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ADQUIRAM O CONHECIMENTO DE DEUS 
Data: 14/01/00 – Ocasião: Encontro Esportivo - Local: Prasanthi Nilayam 

 “Uma vez que acordem do sono do apego, 
Entenderão que esta vida mundana é apenas um sonho, 
E que vocês são o puro, eterno e imaculado Eu Superior. 

(Verso em Sânscrito) 
“Vocês não são o corpo, que não é nada mais que um aglomerado de carne, sangue e ossos, 

Nem a mente que é uma combinação de pensamentos e desejos fúteis. 
Isto é a ilusão, nascida do apego que os afasta da liberação. 

Vocês são essencialmente Divinos.“ 
(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  
Os jovens de hoje são os futuros líderes da nação e os arquitetos de uma nova sociedade. O futuro de 
uma nação depende de sua juventude. A força da juventude reside no seu espírito de patriotismo. O 
dever fundamental da juventude é prestar serviço à sociedade. A força física e mental de juventude é a 
fundação sobre a qual uma nação é construída.  
O Dever Fundamental do Homem  
Rapazes e Moças!  
Este não é o momento de relaxar. Não desperdicem tempo. Acordem do sono do egoísmo e da 
mesquinhez e decidam servir à nação. Executem todas as atividades mantendo a estima e a honra da 
pátria no lugar mais elevado em seus corações. Entendam o mistério por trás do nascimento humano. 
Todo indivíduo tem uma meta. É impróprio da juventude esquecer a divindade e a meta da vida, e 
desperdiçar tempo em atividades físicas e materialistas. A juventude deve expressar qualidades 
humanas cultivando um caráter nobre e prestando serviço à sociedade. Os jovens devem cumprir seus 
deveres com sinceridade e restabelecer a cultura antiga da Índia praticando e propagando seus valores 
originais. Mas os estudantes modernos estão negligenciando seu dever para com o país. Eles não estão 
dando prioridade ao progresso e prosperidade da pátria. Em primeiro lugar, eles devem entender que o 
bem estar dos indivíduos reside na segurança e estabilidade da nação.  
Entendam a verdade de que, nas miríades de formas de vida, a vida humana é a mais sagrada. Levem 
suas vidas de modo a incentivar o Dharma, não somente para comer e dormir como pássaros e animais. 
Pássaros e animais agem de acordo com sua natureza inata, mas o homem está esquecendo sua 
responsabilidade de promover a retidão. A juventude moderna está sob a noção equivocada de que a 
educação é para obter trabalho. Trabalho (Udyoga) sem Yoga é fútil. Contemplação em Deus é o 
verdadeiro Yoga e trabalho. Este é o dever primário do homem. Sem entender esta verdade, algumas 
pessoas se orgulham de seus trabalhos. O ego é a peste que ataca a raiz da árvore da vida humana. O 
apego e o ódio nutrem o ego. Juntos, estes três destroem a vida humana. A vida do homem só brilhará 
resplandecentemente quando sua mente estiver plena de amor divino. A vida de quem esquece Deus e 
se afunda no amor egoísta está indo para a ruína. Quem tem fé total em Deus e O ama levará uma vida 
de alegria e bem-aventurança. Conseqüentemente, o homem deve fazer um esforço para entender seu 
poder divino inato, que é incomensurável.  
O Alimento é Deus  
A Índia é a fonte dos Vedas e dos rituais sagrados como Yajnas e Yagas. Como uma terra tão sagrada 
está passando por tempos difíceis? Antigamente, as pessoas consideravam a Verdade como Deus e o 
sacrifício como a verdadeira qualidade humana. Eles se apegaram a estes princípios e experimentaram 
a bem-aventurança derivada deles. Mas os estudantes modernos e os homens instruídos consideram o 
dinheiro como Deus e pensam que podem levar uma vida feliz ocupando cargos de autoridade. Esta não 
é a verdadeira qualidade humana. Deve-se aspirar pela bem-aventurança que só pode ser 
experimentada adquirindo o conhecimento da Divindade. Deus é imutável em todos os três períodos de 
tempo. Tal princípio eterno é referido nos Vedas como Consciência Integrada Constante (Prajnanam) 
que é imutável e invariável. 
De Deus emergiu o éter. Do éter se originou o ar. Do ar surgiu o fogo. Deste veio a água. Da água veio a 
terra. Da terra veio a vegetação. A vegetação deu origem ao alimento e o homem nasceu do alimento. 
Assim, vocês podem ver que o homem e Deus estão intimamente relacionados. Com base nisto, o 
Senhor Krishna declarou: "O Eu Superior eterno em todos os seres é uma parte de Meu Ser" (Verso em 
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Sânscrito). Sem o Princípio Divino, nada pode existir, seja o éter, o ar, o fogo, a terra, a vegetação ou o 
alimento. E o homem não pode sobreviver sem alimento. Com base nisto, os Vedas declararam: "O 
alimento é Deus" (Verso em Sânscrito). O que é o alimento? Ele se constitui meramente dos cereais e 
vegetais que consumimos? Não. O mundo inteiro é composto de alimento. Um corpo é alimento para 
outro corpo. O que é consumido é alimento e aquele que consome o alimento também é alimento. Tudo 
que existe neste mundo é alimento. Então, diz-se que o alimento é Deus. Vocês oferecem alimento a 
Deus cantando o verso: "Brahmarpanam..." antes de partilharem dele. Mas onde Deus está? Ele está 
totalmente em vocês. É por isso que Ele responde de dentro imediatamente à sua oração: "Aham 
Vaishvanaro Bhoothva..." significando: "Eu estou em vocês na forma do fogo digestivo, digerindo o 
alimento que vocês consomem".  
A verdade forma a base para o alimento. O que é a verdade? É aquilo que cria alimento. A verdade 
(Sathyam) é composta de três sílabas: Sath, Ye, Yam que significam indivíduo, alimento e sol, 
respectivamente. A luz solar produz o alimento que, por sua vez, sustenta o indivíduo. Assim, a verdade 
é o princípio fundamental e a base para tudo. Nossos antepassados consideravam a verdade como suas 
vidas e a retidão como seu próprio alento vital. Eles consideravam a vida humana como uma 
combinação de verdade e retidão. Conseqüentemente, a verdade é Deus. Mas, o homem hoje esqueceu 
a verdade e aspira somente por alimento. Eles falham em entender que a verdade é a base para o 
alimento.  
A Divindade é a base para tudo. Quem é Deus? A natureza toda-imanente é Deus. Deus permeia o ar, o 
som, a água, a terra e o céu. Os cinco elementos são as manifestações de Deus. É por isso que as 
pessoas adoram a terra como a deusa Terra (Bhudevi), a água como a deusa Água (Gangadevi), e o ar 
como o deus Vento (Vayudeva), etc. Mas eles não percebem que o mesmo Deus permeia todos os cinco 
elementos. Todos os cinco elementos estão presentes no corpo humano. Assim, a Divindade não está 
separada do homem. O homem é a própria forma de Deus. Ele é a personificação da Verdade. Ele deve 
fazer todo esforço para manifestar sua divindade latente. Esta é a verdadeira prática espiritual.  
Deus não é a entidade de quatro faces que vocês vêem nos quadros. Deus permeia o universo inteiro. 
Assim, todo ser vivo é a personificação de Deus. O homem deve, conseqüentemente, reconhecer sua 
divindade inata.  
A Meta da Vida é o Divino Amor  
Os estudantes participaram em várias atividades esportivas e culturais e saíram vitoriosos. Mas isto não 
deve alimentar o ego deles com a noção equivocada de que são responsáveis pela sua vitória. Eles 
devem perceber que é a Divindade interna que faz tudo. Estudantes que nunca cantaram antes em suas 
vidas, também cantaram melodiosamente. Semelhantemente, alguns de vocês participaram nestes jogos 
nos quais nunca tinham participado antes e saíram vitoriosos. Como puderam fazer isto? De fato, tudo é 
o reflexo do ser interno. Isto prova que é a Divindade interna que produz os talentos e habilidades 
latentes. Deus habita em vocês. Em que forma vocês o vêem? Vocês o vêem no mantra So-Ham que 
ecoa em cada uma de suas respirações e prova a presença da divindade interna. So-Ham significa 'Eu 
sou Ele'. Vocês repetem este mantra 21.600 vezes por dia, o que os lembra de sua Divindade este 
mesmo tanto de vezes. Quando o poder da divindade está presente em vocês, por que se considerar 
fraco ou desamparado? Na realidade, o homem é a personificação de todos os poderes e faculdades.  
Vocês estão sob a falsa impressão de que o conhecimento é adquirido através de livros. Na realidade, 
ele é a manifestação do que já existe dentro de vocês. Nada é possível sem a Divindade. Há flores, linha 
e agulha, mas elas não podem formar uma guirlanda por si mesmas. Deve haver alguém para colocá-las 
juntas. Semelhantemente, letras separadas não têm nenhum significado por si mesmas, a menos que 
haja alguém para combiná-las em palavras. Por exemplo G, O e D são três letras. Quando são unidas 
formam a palavra GOD (Deus) e vocês têm uma palavra significativa. Vocês têm coalho e uma 
batedeira, mas podem obter manteiga do coalho sem bater? Não. Da mesma forma, o poder infinito 
latente no indivíduo deve ser manifestado através do esforço pessoal. Isto só é possível quando vocês 
enchem suas mentes de amor por Deus. É evidente que o esforço pessoal e a graça de Deus são 
essenciais em qualquer empenho humano. A razão para toda a miséria e aflição é que sua mente não 
está direcionada para o amor Divino. Vocês só levarão uma vida bem-aventurada quando suas mentes 
estiverem impregnadas com o amor Divino. O amor divino é a meta final da vida.  
Executem todas as suas atividades com sentimentos divinos. Cumpram seus deveres sinceramente. Só 
então o trabalho que vocês fazem será transformado em Yoga e adoração. Mas o homem perdeu tais 
sentimentos nobres. Ele diferencia entre o trabalho dele e o dos outros sem entender a verdade de que a 
mesma Divindade existe em tudo. "O Ser Supremo tem milhares de cabeças, mãos e pés" (Verso em 
Sânscrito). O universo inteiro é a manifestação d'Ele. A Divindade existe em cada um e em todos, seja 
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um crente ou ateu. Deus existe até para o ateu (Nasthi). Na + Asthi = Nasthi. Asthi representa a 
Divindade. Isto significa que Divindade é a base até mesmo para o ateu.  
Experimentando a Bem-Aventurança Divina  
O homem usa as palavras sem entender seu significado interno. Esta é a causa da sua ignorância. Ele 
imerge nos prazeres mundanos e diz que está experimentando a bem-aventurança divina. Prazeres 
mundanos são passageiros, enquanto a bem-aventurança divina é eterna. O tipo de alegria que o 
homem obtém de confortos mundanos e conveniências é alegria humana. Cem vezes mais que a alegria 
humana é Indrananda. Cem vezes mais que Indrananda é Devendrananda. Cem vezes mais que 
Devendrananda é Devananda. Cem vezes mais que Devananda é Brihaspathiananda. Cem vezes mais 
que Brihaspathiananda é Prajapathiananda. Cem vezes mais que Prajapathiananda é a bem-
aventurança divina. Esta é a verdadeira medida da bem-aventurança divina. Ela não é o que vem e vai. 
Ela está com vocês permanentemente. Mas vocês se esqueceram deste estado pleno de bem-
aventurança. Somente a bem-aventurança divina confere alegria suprema. Todos os confortos relativos 
ao corpo e à mente são como nuvens passageiras. Eles são relacionados somente ao estado de vigília. 
Mas a bem-aventurança divina pode ser experimentada em todos os três estados: vigília, sonho e sono 
profundo. Ela é imutável em todos os três períodos de tempo. O homem aspira sempre ser bem-
aventurado, mas ele é submetido à miséria por causa de sentimentos egoístas e pensamentos profanos. 
Ele só poderá experimentar a bem-aventurança eterna quando abandonar seus sentimentos egoístas e 
tiver uma mente aberta.  
Manifestações do Amor Divino!  
Vocês só podem experimentar a bem-aventurança eterna através do amor. Não há bem-aventurança 
maior que o amor. A Divindade é onipotente, onipresente e onisciente. Os Vedas declaram: "A Divindade 
é Verdade, Sabedoria e Eternidade" (Verso em Sânscrito). Esta sabedoria infinita está latente no 
homem, mas ele falha em entender esta verdade. Ele se tornou medíocre devido à má alimentação e 
aos maus hábitos. Ele está totalmente emaranhado no seu apego ao corpo. Todos seus pensamentos, 
palavras e ações estão envolvidos em apego ao corpo. Ele deve se libertar do apego ao corpo e 
desenvolver apego ao Ser Interno para perceber sua divindade inata. O corpo não é permanente. Ele 
está fadado a perecer mais cedo ou mais tarde. Ninguém pode predizer com algum grau de certeza 
quando a pessoa deixará seu invólucro mortal. Esta vida física é apenas um sonho. Assim, não 
desenvolvam apego indevido ao corpo. Uma vez que estão vivos, cumpram seus deveres sinceramente. 
Impregnem seus pensamentos, palavras e ações com sentimentos divinos. Então vocês se tornarão 
Deus verdadeiramente. A juventude moderna deve reconhecer esta verdade.  
Incorporem o Espírito de Patriotismo  
Os jovens devem decidir erradicar a pobreza, o sofrimento e a injustiça deste país. Isto só pode ser 
realizado desenvolvendo-se pensamentos sagrados, unindo-se à verdade, retidão e justiça e percebendo 
que Deus é onipresente.  
Estudantes!  
Vocês são os emancipadores da Índia. Tomem refúgio na Divindade, sirvam à nação e decidam escrever 
um capítulo dourado na história da Índia. Esta é a essência da verdadeira educação. Não se orgulhem 
da aquisição de conhecimento livresco. Conhecimento livresco só ajuda a suprir o sustento. Não 
conferirá sabedoria total. Executem suas atividades com fé inabalável em Deus. Então vocês estarão 
destinados a ter êxito. Sendo assim, não estudem só parar adquirir diplomas.  

“Apesar de sua educação e inteligência, uma pessoa ignorante não conhecerá seu Ser Interno 
E uma pessoa medíocre não abandonará suas qualidades más. 

A educação moderna conduz apenas à argumentação, não à sabedoria total. 
Qual a utilidade de adquirir educação mundana se ela não puder levá-lo à imortalidade? 

Obtenham o conhecimento que os tornará imortais.” 
(Poema em Télugo) 

Esta é a verdadeira educação. Este é o conhecimento da Divindade. Não pode haver uma bem-
aventurança maior que realizar a verdade de que Deus está em todos os lugares. Sem dúvida, a 
educação mundana também é essencial, mas deve estar sob certo limite, caso contrário, corromperá a 
mente. Quando estão com sede, não é tolice desejar todo o rio Ganges? Um copo de água é o bastante 
para saciar sua sede. Da mesma forma, é tolice ter desejos excessivos. "A virtude não pode ser 
alcançada sem disciplina" (Verso em Sânscrito). Tudo deve estar sob um certo limite. A disciplina 
adequada tem que ser mantida no comer, no ganhar e no gastar. Só então suas vidas serão bem-
aventuradas.  
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Estudantes!  
Esportes e jogos são essenciais para manter seus corpos e mentes em boa forma. Não há nenhum 
sentido em ter um corpo saudável se ele não for usado no serviço à sociedade. Da mesma forma, toda 
sua inteligência será um desperdício se não for usada para discernir entre o bem e o mal. Antes de 
realizar alguma atividade, questionem se é bom ou ruim.  
Manifestações do Amor Divino!  
Não gastem todo o seu tempo de vida adquirindo diplomas. Todos os seus poderes físicos, mentais e 
espirituais vêm da Divindade. Deus é o doador e também o receptor. Ele é o que experimenta e também 
o que é experimentado. Entendam a verdade de que tudo, seja isto bom ou ruim, acontece de acordo 
com a Vontade Divina. Não desenvolvam loucura por obter diplomas, ir ao exterior e acumular riqueza. A 
verdadeira riqueza está dentro de vocês. Nunca abandonem sua mãe pátria. Pela simples razão de que 
sua mãe não é bonita, vocês podem abandoná-la e considerar outra senhora que é bonita como sua 
mãe? Preferindo uma terra estrangeira à própria mãe pátria equivale a fazer o mesmo. "A mãe e a mãe 
pátria são superiores até mesmo ao céu" (Verso em Sânscrito). Assim, deve-se ter amor pela sua mãe 
pátria. Desenvolvam espírito de patriotismo e não apego ao corpo.  

“O corpo físico, feito de cinco elementos, é fraco e ninguém sabe quando perecerá. 
Embora sejam prescritos cem anos de vida, não se pode ter isto como garantido. 

Vocês podem ter que deixar seu corpo a qualquer momento 
Na infância, na juventude ou na velhice, 

Na cidade, na floresta ou no mar profundo. 
Entendam que a morte é certa. 

Conseqüentemente, usem seu intelecto para conhecer sua verdadeira natureza 
Enquanto estiverem vivos.“ 

(Poema em Télugo) 
Se vocês não sabem o propósito de seu nascimento, se tornarão um fardo para a mãe terra. O propósito 
do nascimento humano é ter a experiência da Divindade. Tentem entender sua verdadeira natureza. Não 
se comparem com os outros. Sigam sua própria consciência e desfrutem bem-aventurança. Não imitem 
os outros. Imitação é a qualidade dos medíocres. Por exemplo, suponha que vocês vêm a saber que 
alguém achou uma carteira na estrada enquanto passava por um certo local. Se forem para a mesma 
localidade esperando achar outra carteira na estrada, podem até perder sua própria carteira! Para 
progredir no campo da educação, a imitação é desejável até certo ponto, mas em todos os outros 
campos a imitação é deplorável. Imitação é fraqueza; a criação é Divina. Deixem seus pensamentos 
serem sagrados e os resultados também serão sagrados.  
Manifestações do Amor Divino!  
Este Encontro Cultural e Esportivo deu imensa alegria a todos. Não considerem esportes e jogos 
somente como uma atividade anual. A própria vida de vocês é um jogo. Cada momento que vocês vivem 
é uma parte deste jogo da vida. Joguem este jogo no verdadeiro espírito e saíam vitoriosos. A vida 
humana é altamente valiosa e nobre. Não a desperdicem em atividades más. A vida é uma longa 
jornada, não um atalho. Não desperdicem tempo. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Realizem 
ações corretas. Prestem serviço à sociedade. Se esforcem pelo bem-estar de seu semelhante. Os 
Puranas afirmam "Ajudar aos outros é meritório, feri-los é um pecado" (Verso em Sânscrito). Assim, 
ajudem sempre, jamais firam. Esta é a essência do Mahabharata. Os Kauravas sempre tentaram ferir os 
Pandavas. Por conseguinte, nem mesmo um dentre os cem irmãos sobreviveu à batalha de Kurukshetra. 
O Senhor Krishna predisse isto antes do começo da guerra. Ele disse a Dharmaraja: "Não dê espaço 
para preocupação. Siga seu Dharma e cumpra seu dever sinceramente. Você certamente sairá 
vitorioso". Ele infundiu coragem e confiança em Arjuna, dizendo: "Erga-se Dhananjaya! Ninguém pode 
escapar de seu destino. A justiça prevalecerá e o egoísmo perecerá. Foi assim em todas as eras. Você 
verá por si mesmo que o Rei Dhritarashtra, pai de cem filhos, não ficará nem ao menos com um filho 
para executar seus últimos ritos". (Poema em Télugo)  
Os Kauravas se arruinaram porque negligenciaram Deus e colocaram sua fé no mundo. Eu não lhes 
aconselho que abandonem o mundo, mas não mergulhem totalmente na vida mundana. Tenham fé em 
Deus. Respeitem seus pais e os façam felizes. Os Vedas dizem: "Adorem o pai e mãe como Deus" 
(Verso em Sânscrito). Não firam os sentimentos deles. Realizem todas as suas atividades como uma 
oferenda a Deus. Então vocês certamente emergirão vitoriosos em todos os seus esforços.  
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Manifestações do Amor Divino!  
Vocês deram imensa alegria a milhares de pessoas com seus desempenhos. Entretanto, agradar o 
mundo inteiro sem agradar a Deus é inútil. Até mesmo se o mundo inteiro estiver contra vocês, desde 
que Deus esteja com vocês, não precisam ter medo. Quando Deus estiver com vocês, todos os 
seguirão. Quando Deus estiver contente com vocês, o mundo inteiro estará contente com vocês. Então, 
deixem todos os seus esforços serem para agradar a Deus.  
A Devoção Intensa de Tirumalacharya  
Duupati Tirumalacharya, o autor do Suprabhatam para Sri Sathya Sai costumava morar aqui. Ele tinha 
trabalhado no tribunal real de Venkatagiri. Ele era um grande erudito em Sânscrito e nos Shastras. Ele 
acompanhou Bhagavan a Badarinath com a avançada idade de noventa anos. Bhagavan lhe perguntou 
se ele estava bem o suficiente para empreender tal viagem árdua. Ele afirmou que com Swami ao lado 
dele, ele viajaria qualquer distância sem nenhum desconforto. Ele disse: "Sai Matha, se Você me 
abandonar, minha existência inteira será um desperdício. Se Você me aceitar como Seu, será como se 
eu tivesse tudo sob meu comando". Este era o nível de devoção e entrega no qual Tirumalacharya 
passou a vida dele. Ele estava constantemente meditando em Sai Matha. Ele passou todo seu tempo na 
proximidade de Swami, fosse aqui ou em Brindavan. Sua devoção estava além de qualquer medida. Por 
conseguinte, o fim dele foi tranqüilo.  
Ele soube muito bem que seu fim estava se aproximando e um dia expressou seu sentimento. Ao ser 
interrogado sobre como soube isto, ele respondeu: "Swami está me falando de dentro". Dizendo assim, 
ele foi para o banho dele, trouxe um pouco de água, lavou os pés de Swami e tomou algumas gotas da 
água santificada e disse: "Swami, minha vida obteve realização. 'O todo é tudo aquilo. O todo é tudo isto. 
O todo nasceu do todo. Tirando o todo do todo, o que permanece é também o todo' (Verso em 
Sânscrito). Física, mental e espiritualmente, eu atingi esta plenitude. Agora o tempo veio para eu me 
fundir em Você". Depois disso ele abandonou seu invólucro mortal e se fundiu em Swami. Não há 
escassez de homens plenos de devoção deste tipo no mundo. É somente por causa da presença de tais 
devotos que o mundo pode se sustentar.  
Os Estudantes Devem Trazer Glória Para Sua Instituição  
Estudantes!  
Onde quer que possam ir, nunca esqueçam a verdade. A única forma de gratidão que vocês podem 
expressar por esta universidade é praticar a verdade. Angariem um bom nome para o Instituto por sua 
boa conduta. Isso é tudo que Eu espero de vocês.  
Vocês sabem que Swami enviou alguns estudantes a Bangalore para treinar montaria e dirigir carros. Lt. 
Gen. Mehta lhes deu toda a ajuda e instalações. Ele arranjou os cavalos e também os treinadores. Os 
treinadores ficaram muito espantados com a habilidade e destreza demonstrada por nossos meninos 
que aprenderam a arte de cavalgar em um curto prazo de tempo. Eles exaltaram o caráter dos 
estudantes do Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, dizendo que eles eram educados, espertos e 
inteligentes. Tal bom nome é o que Swami espera que vocês angariem para vocês e para o Instituto.  
Há muitas pessoas no mundo que usam roupa branca, mas elas podem ter corações negros. Os 
estudantes de nosso Instituto são puros interna e externamente. Assim como a roupa que eles vestem é 
branca, a mente deles também é pura. Isto faz Swami muito feliz.  
Swami está sempre perto de vocês, com vocês, em vocês e ao redor vocês. Todos vocês devem se 
tornar homens de caráter e propagar valores espirituais. Vocês conhecem o estado atual do país. Há 
discussão, miséria e distúrbios em todos os lugares. Se esforcem para aliviar esta miséria. Isto é o que 
Swami espera de vocês. Não esperem até o próximo evento esportivo. Realizem suas atividades diárias 
com diligência e constantemente contemplem Deus. Santifiquem suas vidas com amor divino.  
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan, "Prema Muditha Manase Kaho..." 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 02 - 2/2000 


