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QUE A UNIDADE ESTEJA SUBJACENTE EM TODA PARTE 
Data: 01/03/2003 – Ocasião: Discurso do Mahasivarathri – manhã – Local: Prasanthi Nilayam 

Não existe ninguém que conheça tudo e nem cabeças vazias 
Existem aqueles que, de alguma forma, estão conscientes 

Somente Ele é onisciente Sambasiva. 
(verso sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino! 

A mensagem do sagrado Sivarathri é espalhar o ideal e a santidade deste dia muito auspicioso para  
todos. O princípio da unidade está lentamente declinando entre as pessoas do mundo. Existem lutas e 
discórdia até entre dois irmãos de uma mesma família pequena. 

Na divina família do Senhor Shiva, existem somente quatro membros, a saber, o Senhor Easwara, sua 
consorte Parvati e seus dois filhos Subramanya e Vinayaka. É uma família ideal. Não existe diferença 
alguma de opinião entre marido e esposa ou entre os dois irmãos. Há um acordo e harmonia perfeitos 
em sua família.  Mãe  Parvati e o Senhor Parameswara queriam estabelecer um exemplo para o mundo 
inteiro quanto a um relacionamento muito harmonioso, perfeito e amoroso entre uma esposa e marido e 
entre irmãos. 

Uma família é a unidade funcional mais importante no mundo. Se a família funciona sem tropeços, o 
mundo também correrá sem problemas. Se a unidade entre os membros da família sofrer mesmo um 
pequeno problema, o mundo sofrerá as repercussões. A união traz força para as vidas dos membros da 
família.  Portanto, todas as famílias devem lutar para conseguir união e um relacionamento harmonioso 
entre seus membros. Todas as famílias devem lutar para igualar o exemplo da família do Senhor Shiva. 
Atualmente, mesmo se há somente dois irmãos em uma família, não existe harmonia entre eles. Da 
mesma maneira acontece com o marido e sua esposa. Esta não é a posição que existe na família do 
Senhor Shiva. Os veículos que eles dirigem, as circunstâncias sob as quais funcionam, a riqueza que 
possuem – na verdade em todos os aspectos – os membros desta família divina estabelecem um 
exemplo para o mundo inteiro. 

Por exemplo, o veículo do Senhor Shiva é Nandi, o touro. O veículo da Mãe Parvati é o leão. O veículo 
do filho mais novo, Subramanya, é o pavão, enquanto que o do filho mais velho é o rato. Eles percorrem 
o mundo inteiro nestes estranhos veículos, que são de natureza antagônica, mas preservando uma vida 
familiar perfeita e harmoniosa. 

Vocês não encontram esta harmonia nas famílias atuais. Suponham que a esposa do irmão mais moço 
use enfeites modernos; a esposa do irmão mais velho ficará com ciúmes. Da mesma maneira, em várias 
situações na vida atual vocês encontrarão disputas internas na família no lugar da paz e da união. 
Normalmente um leão e um touro não são bons amigos. O leão vê o touro como uma presa e o touro 
teme o leão. Mas no caso do veículo do Senhor Shiva, o touro, e o veículo da Mãe Parvati, o leão, existe 
uma harmonia perfeita e ausência do medo. 

Quando vocês têm medo ou ansiedade? Somente quando existe em nós alguma falha. Quando não 
existem falhas de qualquer tipo em todos nós, não existe campo para o medo! Atualmente o homem está 
exposto ao medo e ansiedade, mesmo em assuntos menores, pois sofre das suas próprias falhas. Estas 
falhas são responsáveis pelo medo, ansiedade, inquietude, ódio e ira. Portanto, se quisermos viver em 
paz e harmonia de vemos lutar para acabar com as falhas em nós. 

Na verdade, não existe tristeza no homem. Ele é Anandaswarupa, a personificação da bem-aventurança 
divina. Apesar disto, ele sofre de tristeza devido as suas más qualidades. A tristeza não caiu 
repentinamente sobre ele vinda de algum lugar. A tristeza é a reação, reflexo e ressonância das suas 
más qualidades. Se alguém o ridicularizar, veja isso como os seus próprios maus sentimentos que 
retornam a você sob a forma do ridículo. 

O Senhor Shiva não tem ornamentos especiais sobre o Seu corpo, somente serpentes que Ele usa em 
torno do pescoço, os cabelos trançados, a lua crescente, a água fria do Ganga e o Vibhuti (cinza 
sagrada) que cobre o Seu corpo. Esta forma divina do Senhor Shiva é belamente descrita desta forma: 
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Vejam! O Senhor dos picos gelados 
Coroado com a lua crescente, 

Madeixas trançadas faiscantes, 
Ensopado pelo Ganga celestial que desce 

Olho flamejante na testa, 
Poção venenosa – veneno – Halahala tornando púrpuro o belo pescoço, 

Braceletes vivos de Serpentes enroscadas e 
Um cinto de Cobra segurando a pele do Elefante, seu único enfeite. 

Cinza perolada tingindo o peito 
Um Ponto branco ofuscante de vermelho na Testa ao lado do 

Olho cauterizado, lábios rosados tingidos de betel fresco mascado, 
Brincos com diamantes do mais puro ouro, 
Dançando como estrelas piscando no céu, 

Visão que nega a forma 
A bela pessoa do Senhor do Divino Fulgor Irradiante. 

(poema télugu)  

O Senhor Shiva assumiu esta forma divina para ensinar uma visão de renunciante para o mundo, 
incluindo Sua consorte, Parvati. Seu outro costume é pedir esmolas. 

Forma opulenta retratando 
O desapego total, a tigela das esmolas 

Nas mãos, pedindo ajuda 
Para uma refeição frugal 

Na residência celestial, Kailasa. 
Mas Parvati não desenvolveu nenhuma aversão ou desapego ao seu marido, o Senhor Shiva, por conta 
dos Seus estranhos hábitos ou trajes. Não Se afastou dele dizendo: “Como posso ter uma vida familiar 
com esta pessoa?”Ela lealmente O seguiu, submetendo-Se aos Seus desejos e felicidade. Ambos 
viveram em paz e harmonia. 

Agora falaremos sobre seus filhos. O veículo do mais jovem, o Senhor Subramanya, é o pavão, que é, 
por natureza, inimigo das serpentes usadas como ornamento pelo pai. As serpentes começam a silvar à 
vista de um pavão. Eles se odeiam. Da mesma forma, o veículo do filho mais velho, o Senhor Vinayaka, 
é o rato, que é uma presa natural das serpentes. São inimigos ferrenhos. Apear das naturezas 
divergentes, todos os membros da família do Senhor Shiva viveram felizes e em perfeita paz. Cada 
membro, enquanto realizava seus deveres, trazia felicidade e alegria para os outros. 

Mesmo sob a forma do próprio Senhor Shiva, existem contradições aparentes. Ele tem o Ganga em Sua 
cabeça e a lua crescente em Seus cabelos trançados. São sinais de frieza. Em contraste a isso, Ele tem 
literalmente fogo em Seu terceiro olho na testa. Então existe a água fria na Sua cabeça e fogo abaixo na 
Sua testa. São forças conflitantes, porém mantidas em perfeita harmonia estabelecendo um exemplo 
para o mundo. Por isso não existe a menor diferença de opinião ou nota discordante na família universal 
do Senhor Siva. É uma família perfeita, ideal, que todos deveriam tentar igualar. 

Num forte contraste a esta situação, existe hoje um ódio amargo entre as pessoas. O ódio está regendo 
todos os campos de atuação no mundo. Até em uma mesma família existe discórdia entre marido e 
esposa, entre pais e filhos e entre irmãos. O Senhor Shiva e a Mãe Parvati por Seu próprio exemplo 
estão estimulando o mundo inteiro a banir o ódio e a inimizade. 

Mas, quem ouve estes ensinamentos? Quem os está colocando em prática? As pessoas cantam o nome 
de Deus com grande devoção e não seguem o exemplo dado por Ele. Qual a utilidade de adorar a Deus 
e não seguir os Seus ideais? Como poderão obter a divina graça se forem contra os ensinamentos de 
Deus? Em virtude da alimentação e dos maus hábitos os maus sentimentos encontram abrigo no 
homem. Mas vocês devem tentar controlá-los.  Não devem permitir que se manifestem como ódio às 
outras pessoas. Não devem permitir que a inveja cresça dentro de vocês. Hoje cada ser humano está 
sendo afligido pela doença da inveja e do ódio. Na verdade a causa verdadeira de todas as más 
qualidades no homem é a inveja. A inveja conduz à ira. A inveja e a ira podem destruir totalmente um ser 
humano. 
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O homem pode realmente ter uma grande felicidade ao se livrar da inveja e do ódio. Na verdade, o 
próprio homem é uma personificação da bem-aventurança. É a sua natureza inerente. A tristeza não faz 
parte dela. O homem é a personificação do amor, paz e bem-aventurança. Por que então ele é afligido 
pela tristeza? É porque zomba dos comandos divinos. Esta é a reação de ir contra a Vontade divina. A 
reação, reflexo e ressonância desta calamidade é a verdadeira causa de todas as tristezas do ser 
humano. 

Temos um pequeno exemplo. Vocês vêem uma pessoa se aproximando e pensam que ela é um inimigo 
seu. No momento em que este pensamento de ódio se desenvolve em vocês, vocês começam a lutar 
contra ela. Pelo contrário, deveriam tentar cumprimentá-la: “Alô, irmão, como está? Quando estenderem 
o amor aos outros, estes também devolverão amor. Por outro lado, no momento que virem uma pessoa, 
ao se afastarem dela, ela fará a mesma coisa com vocês. Assim como a ação é a reação. Portanto, 
devem se certificar de que as suas ações são boas. 

Na verdade não existem pessoas más no mundo. Todas são boas. Vocês dizem que aquelas que se 
opõem a vocês são más. Se você não agir com as más qualidades, como os outros se comportarão de 
maneira má com vocês? Suas próprias más qualidades se refletem nos outros. Portanto, cada pessoa 
deve cultivar os bons sentimentos e o bom comportamento. Devem se conduzir de maneira a não ir 
contra os comandos divinos. Somente então terão paz e segurança em sua vida. Podem participar de 
vários bhajans, adorar a Deus de várias formas e observar vários votos religiosos, mas se não cultivarem 
os sentimentos sagrados em seu coração, qual a utilidade disto tudo? 

O homem deve cultivar a qualidade nobre de um coração manso. O amor e a compaixão devem se 
refletir em seu coração. Se não houver estes sentimentos, ele tornar-se-á um demônio. Por isso este 
coração é chamado de Hridaya. A etimologia da palavra é Hri + daya = Hridaya (celeiro de compaixão). 
Entre todos os seres vivos, o ser humano é o único com a qualidade de daya (compaixão). Por isso é 
dito que ele possui um Hridaya. O ser humano ideal é aquele que possui um coração compassivo. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês possuem este coração sagrado e compassivo. Por que então mergulham na tristeza? Isto é 
devido à reflexão, reação e ressonância dos seus sentimentos interiores. Vocês pegam o jornal pela 
manhã e tudo o que vêem é inquietude, pessoas matando pessoas, ódio, inveja, ira, etc. Tudo isso os 
conduzem a uma atmosfera infeliz e poluída. 

Quando vocês despertam de um bom sono após uma noite, a sua mente deve estar pacificada. Somente 
desta forma não haverá campo para a inquietude na sua vida. Desde o início da manhã, vocês devem ter 
uma vida de paz e felicidade. Talvez existam tristezas e dificuldades, mas elas são só nuvens 
passageiras que vêm e vão. Não devem realmente incomodar vocês. É somente quando vocês as 
consideram e se agarram a elas que vocês sofrem. Se as ignorarem, elas não os incomodarão. 

Vocês recebem um cartão postal. Normalmente haverá um remetente e um destinatário. Sem essas 
direções. O cartão irá para a seção de não encontrados. O homem, portanto, deverá considerar o “de” e 
o “para”. Primeiro vocês devem se perguntar: “de onde eu vim?” Na busca desta resposta, vocês 
descobrirão e confirmarão que a sua fonte é Deus. Como vieram de Deus, seus sentimentos são nobres. 
O seu “de” é Deus, e o seu “para” é a natureza humana. Se lembrarem destes dois, sua vida correrá 
suavemente. Como a sua origem, ou “de” é a Divindade, vocês devem sempre obedecer o comando 
divino. Entre todos os seres vivos na criação somente o ser humano recebeu este privilégio. Na verdade 
este é o ideal estabelecido para ele por Deus. Além disso, é somente na Índia que estas idéias nobres 
são passadas de geração a geração. Apesar de todos esses ideais estabelecidos para nós, somos 
incapazes de viver em paz pois não os seguimos. 

Vocês podem seguir qualquer uma ou todas as nove formas de devoção como ouvir, cantar, contemplar 
a Vishnu, servir aos Seus pés de lótus, saudar, adorar, reverenciar, amizade e auto-entrega. Mais do que 
seguir a qualquer uma ou todas as nove formas de devoção, é o sentimento interior ou motivo por trás 
das formas de adoração que é importante. O seu sentimento interior deve ser sempre puro. 

Entre todas as formas de devoção, a amizade é a mais importante. É somente quando vocês cultivam 
este sentimento de amizade com Deus que poderão atingir a auto-entrega. Para este propósito vocês 
precisam ter um coração puro, que por sua vez é baseado no amor e na devoção. Vocês devem ter um 
amor puro e altruísta em relação a todos. 



Organização Sri Sathya Sai do Brasil 
www.sathyasai.org.br 
 

 4

Este amor não é uma via de mão única. Atualmente estamos preparados para receber amor de todas as 
pessoas, porém hesitamos em partilhar o nosso amor com os outros. Deve ser uma política de receber e 
dar. O amor produz amor. Vocês devem também estar preparados para receber o amor dos outros. O 
amor é um dom de Deus. Na verdade vocês devem se elevar a este nível de estarem preparados para 
receber  de coração aberto tudo que for dado por Deus. Às vezes Deus dá também uma pílula amarga, 
como um médico. Mas é para o seu próprio bem. 

Suponha que vocês tem uma úlcera no estômago. O cirurgião abre o estômago com uma faca e remove 
a úlcera. Como ele corta o seu estômago com uma faca, você o odeia? Não. É somente para o seu bem 
que ele realiza a operação. Da mesma maneira, Deus ocasionalmente coloca algumas dificuldades. Mas 
é somente para o seu interesse, para o seu próprio bem. Tanto a felicidade quanto a tristeza são dons de 
Deus. São a Sua graça divina. Ninguém consegue compreender suas lilas (brincadeiras). 

Vocês devem sempre viver em união. Qualquer atividade que empreenderem, a união deve estar 
subjacente. Todas as pessoas devem viver em paz e harmonia. Na manhã anterior vocês cantaram 
alguns bhajans. Como foram melodiosos e devocionais! Como foram alegres! Foi porque todos cantaram 
em uma só voz. Particularmente os três rapazes, Prasanthi, o filho de Kavi Kumar e Ravi Kumar 
cantaram os bhajans  em perfeita harmonia (sruthi)), modulação (laya) e ritmo (thala). O rapaz que tocou 
a flauta forneceu o apoio. Eles trouxeram alegria à audiência. Onde vocês conseguem tal alegria e 
felicidade? Onde conseguem ver essa união? 

Atualmente onde vocês forem ouvirão muito barulho em nome de Sivarathri. Não encontrarão em 
nenhum lugar no mundo este tipo de atmosfera divina carregada de devoção. Toda atividade realizada 
em Prasanthi Nilayam é divina e em paz e harmonia perfeitas. Tudo é carregado de amor e devoção. 
Deus é amor, e o amor é Deus. Deus é atingido somente através do amor. Por isso todos vocês devem 
se tornar encarnações do amor divino. Devem viver em perfeita harmonia onde estiverem. Nunca cedam 
espaço para o ódio. Mesmo que se deparem com um oponente, cumprimentem-no com amor. Ele 
automaticamente responderá com amor, pois o mundo inteiro é preenchido reação, reflexão e 
ressonância. Suponha que exista uma inquietude em sua mente. Ela não é devida a fatores externos. As 
suas próprias deficiências e faltas estão sendo refletidas sob a forma de inquietude. 

Se vocês querem atingir a felicidade, vivam em felicidade. A família universal do Senhor Shiva, Mãe 
Parvati, Subramanya e Vinayaka é o exemplo perfeito deste princípio. Cultivem seu exemplo. Adorem-
nos. Mas, cuidado: vocês podem adorar uma pintura como Deus, porém não Deus como uma pintura. 
Portanto, adorem a família de Easwara seguindo o seu exemplo. 

A mensagem desta Sivarathri sagrada é viver em união e harmonia com todos. Particularmente os 
irmãos em uma família nunca devem brigar; eles devem ficar unidos como os Pandavas. Somente 
através da sua união os Pandavas obtiveram a graça divina do Senhor Krishna. Tudo pode ser atingido 
com a união. Por exemplo, os cinco dedos da mão. É somente quando eles se unem que podemos 
realizar qualquer tarefa. Os Kauravas eram centenas, mas não se uniram por uma boa causa. 
Finalmente, qual foi o seu destino? Da mesma forma, Vali e Sugriva no Ramayana. Na verdade eram 
irmãos, mas devido algumas diferenças, ele desenvolveram o ódio um contra o outro. No final Vali 
encontrou a morte nas mãos de Rama. 

O objetivo final desta Sivarathri é desenvolver a união na humanidade, independente dos obstáculos, 
independente das dificuldades, independente das provocações. Vocês não devem usar nunca palavras 
duras ao falar com os outros. Falem sempre com doçura e suavidade, com um coração amoroso. 

Estudantes e devotos! 

Vocês se reuniram aqui com o coração puro neste dia auspicioso de Mahashivaratri. Onde estiverem, 
tenham sempre o coração puro. Com o coração puro e sagrado poderão realizar tarefas sagradas. 
Quando o recipiente é puro, o conteúdo também pode ser puro. Mesmo que o recipiente seja de ouro, se 
houver veneno nele o conteúdo ficará envenenado. E se ele for feito de terra, o ouro ali guardado 
permanecerá puro. Não é o recipiente, mas o material que é importante. Precisamos manter sempre o 
nosso coração como ouro puro e enchê-lo com um amor suave. 

Vocês são alunos do Instituto Sathya Sai de Aprendizado Superior. Estão crescendo sob os cuidados 
amorosos de Swami. Swami não espera nada de vocês. A educação no Instituto Sathya Sai é totalmente 
gratuita. Quaisquer que sejam as suas reivindicações, Eu as providencio gratuitamente. Vocês 
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encontram em algum lugar no mundo uma instituição educacional como esta? Hoje vocês encontram 
pessoas reservando uma vaga antes mesmo da criança nascer. Eles pagam uma grande quantia por 
isso. É somente no Instituto Sathya Sai de Aprendizado Superior que vocês não encontram estas 
reservas. Não há nada reservado em Prasanthi Nilayam. Onde forem, vocês devem realizar os ideais da 
sua educação. O que tiverem aprendido aqui, partilhem com todos. 

Encarnações do Amor Divino! 

O amor é a Minha única propriedade. Na verdade, deveria ser assim com vocês. Não quero nada de 
ninguém. Vocês vivem em amor. partilhem o amor com todos. Somente quando levarem uma vida cheia 
de amor ela será pura e sagrada. Na verdade, cada atividade realizada em Prasanthi Nilayam será pura 
e pacífica. 

Milhares de pessoas reuniram-se aqui por ocasião sagrada do Mahasivarathri. Vocês ouviram algum 
barulho? Não. Nenhuma criança chorou. Ninguém espirrou ou tossiu.  Esta atmosfera calma, serena, 
pacífica e divina está permeando este salão. Se não conseguirem paz nesta atmosfera divina, onde a 
encontrarão? 

Nunca falem com aspereza com ninguém. Muitas pessoas se dizem devotos mas seguem caminhos do 
mal. Isto não é um sinal de devoção. Na verdade este comportamento é contrário ao conceito de 
devoção. Uma dissonância entre pensamento, palavra e ato é característica da pessoa de mente 
maligna. Por isso é dito: Manasyanyath, vachasyanyath, karmanyanyath  durathmanam (Aqueles cujo 
pensamento, palavra e ato são diferentes são corrompidos). Vocês não devem procurar a companhia 
destas pessoas. Por outro lado devem buscar a companhia dos verdadeiros devotos que vivem o 
princípio de Manasyekam, vachasyekam, karmayekam mahatmanam (Aqueles que mantém um acordo 
perfeito entre pensamento, palavra e ato são superiores). 

A característica mais importante de um devoto é o bom comportamento. Se ele não possui esta 
característica, não é um devoto, mas um grande pecador. Vocês são alunos desta grande instituição. 
Onde forem devem ser reconhecidos pelo seu bom comportamento. Existem vários alunos antigos deste 
Instituto vivendo em países estrangeiros como a América, Japão, Alemanha, etc. Eles ainda são 
reconhecidos lá como alunos do Instituto Sathya Sai de Aprendizado Superior. Trazem crédito para a 
Instituição. 

Vocês não precisam dar nada para Sai.Levem uma vida de bom caráter e bom comportamento. Essa é a 
única coisa que desejo. Isso é a única coisa que Me dá alegria. Não somente os alunos, mas os devotos 
também devem ter um bom comportamento. Devem sentir que fazem parte da família universal do 
Senhor Shiva. Mãe Parvati constitui o corpo, enquanto o Senhor Shiva representa o coração. Quando 
corpo e coração estão unidos como uma moradia, ali reside a natureza humana. Isto é chamado de 
Prakriti. O corpo humano representa Pravritti, enquanto que o Atmã que reside neste corpo representa 
Nivritti. A união deste Pravritti e Nivritti  é a natureza humana. Tendo nascido com esta natureza humana 
sagrada, as pessoas estão esquecendo a sua divindade inata. 

Finalmente gostaria de lembrar que não devem ceder espaço para que o ego domine as suas ações. 
Onde existe ego, ali mora o perigo. Portanto, afastem o ego e cultivem o amor puro e altruísta em 
relação a todos. Não existe nada neste muno que não possa ser atingido com amor. Concluo o Meu 
discurso com a bênção que as vibrações divinas do Namasankirtanam de hoje se espalhem pelo mundo 
inteiro e propiciem boas qualidades, boas práticas e um bom comportamento a todas as pessoas. 

Bhagavan concluiu Seu discurso com o bhajan, “Prema Mudhita Manase Kaho”. 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org  


