 11 - Valor Dos Vedas – página 30.

31

É importante atentarmos para a última parte, que enfatiza que, apesar da proeminente função
didática dessas escrituras, que as fez mesmo serem ensinadas antes dos Vedas, isso não implica que
sejam mais importantes que os últimos, já que deles derivam, bem como deriva todo o fluxo da
cultura indiana e mundial.
Felizmente, nas falas de Sai há muito conteúdo de elucidação a essas escrituras. A Gita, o
Ramayana, o Bhagavatha, os Brahma Sutras e as Upanishads, por exemplo, têm Vahinis
especialmente focados neles (Gita Vahini, Ramakatha Rasa Vahini, Bhagavatha Vahini, Sutra Vahini
e Upanishad Vahini, respectivamente); o Lila Kaivalya Vahini traz visão geral sobre os Vedas; nos
cursos de verão, Swami discorre gradual e pedagogicamente sobre todos esses textos, sem contar
com as inúmeras compilações de discursos, que proveem ainda mais material aclarador. Vale,
também, consultar, individualmente, os discursos de ocasiões como Ati Rudra Maha Yajna e
Dasara, não incluídos na série Sathya Sai Speaks, nas quais Baba, costumeiramente, fazia falas
diretamente voltadas aos Vedas.
É certo que cada uma das escrituras mencionadas é gigantesca 66 e que para sabermos quais seriam
nossas prioridades de aprendizado, métodos detalhados de estudo, por onde iniciar, etc., requeremse outras investigações. Sabemos que Swami deu ênfase especial a certos cantos, como o Gayatri,
Rudram67, junto com as práticas e regras que os envolvem, mas há muito mais que isso. Ele, com
certeza, não ofereceu orientação direta e detalhada sobre cada porção do que nos cabe ou podemos
explorar, a título de estudos védicos, mas indicou as escrituras e fontes de interpretação que o fazem
com autoridade. Assim, temos nelas também os parâmetros para nosso Veda samrakshana68.
Em verdade, para extrairmos critérios à realização das práticas e estudos védicos também podemos
contar com o apoio de um volume considerável de livros da Organização Sai, especialmente em
inglês, bem como didáticas prontas e aplicadas por pessoas experientes, no ensino para jovens e
adultos, desempenhado nas escolas e universidades Sai indianas e no Balvikas, que introduz,
gradualmente, conceitos, cantos e práticas às crianças.

66 “Quem quer que queira aprender os Vedas tem de, necessariamente, submeter-se a esforço físico e não deve perder
sequer um segundo. Se um indivíduo quer aprender inteiramente todas as seções dos quatro Vedas, terá de gastar,
aproximadamente, de quarenta e oito a cinquenta anos. Há trinta e uma seções no Rig Veda e cento e uma seções
no Yajur Veda. Há mil seções no Sama Veda. Há nove seções no Atharva Veda. Para aprender cada Veda, levaria,
pelo menos, doze anos e para os quatro Vedas costumava-se levar algo como cinquenta anos e, nesses cinquenta
anos, o discípulo tinha de permanecer no ashram do guru”. Summer Showers in Brindavan 1974, parte 2 (inglês),
capítulo 30 - Education Should not Make One Neglect One’s Parents - página 203.
67 “Os Vedas são o que há de mais sagrado. Especialmente a parte do Ati Rudra, que é uma seção muito importante.
Rudram é geralmente compreendido como sinônimo do Senhor Iswara. Na verdade, ele é a essência de todos os
Vedas: Rig, Yajur, Sama e Atharvana. Outra importante característica de Rudram é a Unidade entre duas partes,
chamadas Namaka e Chamaka. Namaka enfatiza o aspecto do desapego enquanto que Chamaka enfatiza o aspecto
do desejo. Mas a essência de ambas é uma só. O que deve ser descartado e o que deve ser desejado? O mal deve
ser descartado e o bem, desejado. Ambos são essenciais. Enquanto Namaka dá importância ao desapego,
Chamaka fala do desejo por isto ou por aquilo”. Divino Discurso de 09/08/2006 (português), proferido durante o
Ati Rudra Maha Yajna - O Ati Rudra Maha Yajna Desenvolve a Natureza Divina do Ser Humano - página 3.
68 Vale a pena inteirar-se sobre o conceito de “Smriti” e as escrituras que, coletivamente, recebem esse nome, no
sentido de investigar que outros grupos de textos talvez possam integrar nossos estudos védicos, além das aqui
mencionadas, e em que circunstâncias. Ver Sathya Sai Vahini, capítulo 12 - Valores nos Textos Posteriores.
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3. SÍNTESE DAS ASSERTIVAS
3.1. Os Universais Vedas e Textos que Compõem seus Estudos
Os Vedas são um presente de Deus para a humanidade inteira. Quem os abraça, independente da
classe social, religião, sexo, idade ou nacionalidade, pode obter todo tipo de riqueza, conhecimento
e ter aliviada qualquer sorte de sofrimento. Portanto, é dever de todos engajarmo-nos em sua
preservação, estudo, prática e propagação. Eles foram revelados a sábios videntes, por meio de mera
escuta (assim, sendo chamadas de “Shruti” - aquilo que foi ouvido), de modo que não são da autoria
desses descobridores, nem de qualquer ser humano (são Apaurusheya – de origem não humana),
sendo excepcionalmente imparciais - manifestações do Som Cósmico, que a tudo permeia.
A palavra “Veda” é usada para denotar os sons imateriais percebidos por esses sábios e também o
conjunto de suas revelações em forma de mantras (que constituem “escrituras” sonoras), mantidos,
repassados e, então, reunidos sob o nome de Samhitas (coleções). O termo “Veda” também pode
englobar as elaborações subsidiárias dessas coletâneas, os Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. De
todo modo, esses quatro são chamados de “literatura védica” ou “escrituras védicas”.
A partir do Shruti também surgiram os textos dos Vedangas. Há, igualmente, várias classes de
escrituras, desenvolvidas pelos sábios e atreladas aos Vedas – os Shastras, Puranas, Itihasas e
Brahma Sutras - que Swami diz que precisam ser estudadas por todos os que pretendem entender e
explicar os princípios contidos nos Vedas. Desses, a Gita (que faz parte do Itihasa chamado
Mahabharata), os Brahma Sutras e as Upanishads são considerados as raízes do pensamento
filosófico indiano. Swami, igualmente, diz que nos precisamos instruir no Mimamsa, onde constam
as interpretações dos três grandes sistemas de filosofia - dualista, não dualista qualificado e não
dualista - não nos limitando como seguidores de uma ou outra linha de pensamento, mas
percebendo a real unidade entre as três.
Apesar de Sai não ter deixado comentários detalhados sobre tudo que nos cabe ou podemos
explorar, sob o título de estudos védicos, Ele indicou as fontes de conteúdo que o fazem com
autoridade. Na própria literatura em que constam Seus discursos e escritos, pode-se encontrar muito
material esclarecedor, sobre essas escrituras. Não sabemos se há outras classes delas que também
possam integrar nossos estudos védicos, porém, devemos cuidar para não nos guiarmos por obras
que não tenham o mesmo aval e confiabilidade das supracitadas, para tanto.

3.2. Veda – A Raiz do Eterno e Único Dharma
Os Vedas, como sons que transcendem a matéria, são infinitos, desprovidos de início ou fim,
imperecíveis, não confinados a qualquer pessoa, espaço ou tempo. Portanto, sua validade é para
todos, em todas as épocas e localizações. São fundamentais ao ponto de serem a raiz de todo
Dharma, que, assim, depende de sua nutrição para manter-se de pé.
Swami, que encarnou pelo Dharma, estabelece-o através do fomento dos Vedas entre os seres
humanos, por meio do cuidado para que os estudiosos védicos permaneçam incólumes. Destarte,
preservar os Vedas é a ação fundamental, da qual depende a prosperidade de todo o mundo. Não é
de espantar, assim, o fato de Swami ter vindo para ensinar a todos sobre a essência dos Vedas e para
preservar o Dharma Eterno (Sanathana Dharma), deles decorrente.
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Baba divide Sua missão em quatro partes: Veda poshana, Vidvath poshana (promoção dos Vedas e
dos eruditos védicos), Dharma rakshana, Bhakta rakshana (proteção do dharma e dos devotos) – às
vezes resumindo-a em Veda sam rakshana (a proteção dos Vedas), Vidvath poshana (amparo,
suporte aos eruditos védicos) e Dharma sthapana (estabelecimento da retidão). Das tarefas de Sua
missão, que, obviamente, incluem o fomento mundial dos Vedas, o reestabelecimento deles e dos
Shastras no coração de Bharatavarsha (termo associado à Índia) é a principal, e seu sucesso, sem
reduções ou atrasos, está garantido pela divina vontade. Embora preste especial reconhecimento ao
empenho espiritual e decisivo papel dos indianos, isso não apaga as responsabilidades a respeito dos
Vedas, que já sabemos ter.
A relação de dependência da prática do Dharma aos Vedas é mais ampla do que se pode pensar, não
sendo simplesmente de ordem metafísica, mas também histórica. Todos os ramos da cultura humana
são derivados deles, também nesse sentido. Como não poderia ser diferente, Veda Dharma (o
Dharma do Veda) e Sanathana Dharma (o Dharma Eterno) são um só, já que o último termo indica
o Dharma em seu verdadeiro sentido. É ele o que sustenta e rege todas as coisas. O Dharma assim
concebido como único e universal não diz respeito a um secto em particular. Sanathana Dharma,
diferentemente das diversas religiões, é o único que tem o próprio Deus como seu fundador e
profeta, não conhece crescimento ou declínio e trabalha pelo bem-estar de todos, em todos os
lugares e épocas. As múltiplas religiões, por sua vez, têm funções direcionadas a certos grupos
humanos, de determinadas localidades e tempos.
Quando Sai diz que veio pelo Sanathana Dharma, não significa que o fomente em detrimento das
muitas crenças existentes, mas em benefício de sua vivência dhármica. A mensagem Dele e dos
Vedas, que é de Amor e respeito a esses componentes de nossos “dharmas específicos”, não possui
caráter de incentivo a qualquer senda em particular, não se tratando de uma causa de promoção do
hinduísmo/segmento religioso, do qual são diferentes (e com o qual os Vedas costumam ser
confundidos), já que os ensinamentos dos dois, acima, são universais. Assim, o Sanathana Dharma
é algo que pode ser vivenciado pelas pessoas dentro de suas próprias denominações religiosas,
através de observâncias como a amorosidade e tríplice pureza – no falar, agir e pensar.

3.3. A Importância de Dominar as Terminologias Espirituais e do Sânscrito
Consequentemente, quando Swami usa expressões como “cultura/religião bharatiya” ou “hindu”,
referindo-se a algo adequado ao mundo inteiro, faz referência à fé hindu básica, que consiste no
universal Sanathana Dharma. Note-se que, se tomados pelo senso comum, termos como esses são
entendidos em sentido estreito, e a perspectiva de disseminar o último a todas as pessoas, por
exemplo, passa a ser entendida como proselitista.
Em verdade, há outras palavras sânscritas, como “Hindu”, “Bharat”, “Bharata” e “Bharatiya”,
comumente associadas a religião e nacionalidade específicas (hinduísta e indiana), que, segundo
definições do próprio Baba, também são, em verdade, referentes a ideias universais. Saber disso é
importante para termos ciência de que as orientação Dele em que constam os mesmos são para
todos. “Hindu” é aquilo que faz a violência ficar longe, e os demais termos, são associados a
qualidades aplicáveis a toda humanidade.
Mesmo a palavra “Brahmin” (brâmane), que muitos pensam ser usada por Sai para dirigir-Se
somente a pessoas da casta sacerdotal indiana, refere-se aos que conhecem o princípio de Brahman.
Para se ter uma ideia do quão relevante é nos inteirarmos das terminologias espirituais que norteiam
nossos estudos e atos, saibamos que a má interpretação das mesmas deu origem a práticas cruéis,
34

que passaram a ser tomadas como védicas, como a matança de animais, em ritos. Mas, apesar de
devermos aprender essa linguagem, é necessário termos cautela, para não usá-la gerando a noção de
que fazemos parte de um secto de correligionários dos Vedas. Devemos ajudar os demais a saberem
que os consideramos como iguais, estampando valores universalmente aceitos, como a moralidade,
que deve marcar nossa identidade comunitária e o amor, que é o que devemos exaltar como nossa
religião.
É com isso em mente que devemos saber que um dos pontos cruciais para o fomento dos Vedas, à
compreensão e repasse de suas ideias, é o aprendizado do Sânscrito, sua língua. Os Vedas não
podem ser traduzidos a contento e seus sons, que têm propriedades especiais, precisam ser
conservados. Portanto, aprender a língua sânscrita é dever de quem se engaja em Veda samrakshana.
O Sânscrito merece grande reverência de todos. É a mãe de todas as línguas, inclusive em sentido
histórico. Nele, reside o sustento de todas as demais. É preocupante ele estar sendo negligenciado,
pois é de valor inestimável para a cultura mundial, já que toda ela, bem como todos os ideais e artes,
dele surgiram. Assim, temos de sustentar seus estudos e fazer o Sânscrito brilhar no mundo.

3.4. Critérios para o Fomento dos Vedas
Há certos critérios na tarefa de manutenção e preservação da herança védica, tendo em vista o
caráter sonoro dos Vedas. A mera escuta ou recitação de seus hinos, sem pleno domínio dos sentidos
que têm, pode gerar benefícios. O motivo de eles precisarem ser repassados, de pessoa a pessoa,
pela voz, conservando-se minuciosamente sua sonoridade original, tem a ver com isso. Sua potência
é tal que, quando os cantamos, os benefícios se espalham pelo universo.
No entanto, devemos entoá-los conhecendo os sentidos e tocados pelos sentimentos inerentes ao
cântico em questão, pois só assim adquirimos o tesouro da sabedoria mais elevada, trazida pelos
Vedas. Para compreendermos seus significados, é preciso, primeiro, escutar o mantra (sravana), em
seguida refletir a respeito (manana) e, por fim, digerir e assimilar o conhecimento (nididhyasana).
Tendo aprendido os Vedas, a pessoa passa a ter o dever de cantá-los, praticá-los e possibilitar seu
aprendizado aos demais. Mas é preciso fazê-lo deixando claro que os Vedas são instrumento de
conexão com o divino, não mera forma de entretenimento. Igualmente, o compartilhamento deles
jamais deve ser trocado por dinheiro. Deve haver mobilização para viabilizar seu fomento, mas eles
não podem ser encarados como um meio de ganhar a vida, pois se assim fizermos estaremos
concorrendo para o retrocesso do dharma. Para ajudarmos no Veda samrakshana é essencial que
vivamos de acordo com os preceitos expostos nos Vedas.
A extensão de nossas responsabilidades para com eles é tanta, que mesmo para uma pessoa que
vivia em contexto altamente adverso à cultura védica universal, a postura de Swami foi encorajá-la
a seguir incorporando-a em sua vida, inclusive através do canto védico. Não encontramos qualquer
ressalva aos estudos e desempenho de práticas ou funções ritualísticas védicas de alta complexidade
e responsabilidade, como a condução de Yajnas, com base em nacionalidade, classe social ou
religião da pessoa, como era de se esperar. Inclusive, temos, todos, o dever de, no futuro, nos
responsabilizarmos pela execução do Ati Rudra Maha Yajna, um ritual que deve ser realizado em
muitos lugares, para o bem do mundo todo. Swami disse que se, dessa maneira, dermos
continuidade a sua realização, as pessoas do mundo todo se unirão.
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4. CONCLUSÃO
Uma das principais buscas para este material, foi assegurar que as orientações divinas nele
constantes são assertivas, não um conjunto de mensagens subjetivas, cuja direção depende da
sensibilidade de cada um. Construímos, pouco a pouco, nossa intimidade com a védica linguagem
de Sai e, durante esses momentos de aproximação ainda tímida, sem exame extensivo e criterioso,
pode-se cair na tentação de julgar cabível contentar-se considerando-a passiva de múltiplas
interpretações, em pontos que nos pareçam delicados ou nebulosos.
Há muito achamos que as apreciações ao tema dos Vedas sofriam por isso, não por maldade das
pessoas, mas por um preparo e atitude ante as orientações divinas ainda por serem conquistados;
pela desconcertante sensação de que confiamos no respeito à diversidade da mensagem de Baba,
porém não entendemos a coerência entre ele e o fomento dos Vedas, a universalidade do Sanathana
Dharma e seus textos de autoridade, ou por outra série de desconstruções pelas quais nos temos que
submeter. A preparação deste escrito reforçou a certeza de que é pelo exame das palavras de Sai
(juntamente com sua vivência) que se entende as palavras de Sai, e que para um estudo sério elas se
fazem entender, sem dubiedades.
O fomento dos Vedas é sim algo muito fundamental ao sustento do mundo, embora, ao mesmo
tempo, achemos que o entendimento do caráter amoroso, inclusivo e não proselitista do
ensinamento de Bhagavan, via de regra e para fins didáticos, deveria vir primeiro. Entretanto,
enquanto os recém-chegados exploram esse terreno, cremos que os relativamente familiares devem
entusiasmar-se, indo mais além, na exploração da base da linguagem, missão e ensinamento de seu
Mestre, abrindo caminho para que aqueles, um pouco mais tarde, façam o mesmo. Há muito o que
ser construído nesse sentido. O Veda samrakshana necessita de grande dedicação e criteriosidade.
Comecemos imediatamente, então! Jay Sai Ram!
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