
HIstória da Fundação Minhembeti  

A Fundação Minhembeti foi iniciada em lembrança dos falcidos pais do Sr. 
Ashwin Chotalal Nathooram Pandya. O nome de seu pai era o Sr. Chotalal 
Nathooram Pandya e o nome da mãe era a Sra. Bhanumati Pandya. O Sr. 
Chotalal nasceu em Lourenzo Marques. Ele teve um irmão e duas irmãs em sua 
família que ficaram no estado de Gujarat, no distrito de Jhunagad. Ele 
permaneceu e completou seus estudos em Lourenzo Marques. Aos 20 anos, ele 
foi para a Índia e se casou com Bhanumati. Ela era esposa muito dedicada. 
Mais tarde, ela deu à luz nove crianças, das quais quatro eram meninos e cinco 
meninas. 

No início dos anos 60, a família Chotalal conseguiu alugar um supermercado 
com uma casa em Salamanga () Depois de muitas dificuldades e luta, sua loja 
estava dando um bom negócio. O Sr. Chotalal foi muito generoso e de bom 
coração, portanto, dentro de pouco tempo ele ganhou os corações das pessoas 
ao seu redor. Como o Sr. Chotalal cumprimentou todo o público com amor e 
muito cuidado, o público em geral foi atraído por ele. Como ele sempre tinha 
lagrimas nos olhos, o povo local de Salamanga o nomeou como o Sr. 
Minhembeti, que significa lagrima. 
 
O Sr. Chotalal obteve um grande sucesso na mercearia, mas um diwali (festival 
indiano de luzes), o dono de repente perguntou-lhe que deixasse a loja e a casa 
com toda a família. Isso o chocou muito, e então eles foram para o templo 
Ramchandra de Salamanga para abrigo. Depois de permanecerem lá por 
alguns dias, eles mudaram para Mugasin um pequeno lugar perto de 
Salamanga. Além disso, em 1970, eles se mudaram para Maputo. Eles 
começaram um negócio de tesido (Kapulana) em Maputo. Isso deu muito 
sucesso e hoje também está sendo executado com sucesso na Av. Filipe 
Samuel Magaia sob o nome de CASA PANDIA. 

Ashwin Pandya nasceu em Salamanga, Moçambique em 1965. Passou toda a 
sua infância em Salamanga desfrutando cada movimento. Ele costumava 
brincar com crianças locais nas proximidades, correndo em fazendas e 
arbustos. Hoje também é atraído para a terra de Salamanga e fica totalmente 
ligado ao povo de Salamanga. Ele visita Salamanga quase uma vez por 
semana. Ele permanece lá uma ou duas noites com sua família. 
 
Depois de completar seus estudos em Maputo, Ashwin se juntou ao negócio de 
familia. Buscando melhores oportunidades, Ashwin passou para Lisboa, 
Portugal em 1987 e se juntou ao negocoi da eletrônica. Em 1992, ele foi para 
Luanda, Angola, um bom mercado de eletrônicos e abriu um armazém 



eletrônico. Percebendo o grande potencial de propriedades, Ashwin iniciou o 
trabalho de construção em 1998 em Maputo. 

Seu maior sucesso foi a construção de edifícios JAT. Na verdade, Ashwin 
construiu várias propriedades de escritório e residenciais que ele revendeu e 
algumas são alugadas. Ashwin casou-se com Sandhya em 1991 em Lisboa; eles 
têm quatro filhas. Como filantropo, Ashwin contribui liberalmente para todas 
as causas dignas. Sob seu apoio, a fundação conhecida como TEARS 
(Minhembeti) está ativamente envolvida em obras de caridade. Ele tem muita 
compaixão por Salamanga, então ele quer deixar um legado para a 
humanidade. Ele se comprometeu a construir um Anand Ashram que está em 
andamento em Salamanga; é o lugar dele e muito perto do coração dele. 

                  Anand Ashram   

O que é um Ashram? 

Um Ashram è um lugar espiritual que tem muitas tradições de milhares de 
anos na Índia e hoje são espalhadas por todo o mundo. Os Ashrams estão 
situados em um lugar muito calmo longe da cidade, onde um sadhak (um 
Guru que guia a parte da espiritualidade) pode obter paz e atmosfera 
silenciosa. 
Um ashram é um lugar onde um verdadeiro guru vive e ensina discípulos de 
Deus que estão procurando conselhos e ajuda espirituais. Um lugar onde os 
devotos vivem uma vida simples, meditam e oferecem seus seva (serviço 
desinteressado, trabalho oferecido a Deus). Um ashram está livre de qualquer 
religião e aberto para absolutamente TODOS. 
A maioria dos ashrams aceita apenas Gurus; mas maioria dos ashrams 
oferecem acomodações para visitantes e devotos. 

Sobre Anand Ashram: 

Mais de cem anos de existência, o Ananda Ashram providenciou um santuário 
para devotos e discípulos, geração após geração. É um centro de energia 
espiritual. Todo o Ashram está cheio de energia positiva, criando uma 
atmosfera da felicidade de Mahatma Gurudev Nathuram Sharma. O eco do 
canto de hinos e mantras torna a atmosfera carregada eletricamente. 
O principal Anand Ashram está localizado em Bilkha, Gujarat, ao lado das 
montanhas de Girnar. Duas horas e meia de carro de Rajkot via Jhunagad e 
Dhoraji traz você para o ambiente agradável do ashram. Atualmente, existem 
muitos outros ramos de Anand Ashram na Índia: Ambdhavad, Moghidar, 
Dhrofah e Limbudha. 



Milhares de devotos chegam a Anand Ashram para experimentar e contribuir 
com este ambiente de ashram. Entre esses devotos, um dos nomes é Ashwin 
Pandya. Ashwin Pandya é um devoto de Mahatma Gurudev. Toda a família 
Pandya são devotos dedicados de Mahatma Gurudev Nathuram Sharma, 
fazendo peregrinações regulares para Anand Ashram Bilkha em busca das suas 
bençãos. Na verdade, o avô de Ashwin, Shree Nathooram Lakshmidas, se 
associou a Gurudev há muito tempo e a associação transformou sua vida em 
busca da paz interna: Moksha (Tornado um com Deus). 

O ashram tem uma pequena sala de puja (um quarto onde a divindade é 
adorada e decorada com flores) com a estátua de Gurudev. Começando no 
início da manhã e continuando durante o dia, os devotos visitam e realizam 
aarti (Um tipo de cerimônia religiosa curta em que uma oração é cantada e 
lâmpadas iluminadas são usadas para adornar um deus ou Guru), cantam e 
oferecem seva. Um devoto é abençoado depois de realizar a graça de Gurudev.  


