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AVANTE, CANTEM A GLÓRIA DOS VEDAS!

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 tomarem 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 (Índia)1.

Om Sri Sai Ram!

Saudação a Ganesha, saudação a Sarasvati, saudação ao Sri Guru.

O que você lê agora é o primeiro de uma série de artigos, visando compartilhar os ensinamentos de 
Swami sobre os Vedas, o conhecimento dos textos védicos em si e práticas que deles derivam. É 
também um relato dos valiosos ensinamentos expostos no primeiro Retiro de Vedas da Venezuela.

Esperamos que aproveite esses escritos, para seu aprendizado pessoal e usando-os nos grupos de 
estudo dos Vedas. Eles estarão cheios de referências interessantes para leitura e servirão como uma 
espécie de introdução àqueles que resolveram ingressar na disciplina védica.

No encontro citado, que aconteceu do dia 18 a 22 de abril de 2012, próximo à capital Caracas, além 
da entoação conjunta de mantras, algumas vezes por dia, bhajans e condução de círculos de estudo, 
tivemos ao nosso dispor as orientações de Sri Veda Narayanan, respeitado conhecedor dos Vedas, 
famoso por ser o responsável pelo canto diário dos hinos, no Sai Kulwant Hall em Prasanti 
Nilayam, assim como em torno da casa de Swami, todas as manhãs.

O evento foi centrado nas palestras dadas pelo ilustre visitante, durante largas porções de cada dia, 
nas quais dividia conosco explicações sobre o que é o Veda, sua importância e maneira de 
aplicarmos seus conhecimentos. Além disto, contou-nos suas experiências com Baba, em forma 
física e nos ensinou algumas práticas realizadas pelos buscadores do caminho védico.

1 Divino discurso de 28/09/1987, proferido no auditório Purnachanda, em Prasanthi Nilayam.
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Mas, o que são os Vedas?

Vamos começar nossa jornada de imersão no Veda, examinado o que Bhagavan Baba diz sobre ele:

[…] 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.  
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 fato2.

É fácil perceber nesta, como em muitas outras declarações de Swami, a importância e proeminência 
que Ele atribui aos Vedas. Mas, mesmo assim, porque deveríamos estudá-los? Não seriam eles 
escrituras indianas, pertencentes ao hinduísmo?

A Manifestação da Vontade de Sathya Sai

Certamente, há a tendência de muita gente achar que os Vedas são uma manifestação religiosa, 
específica dos indianos ou hindus. Na verdade, Swami muitas e muitas vezes falou sobre a 
universalidade dos Vedas e seus benefícios, mas foram as declarações feitas durante o Ati Rudra 
Maha Yajna3 de 2006, que despertaram e motivaram sobremaneira muitos trilhadores do caminho 
Sai, pelo mundo inteiro, assim como a Organização Sathya Sai em diversos países, a promoverem 
os estudos védicos. Elas servem de esclarecimento nesse sentido:

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 
Vedas4.

2    A definição é dada por Swami, no Lila Kaivalya Vahini (edição digital disponível em
 http://www.sathyasai.org.br/vahinis/), no qual faz uma espécie de apanhado geral sobre os Vedas.
3    Grande sacrifício (no sentido de ato sagrado) de adoração a Deus, na forma de Rudra (ou Shiva).
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Uau! “Aprenda e cante os Vedas”, “da humanidade inteira”! Mas, eis que Swami, não se 
“contentando” com as próprias afirmações verbais, foi ainda mais enfático (nota de rodapé referente 
ao parágrafo do discurso supracitado): “Swami, nesse momento, convocou dois meninos 
estrangeiros que estudam em Prasanthi Nilayam e mandou que recitassem o Sri Suktam”.

E eles o fizeram por algum tempo, para o 
nosso maravilhamento. Esse momento vai 
ficar  para  a  história.  Quando  antes,  em 
toda a história da humanidade, um Avatar 
proclamou tão  clara  e  enfaticamente  Sua 
vontade  de  que  o  conhecimento  védico 
fosse  cantado  e  divulgado  por  todas  as 
nações?  Não  falo  da  história  que 
aprendemos  na  escola,  que  começa  há 
poucos  milênios,  no  período  em  que  se 
acredita  ter  sido criada  a  escrita,  mas de 

todo o conhecimento que temos, desde a época de Manu5,  num passado tão longínquo que nos 
perdemos tentando calculá-lo6.

No mais, agora podemos reconhecer com segurança que para os Vedas não somos estrangeiros e, 
como diz Sai7, eles foram apenas descobertos pelos sábios indianos, não pertencendo, contudo, a 
eles, assim como a gravidade não pertence ao país em que Newton nasceu. Swami, de fato, deseja 
que os estudemos, cantemos e pratiquemos.

As declarações de nosso Senhor não deixam espaço para dúvidas, no entanto ainda há muito para 
entendermos. Por que, mais especificamente, os Vedas são tão especiais e devemos estudá-los? 
Quais são os benefícios disso e como podemos fazê-lo? Além do estudo, como podemos colocar as 
injunções védicas em prática, na nossa vida diária?

Trataremos dessas questões nos próximos artigos da série PRINCÍPIOS E PRÁTICAS PARA UMA 
VIDA VÉDICA. Saudações a todos! Jay Sai Ram!

Coordenação Nacional de Vedas - Organização Sri Sathya Sai do Brasil.

4     Divino discurso de 09/08/2006, proferido durante o Ati Rudra Maha Yajna, em Prasanthi Nilayam. É interessante    
notar que tal declaração foi feita quase exatamente 20 anos após à do primeiro discurso citado neste material, no qual 
Swami fala da urgência de serem providenciados os meios para que os estudos védicos acontecessem, já que dali a 10 
ou 20 anos os então detentores do conhecimento dos Vedas, poderiam não mais estarem presentes.
5 Grande sábio, filho de Brahma, de quem a raça humana, conhecida como 'manava', descende (definição do livro A 

Glossary of Sanskrit Words Gleaned from Sai Literature). Mais sobre Manu pode ser encontrado no 
Bhagavata Vahini, capítulo 28, A história Encantadora (http://www.sathyasai.org.br/vahinis/).

6 O vídeo do instante em que o Avatar desta era chama os rapazes, explicitamente não indianos, para entoar a porção 
do Rig Veda (um dos quatro Vedas), assim como muitas outras partes do importante ritual védico durante o qual o 
discurso foi proferido, podem ser vistos no site Sai Cast (http://www.saicast.org/festivals2006.htm).

7 Divino discurso de 28/09/1987, proferido no auditório Purnachanda, em Prasanthi Nilayam.
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