
 
 

 

Oração para a paz mundial 
 

      Vários versos védicos foram aglutinados compondo assim uma oração única e 

especial para a paz do universo. 

      A paz na vida de uma pessoa inclui necessariamente a paz ao seu redor. Para isso, 

pessoas que se dedicam exclusivamente ao estudo e ao autoconhecimento, vivendo uma 

vida simples, sem competição, devem ser protegidas, assim como a flora e a fauna. 

Quando cada um é ajudado e respeitado, o resultado será a tranquilidade e a ausência de 

medo na comunidade. Esses versos expressam o desejo de cada um pelo seu bem-estar 

que inclui o de todos. 

॥ शान्तिपाठः॥ 
|| śāntipāṭhaḥ || 

 
ॐ स्वन्ति प्रजाभ्यः पन्तिपालयिाम ् । 
om svasti prajābhyaḥ paripālayantām | 
 
Om, que haja felicidade para todas as pessoas; 

 
न्यायने मार्गणे महीं महीशाः॥ 
nyāyena mārgeṇa mahīṁ mahīśāḥ || 
 
que os governantes governem o mundo no caminho da justiça; 

 
र्गोब्राह्मणभे्यः शभुमि ुन्तनत्य।ं 
gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityaṁ | 
 
que haja sempre o bem para os sábios e para os animais; 

 
लोकाः समिाः सनु्तिनो भवि॥ु 
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu || 
 
que todos os seres sejam felizes. 
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काले वर् षत ुपज षन्यः। 
kāle varṣatu parjanyaḥ | 
 
Que a chuva venha no tempo certo; 

 
पनृ्तिवी सस्यशान्तलनी॥ 
pṛthivī sasyaśālinī || 
 
que a terra seja fértil; 

 
दशेोऽय ंक्षोभिन्तहतः। 
deśo'yaṁ kṣobharahitaḥ | 
 
que o país esteja livre de agitação; 

 
ब्राह्मणास्सि ुन्तनभ षयाः॥ 
brāhmaṇāssantu nirbhayāḥ || 
 
que os sábios estejam livres do medo. 

 
सवरे्ा ंस्वन्तिभषवत।ु 
sarveṣāṁ svastirbhavatu | 
 
Que todos sejam prósperos; 

 
सवरे्ा ंशान्तिभ षवत॥ु 
sarveṣāṁ śāntirbhavatu || 
 
que todos tenham paz; 

 
सवरे्ा ंपणंू भवत।ु 
sarveṣāṁ pūrṇaṁ bhavatu | 
 
que todos tenham plenitude; 
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सवरे्ा ंमङ्गलं भवत॥ु 
sarveṣāṁ maṅgalaṁ bhavatu || 
 
que todos estejam bem; 

 
सव ेभवि ुसनु्तिनः। 
sarve bhavantu sukhinaḥ | 
 
que todos sejam felizes; 

 
सव ेसि ुन्तनिामयाः॥ 
sarve santu nirāmayāḥ || 
 
que todos sejam saudáveis; 

 
सव ेभद्रान्तण पश्यि।ु 
sarve bhadrāṇi paśyantu | 
 
que todos vejam o bem; 

 
मा कन्तिद्ःुिभाग्भवते॥् 
mā kaścidduḥkhabhāgbhavet || 
 
que ninguém sofra. 

 
असतो मा सद्गमय। 
asato mā sadgamaya | 
 
Que se vá a não-verdade e venha a verdade; 

 
तमसो मा ज्योन्ततर्ग षमय। 
tamaso mā jyotirgamaya | 
 
que se vá a escuridão e venha a luz; 
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मतृ्योमा ष अमतृ ंर्गमय॥ 
mṛtyormā amṛtaṁ gamaya || 
 
que se vá a morte e venha a imortalidade. 

 
ॐ पणू षमदः पणू षन्तमद ंपणूा षत ् पणू षमदुच्यत।े 
om pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ pūrṇāt pūrṇamudacyate | 
 
Om, aquilo é pleno, isto é pleno; do pleno veio o pleno, 

 
पणू षस्य पणू षमादाय पणू षमवेावन्तशष्यत॥े 
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate || 
 
tirando o pleno do pleno, somente o pleno sobra. 

 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 
 
Om, que haja Paz, Paz, Paz. 

 


