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Esta é uma compilação que reúne nove divinos discursos de Sai Baba por ocasião do festival de 
Krishna Janmashtami - Dia de Krishna. Antes de apresentar os discursos, compartilhamos alguns 
trechos que despertam sentimentos profundos desta divina 
celebração.  

  
Que possa ser útil, inspirador e  
promover transformação divina para todos! 
 
Com muito amor ofertamos este material aos sagrados 
Pés de Lótus. 
 
Coordenação Nacional de Devoção - 2019  

 
 
 
                
 
“Janmashtami é o dia sagrado que marca a chegada auspiciosa do Advento do Absoluto Sem 
Forma, Sem Nome e Atemporal a uma Forma Viva e Amorosa. O Divino apareceu como Krishna 
para encantar a humanidade através de Suas brincadeiras, Seus jogos, Sua música e doçura e para 
instruir a humanidade através de Seus ensinamentos e graça. O que se tem a fazer neste dia 
auspicioso é apoiar-se em pensamentos elevados que gravitam em torno do Senhor nessa forma 
e dar o primeiro passo ou os passos adicionais no caminho espiritual. Use tais dias sagrados como 
pontos de partida para homenagear a Forma de Deus escolhida por você, a Forma que recorre aos 
seus anseios mais íntimos. Não inflija o mal a nenhum dia. Todo dia é bom quando gasto em favor 
de Deus. Cada estrela é boa, desde que sua luz guie seus pés a Deus. Esse é Meu conselho a você 
neste dia.”  (Pensamento para o Dia 10/08/2012) 

 
 

“Krishna nasceu 3228 anos antes da era cristã no dia 20 de julho às 3 da manhã. Como estamos em 
2001 D.C., hoje Ele teria 5229 anos de idade. No mês auspicioso de Sravana, na quinzena mais 
brilhante (Bahula-paksha), no dia de Ashtami (8° dia da fase da lua) sob a estrela Rohini, a criança 
divina nasceu. Esta confluência de Ashtami e Rohini resultou na ocorrência de muitos eventos 
maravilhosos.” (Divino Discurso 11/08/2001)  
 
 
“O Senhor Krishna, na Gita, diz: Vocês são todos parte de Minha Divindade. Por isso vocês devem 
Me seguir. Meu amor é divino e sagrado. Então, ele é seu! (Mamaivamso jeevaloke jeevabhutah 
sanatanah). Se você realmente seguir este princípio, automaticamente alcançará pureza. Onde há 
pureza, há Divindade. Desde tempos imemoriais, todos são parte de Mim - você é meu próprio Eu. 
Nunca se esqueça desta verdade. Se desenvolver fé nesta verdade, isso equivale a ler todas as 
escrituras. Todo ser humano segue o Dharma (Retidão). De onde vem esse Dharma? Ele vem do 
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sentimento (bhava), que por sua vez emana da fé (vishwas). Onde há fé, há Dharma! Essa fé é a 
Verdade. Dharma é, na verdade, a personificação da Divindade. Verdade é Deus - Fé é Deus - Amor 
é Deus - Viva em Amor. Somente quando cultiva Verdade, Fé e Amor é que você pode conseguir 
qualquer coisa.” (Pensamento para o Dia 07/11/2014)  

 
 

“Krishna é a personificação do Amor. A própria palavra Krishna significa aquele que atrai -- 
Karshatiti Krishna (Krishna é aquele que atrai). Krishyatiti Krishna (Krishna é aquele que cultiva) é 
outra derivação para o nome. Isso significa que Krishna é o Senhor que cultiva o coração do devoto, 
removendo as ervas daninhas, plantando a semente das boas qualidades e cultivando a colheita de 
amor. Kushyatiti Krishna significa: Ele é aquele que confere o deleite. Krishna, portanto, significa 
aquele que cultiva o nosso coração e produz nele a safra da bem-aventurança. A mensagem 
suprema da vida de Krishna é o Princípio do Amor Divino. O Amor Divino é forte, brilhante e 
inquebrantável como o diamante, e também é extremamente precioso. Se você quiser assegurar 
tal amor Divino, seu amor por Deus deve ser igualmente forte. Você pode cortar um diamante 
apenas com outro diamante.” (Pensamento para o Dia 22/08/2011) 

 
 

“A mensagem da vida do Senhor Sri Krishna é a supremacia do Princípio do Amor. Esta mensagem 
é tudo aquilo que o mundo precisa. Krishna é a encarnação do Amor. Este amor pode ser entendido 
somente através do amor. Ele é forte, brilhante e inquebrantável, como um diamante. É 
extremamente precioso. Se você quiser assegurar tal amor Divino, seu amor por Deus deve ser 
igualmente forte, porque você só pode cortar um diamante com outro diamante. O amor gera 
amor. O ódio só pode gerar ódio. Portanto, se quer nutrir o amor, você tem que se livrar do ódio, 
da inveja e da raiva.” (Divino Discurso 11/08/2001) 

 
 
“O Senhor Krishna declarou na Bhagavad Gita: Todos os seres são uma parte eterna do Meu Ser. 
Há uma centelha de Divindade no coração de todos. É por causa da ilusão que o homem é incapaz 
de perceber sua natureza Divina. A ilusão causa sentimentos ruins no coração. Portanto, o homem 
deveria fazer esforços para superar esse engano e perceber que Deus está sempre com ele, nele, 
ao seu redor, acima e abaixo dele.” (Pensamento para o Dia 16/07/2005) 
 
 
“Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna pede a Arjuna que se considere um instrumento do Divino. 
Todo ser humano é, de fato, um instrumento de Deus. Como tal, ele deveria cumprir seus deveres 
e entregar os resultados a Deus. Os homens precisam cumprir seus deveres - sucesso ou fracasso 
é determinado pelo Divino. Não se considere o realizador. Desenvolva a convicção de que o Espírito 
que habita em você o está orientando e capacitando a agir.” (Divino Discurso 10/08/1993)  
“O amor é Supremo. Desenvolva amor em seu coração. Permita que o amor flua por cada parte de 
seu Ser. Torne o amor o princípio reinante de sua vida. Desenvolva amor através do amor. Essa era 
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a oração que saía dos corações das Gopikas: Oh, Krishna! Toque Sua flauta, de forma que nossos 
corações ressequidos possam ser inundados por Seu doce amor e nós possamos ser preenchidas 
com amor em tudo o que pensarmos e fizermos. Plante as sementes do amor em nossos corações 
áridos, de forma que os brotos do amor possam germinar e crescer. Para experimentar essa 
alegria, você precisa desenvolver fé firme em Deus e descartar todo o medo. Cultive o Amor Divino 
e experimente essa alegria. Santifique sua vida dedicando-a ao Divino.”  (Pensamento para o dia 
29/04/2009) 

 
 
“Mesmo o menor ato do Senhor Sri Krishna estava saturado de doçura suprema. Krishna era o 
parente querido de todos e um camarada sempre de prontidão. As Brincadeiras Divinas (Leelas) de 
Krishna eram doces e expressivas. Todas as atividades de Krishna foram para o bem-estar do 
mundo. Seu advento foi para a elevação espiritual do mundo da maldade e da injustiça. Foi 
também para satisfazer as necessidades daqueles que eram devotados a Ele, para o 
estabelecimento da justiça e a revitalização do Vedas. Ainda que as pessoas presas nas espirais da 
ignorância percebessem as Leelas de modo egoísta e até mesmo motivadas pela ilusão, os devotos 
genuínos tratavam cada um desses como exemplos significativos e inspiradores da Sua Graça 
Divina. O Senhor verte Graça a todos e a cada um de tal maneira que Ele se adapta ao tempo, à 
pessoa e a suas aspirações.” (Divino Discurso 03/09/1999) 
 
 
“Reflita por um tempo sobre como é inspirador o exemplo do Senhor Krishna enquanto decorreu 
sua educação e como sua conduta e seriedade contribuíram para a alegria dos mais velhos. Apesar 
de todo o saber emanar Dele e do saber ser obtido por meio de Sua Graça, Ele faz o papel de um 
aluno, como um típico aluno ideal, a fim de mostrar ao mundo, através de Seu próprio exemplo, a 
maneira na qual um Guru deve ser escolhido e servido, a qualidade de humildade que a educação 
deve inculcar e da gratidão e respeito que o aluno deve oferecer ao professor. É com a intenção de 
orientar e avisar os alunos de hoje que o próprio Krishna passou pelo processo educacional e viveu 
o ideal. Note quão sutil é o mistério de Deus e Suas Brincadeiras Divinas!”  

(Pensamento para o Dia 14/12/2010)  
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TRÊS EM UM AGORA 
Data: 25/07/67 – Ocasião: Krishna Janmashtami - Dia de Krishna - Local: Prasanthi Nilayam 

Esse dia é um dia santo, quando devotos divagam sobre a majestade e o esplendor do Senhor, e 
saboreiam a doçura de Seu nome, que é tão querido para eles, porque eles mantêm consigo o 
Bhagavatha inteiro. O Avatar Krishna era uma encarnação completa, com todas as dezesseis facetas da 
glória. No Avatar Rama, das dezesseis, os três irmãos tinham uma faceta cada e Parashurama, o 
contemporâneo, tinha uma faceta, até Rama encontrá-lo, sobrepujá-lo e atrair para si a fração do poder 
divino que ele tinha. Outras encarnações ocorreram para propósitos específicos: a supressão do mal 
representado por uma pessoa má ou um grupo de pessoas. Os Avatares Rama e Krishna eram, no 
entanto, para propósitos mais gerais, a missão de restaurar o darma e promover um viver virtuoso, além 
de punir os perversos e ensinar ao mundo que a depravação não terá êxito. O homem é um amálgama 
da humanidade, animalidade e divindade. É uma tragédia se ele não é capaz de abandonar a 
animalidade; é uma tragédia muito maior se ele não é capaz de cultivar sua divindade. A contemplação 
dos Avatares Rama e Krishna e de seus jogos divinos (lilas) e poderes milagrosos é o método mais 
seguro de cultivar a divindade no homem. 

Antes de cada encarnação, dois colaboradores para a tarefa pela qual a encarnação vem, também 
aparecem o poder de iludir e o poder da comunhão com o divino (Ioga). A ilusão vem como a irmã mais 
velha para advertir os perversos; o ioga vem como o irmão mais velho para entusiasmar e manter 
companhia constante. A ilusão lançou Kamsa mais e mais fundo na perdição, assim sua queda foi mais 
terrível e educativa. Mas, nessa era de Kali, os perversos têm de ser reformados e reconstruídos através 
do amor e da compaixão. É por isso que esse Avatar veio desarmado. Ele veio com a mensagem do 
amor. A única arma que pode transformar o vil e o violento é o nome do Senhor pronunciado com amor. 

A Grande Lição do Episódio de Kalinga Para o Homem 

O nome recende com a glória divina; assim, quando é direcionado à mente, ele a transforma em um 
instrumento para a liberação da ilusão. Peguem o nome, Navanithachora (ladrão de manteiga) que é 
usado para Krishna. Ele não significa uma pessoa que foge com a manteiga que as pessoas estocaram. 
Não é o objeto chamado manteiga, o qual é obtido por bater o leite coalhado, que Ele roubou. É a 
manteiga da fé, alcançada pelo processo de bater chamado anseio, do leite coalhado denominado 
experiências mundanas. Ele cobiça apenas essa manteiga. Quando Yashoda reprovou a criança Krishna 
por esse furto, Ele respondeu: Mas, mãe, elas gostam de Mim por Eu roubar a manteiga; elas se 
lamentam se Eu não faço isso; elas batem-no na esperança de que Eu roube a manteiga; quando roubo, 
seus corações são iluminados e elas despertam. 

Dentre todas as aventuras extraordinárias que surpreenderam as pessoas durante Sua infância, a qual 
lhes revelou a divindade que veio entre elas, o episódio de Kalinga é muito significativo. A serpente 
Kalinga estava envenenando as águas do Yamuna e a atmosfera sobre ele com sua respiração; todos 
que se aproximavam daquela área, homens ou gado, caíam mortos. Mas, Krishna, o menino divino, 
pulou nas profundezas, forçou a cobra horrível a emergir na superfície do rio, e pulando na rápida 
extensão do capote da cobra, dançou sobre ela com Seus ternos pés de lótus. A pressão dessas suaves 
solas de seda foi suficiente para forçar o veneno mortal a sair das presas da cobra monstruosa e torná-la 
inofensiva para sempre. 

Permitam Que o Divino em Vocês Domine Sua Mente 

Essa é uma grande lição para o homem. Esse jogo divino (lila) é totalmente contrário aos incidentes 
anteriores que evidenciaram a força e a sabedoria sobre-humanas da divina criança. Ele foi jogado longe 
pelo demônio da tempestade, foi golpeado pelo demônio-bezerro, foi arremessado pelo demônio-
carroça, foi bicado pelo demônio-cegonha, foi envenenado pelo demônio da ama-de-leite; mas os céticos 
podem facilmente atribuir esses milagres como acidente, coincidência ou exagero. Mas, o episódio de 
Kalinga é uma lição valiosa na disciplina espiritual. 

No lago profundo e plácido da mente de cada homem, se esconde uma cobra venenosa, com seis 
capotes: a luxúria, a raiva, a ganância, o apego, o orgulho e o ódio, infestando o ar e destruindo tudo que 
se aproxima dela. O nome do Senhor, quando mergulha nas profundezas, força a cobra a subir à 
superfície, assim ela pode ser destruída. Desse modo, permitam que o Divino em vocês torne-se senhor 
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da mente; deixem-nO calcar os pés nos capotes sibilantes e domesticar a víbora odiosa; deixem-na 
vomitar o veneno, tornem-se devotados e doces. Essa é a disciplina espiritual que o episódio ensina, o 
dever que ele impõe. 

Como todos os Avatares, Krishna anunciou o Seu advento ao mundo, pouco a pouco, passo a passo, 
testando a cada momento o quanto a realidade seria aceita pelas massas. Os sinais e os milagres foram 
destinados, assim como agora, a proclamar o Avatar. Até mesmo quando no berço, Yashoda teve um dia 
uma surpresa da criança. Ela estava cantando canções de ninar e contando histórias para fazer a 
criança dormir. Um dia, ela contou a história do Ramayana como Dasaratha teve quatro filhos; como o 
filho mais velho, Rama, cresceu; como Rama estava para receber o trono como príncipe coroado; como 
Sua madrasta convenceu Seu pai a mandá-lO a um exílio na floresta por quatorze anos; como um veado 
de ouro apareceu perante Sua querida e amada esposa; como Ele perseguiu o maldoso Ravana que 
planejou este truque para afastar Rama do local, ir ao retiro naquele momento e levar Sita para o seu 
reino na ilha. Quando a mãe disse isso, a criança pareceu estar terrivelmente brava. Ela segurou sua 
mão para adiante e gritou: Lakshmana! Dê-Me Meu arco e flecha. A mãe lembrou-se de que Lakshmana 
foi o irmão que acompanhou Rama à floresta e ela foi convencida de que Aquele que era Rama veio ao 
mundo novamente como Krishna.  

A Revelação de Krishna de Sua Encarnação 

Chaithanya, como uma criança, também deu indicações d’Ele ser uma encarnação divina à Sua mãe. 
Chaithanya era, então, um bebê engatinhando. Sua mãe teve um visitante na casa, um idoso brâmane 
ortodoxo, que estava cozinhando seu próprio almoço, das provisões dadas por ela. Ele desejava que sua 
comida fosse ritualisticamente pura, não contaminada pelo toque de outras mãos. Ele ofereceu a Deus a 
comida que se propôs a comer; essa era sua promessa. Era um tanto tarde quando a oferenda ficou 
pronta. Justamente quando ele se sentou perante a imagem de Krishna para adoração, a criança 
começou a andar para frente e mergulhou seus dedos na vasilha de comida, tornando-a, portanto, 
impura como uma oferenda a Deus. Assim, as provisões foram dadas novamente, a comida foi cozida de 
novo, e muito tarde no dia, a adoração foi recomeçada. Nesse momento, também, a criança engatinhou 
de algum lugar e contaminou a comida sagrada! Ela repetiu a travessura uma terceira vez. A mãe 
arrastou a criança para longe e ameaçou bater em Sua cabeça. Mas a criança perguntou à mãe, 
totalmente inocente: Ele está Me chamando para comer o alimento, mas quando Eu vou para perto dele, 
ele fica bravo. Portanto, Ele revelou que era Krishna que veio novamente. 

Todos os Avatares ensinam, como o primeiro passo na longa estrada para o caminho espiritual, o 
desistir do apego. Na Era de Tretha, o Yoga-vasistha ensinou a mesma regra. Na Era de Dwapara, 
Krishna ensinou Arjuna a desistir do apego ao mundo objetivo. 

Havia, certa vez, um asceta que desistiu de todo o apego. Ele estava indo ao longo da trilha do Himalaia, 
quando o vento soprou seus cabelos em sua face e bloqueou sua visão. Assim, ele se virou e andou 
para a direção oposta. Ele não estava apegado a nenhuma direção ou lugar! 

As pessoas pronunciam, com fé aparente: Krishna, Krishna, Krishna, mas elas nunca desistem da sede 
(thrishna) pelos bens ou fama mundanas. Em cada era, vocês têm o Avatar do Senhor vindo para 
redimir, reviver e reconstruir. No presente momento, o super poder, o poder da ilusão e o poder da visão 
com Deus vieram, todos juntos, em uma Forma Humana; seu esforço deve ser para atraí-lO para perto e 
ganhar a graça a partir desta proximidade. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 07 - Discurso 25 - 12/1967  
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INESCRUTÁVEIS SÃO OS DESÍGNIOS DO SENHOR 
Data: 10/08/93 – Ocasião: Krishna Janmashtami - Dia de Krishna - Local: Brindavan 

Klim Krishnâya, Govindâya, Gopijanavallabhâya Swaha! 
“Klim” quer dizer ‘terra’. 

“Krishnâya” se refere a ‘água’. 
“Govindâya” indica ‘fogo’. 

“Gopijanavallabhâya” se refere ao ‘ar’. 
“Swaha” se refere ao ‘éter’ (ou akasha). 

O nome de Krishna encerra os cinco elementos:  
Terra, água, fogo, ar e éter. 

Isto significa que o Cosmos é permeado pelo Divino. 

Poema 

Manifestações do Amor Divino! 

“O Cosmos está sob o domínio do Divino.  
Deus está sujeito ao império da verdade. 

A verdade está sujeita ao nobre Uno (Uthama). 
O nobre Uno é a encarnação do Divino”. 

(Verso em Sânscrito) 

Não é fácil para todos reconhecerem a verdade a respeito do Divino. Somente uma pessoa capaz de 
entender seu significado interno pode reconhecer a natureza do Divino. Este, contendo tanto um significado 
interno quanto externo, não pode ser entendido somente com exercícios da imaginação. Porém, é tarefa de 
toda pessoa nascida na Terra reconhecer sua Divindade inerente, tornar sua vida significativa e levar uma 
vida divina. Este é o objetivo primordial da vida.  

Só redime sua vida aquele que reconhece a todo o momento o Divino em cada átomo e em cada célula, 
inspirando aos outros essa consciência. Portanto, não é suficiente obter a visão do Divino. Além dela e do 
fato de se levar uma vida divina, o indivíduo deve também ajudar os outros a vivê-la. Este é o supremo 
propósito da existência humana. 

Muitos homens não dedicam um pensamento sequer a respeito de como deveriam tornar suas vidas 
significativas. O coração humano é a sede do Divino. Cada devoto deveria adorar o Senhor residente em 
seu coração. O aspirante espiritual deve encher seu coração com sentimentos divinos e levar uma vida 
plena. 

O Pássaro Chataka e as Gopikas 

Vocês têm o exemplo do pássaro chataka. Ele procura continuamente as gotas puras da chuva que cai das 
nuvens. Não há falta de água na terra. Mas o pássaro chataka deseja somente as gotas puras e não 
contaminadas que caem das nuvens e passa por inúmeras dificuldades para assegurá-las. Não lhe é de 
serventia nenhum outro tipo de água associada com a terra. Da mesma maneira, o verdadeiro devoto 
somente deseja assegurar o néctar do amor do Senhor e por ele se presta a passar por qualquer dificuldade 
ou sacrifício. 

As pastoras no tempo do Avatar Krishna (gopikas) exemplificam esta profunda devoção de amor pelo 
Senhor. Ofereceram tudo o que possuíam a Seu serviço e executaram cada ato como uma oferenda ao 
Divino. O termo “gopi” deriva da palavra “gup”. O termo “go” quer dizer “Os Vedas”. Ele possui também 
outros significados: “terra” e “vaca”. As gopikas costumavam cantar os Vedas enquanto protegiam as vacas. 
Assim, santificavam a terra. Por não entenderem este sublime aspecto de sua natureza, certas pessoas as 
interpretaram de maneira incorreta, considerando-as mulheres comuns. Até mesmo a devoção delas foi 
mal-interpretada, devido à falta de entendimento da verdadeira natureza do seu amor pelo Senhor. Devido à 
estreiteza de suas mentes, tais críticos não puderam entender o significado profundo da devoção das 
gopikas. 
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O Lótus do Coração 

Em cada ser humano existe o que é conhecido como chakras. Entre eles, dois são importantes. Um é o 
hridaya chakra, o chakra que se relaciona com o coração. O outro é o sahasrâra chakra (no topo da 
cabeça).  

O hridaya chakra é descrito na linguagem do Vedanta como hridaya kamala (o lótus do coração). Este 
“lótus” tem oito pétalas. Cada pétala é chamada “Prakrithi” (natureza). Todas as oito pétalas estão sob o 
controle do Senhor. Isto quer dizer que Deus é o Senhor das oito pétalas (adhipati). Krishna é o “pati” 
(esposo) destas oito pétalas. Por isso, conforme o texto das Escrituras, é dito que ele tem oito “rainhas”. 
Mas os que não entenderam o sentido esotérico de tudo isso, disseram que Krishna teve oito rainhas além 
de ter se relacionado com 16.000 gopikas!  

O verdadeiro significado da referência às “oito rainhas” de Krishna é que Ele é o Senhor do lótus do coração 
humano. E como tal, Ele mantém controle sobre o coração. Quando isto é entendido corretamente, a 
suprema grandeza do Divino fica evidente. 

Vishnu e o Cosmos 

Na Sua forma Cósmica, Deus é chamado de Vishnu, aquele que a tudo permeia no Cosmos. Deus é a 
causa e o Cosmos é o efeito. Vocês devem tratar de entender os vários atributos do Senhor.  

Vishnu é descrito como tendo uma concha numa mão e uma roda na outra. Na terceira mão Ele leva uma 
maça e na quarta um lótus. Qual é o significado esotérico de tudo isto? A concha é o símbolo do som. Por 
isso, Deus é descrito como a personificação do som. A roda simboliza a Roda do tempo. O Senhor é o 
mestre do tempo e do som. A maça significa a força ou poder. Isto significa que o Senhor tem na Sua mão a 
energia de todos os seres. O lótus na mão do Senhor é o símbolo do coração. Isto quer dizer que o Senhor 
segura em Sua mão os corações de todos os seres. Como o simbolismo desses atributos do Divino não foi 
explicado devidamente pelos eruditos das escrituras, uma grande dose de desentendimento e confusão 
prevaleceu nos anos posteriores. 

O sahasrâra chakra é um lótus com mil pétalas; cada pétala tem dezesseis fases (kalâs). Existem, assim, 
16.000 fases no sahasrâra. Essas fases foram simbolicamente descritas como as esposas do Senhor. O 
significado interno dessas expressões deve ser corretamente entendido, pois ao basear-se somente no 
significado superficial e literal desses termos, a natureza do Divino é mal interpretada e compreendida 
erroneamente. 

O Senhor Confere Liberdade 

É necessário aprender o significado interno daquilo que é dito no Ramayana, no Bhagavatha, na Bíblia ou 
nos textos de outras Escrituras. 

O bem está sujeito a ser mal entendido e perversamente interpretado. Há necessidade de se proteger 
cuidadosamente aquilo que é bom e santo.  

Um lindo papagaio é mantido numa gaiola, mas ninguém se preocupa em proteger um corvo. Da mesma 
forma, os que fazem o mal não tem restrições, e os bons estão sujeitos a restrições, provações, testes e 
dificuldades. 

Krishna nasceu durante o ashtami, o oitavo dia do mês lunar. Desde o Seu nascimento, esteve sujeito a 
dificuldades. Mas quem acalenta o nome do Senhor em seu coração, torna-se livre da escravidão. 

Vasudeva, seu pai, estava prisioneiro. Mas no momento em que sua esposa Devaki colocou o bebê Krishna 
sobre a cabeça do esposo, tornou-se livre! Assim que o Senhor tocou sua cabeça, os grilhões de Vasudeva 
caíram imediatamente. Livre, ele carregou Krishna sobre a cabeça até depositá-lo na aldeia vizinha de 
Repalle, colocando a criança na casa de Yashoda. Depois regressou à prisão e se tornou um prisioneiro 
novamente. Qual é o significado deste episódio? Enquanto pensamentos divinos enchem nossas mentes, 
não há cativeiro. Mas quando vocês abandonam o Senhor se tornam escravos em todos os aspectos. 

Krishna e Seus Inimigos 

Existe um profundo significado interno para as ações do Senhor. Kamsa tentou todos os meios concebíveis 
para matar Krishna. Mas o Senhor está além das garras de quem quer que seja. Pessoas de mentes 
mesquinhas, consumidas pelo ódio e pela inveja podem alimentar planos perversos, mas tais planos 
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simplesmente repercutem nos conspiradores e não podem causar dano algum a Deus. Eles somente 
realçarão a Sua glória. 

Existiam razões para o ódio de Kamsa. Uma voz etérea havia declarado que ele encontraria a morte nas 
mãos do oitavo filho de Devaki. Por puro desejo egoísta de salvar a própria vida, Kamsa tentou exterminar 
Krishna de vários modos, porém todos os seus esforços de nada adiantaram. Quando ele efetuou um 
massacre de crianças em Repalle com a esperança de matar Krishna, este eludiu seu intento! O intelecto do 
homem fica desequilibrado quando ele enfrenta a destruição. Devido a suas ações perversas, Kamsa teve 
um fim desastroso. 

Este, entretanto, não é o fim da história. Outros dois homens perversos, Sisupala e Dantavakra, lutaram 
contra Krishna, mas foram mortos por ele. E depois disso, ainda, Jarasandha se apresentou, para sofrer 
igualmente a derrota.  

Muitos demônios em forma humana tentaram eliminar Krishna, mas todos eles falharam completamente, 
fazendo com que o desastre caísse sobre eles próprios. Assim, de era em era, o Divino é confrontado com 
tais elementos hostis. 

A felicidade não pode ser obtida sem se atravessar dificuldades. Ao mesmo tempo, a fama é o produto do 
que é atribuído a alguém. Por isso, incidentes ocorrem em todas as épocas na vida de todos os Avatares. 
Eles servem para promover a grandeza do Avatar e não para obscurecê-la. 

Yantra e Mantra 

É possível para um indivíduo comum aparecer simultaneamente em numerosos lugares diferentes? Se 
atualmente alguém dissesse que a mesma pessoa pode aparecer simultaneamente nas casas de 16.000 
gopikas, não só as pessoas não acreditariam, mas muitos ridicularizariam este fato. Mas esta é a reação de 
pessoas tacanhas que não pensam, que não têm espírito de indagação. Se o indivíduo questiona sobre a 
verdade, verá que até mesmo nos tempos modernos tal fenômeno está ocorrendo. A transmissão de um 
programa musical de Nova Délhi é inteiramente ouvida ao mesmo tempo em milhares de casas, em 
inúmeros lugares diferentes. Se uma pessoa que fala na TV pode ser vista em milhares de casas e se um 
aparelho feito pelo homem (Yantra) pode ter o poder de alcançar lugares distantes, por que não seria 
possível ao poder do mantra (som sagrado) alcançar milhões de pessoas simultaneamente? 

Como a Graça de Deus Opera 

A imagem de Krishna podia aparecer nos corações das gopis, apesar delas estarem longe d’Ele. O que é 
necessário é a purificação do coração. A imagem do Divino não será refletida num coração impuro. Não há 
limite para o poder de Deus. Somente os mesquinhos têm poder limitado. 

Somente Deus sabe a quem, em que circunstâncias, em que momento, em que proporção e de que 
maneira Sua graça deve ser dada.  

Vejam o caso de Draupadi (a princesa esposa dos irmãos Pandavas), que foi humilhada por Duryodhana 
em seu vasto salão de audiências. Porém, sem que ninguém soubesse e de forma invisível, Krishna lhe deu 
inúmeros sáris (evitando que ela fosse despida em público). 

Como é que indivíduos comuns vêem esta situação? Eles podem perguntar: como é que Krishna tolerou 
que quisessem despir Draupadi? Por que Ele não reduziu Duryodhana a cinzas neste instante? Por que Ele 
não acabou com a vida dele? Quando os devotos estão em agonia, deveria Deus ser meramente um 
espectador? 

O Papel de Deus no Drama Cósmico 

O ignorante pode ser propenso a reagir desta maneira, mas o Divino, que é a personificação da paz, do 
amor e da verdade, deve levar em conta a causa, o remédio e a tarefa a ser executada.  

No grande drama cósmico, o Senhor é também um ator. A hora deve ser propícia para o papel que Ele deve 
representar numa seqüência particular de acontecimentos. Sua ação deve ser apropriada ao seu papel. Ele 
não pode agir de outra maneira. 

Por exemplo, se Krishna decidisse matar Duryodhana no momento em que Draupadi sofria humilhação, Ele 
teria ido contra o Seu papel na peça. E Ele tinha que representar sua parte específica, pois sabia que o fim 
de Duryodhana estava nas mãos de Bhima e não nas Suas. Seria contra o Dharma se Ele tivesse feito 
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aquilo que Bhima tinha que fazer. Somente Bhima deveria matar Duryodhana, com a sua maça. Esta é a lei 
da Criação. Krishna esperou pelo acontecimento estabelecido. 

A Fé de Thyagaraja em Rama 

Da mesma forma, em várias situações o Senhor permanece como uma testemunha. Por que? Seria o 
Senhor impotente ou é a prece do devoto que seria fraca?  

Este tipo de dúvida surgiu uma vez na mente do santo Thyagaraja. Seu irmão mais velho submeteu-o a 
muitas provas penosas, ressentindo-se do fato de Thyagaraja haver rejeitado os tesouros enviados pelo 
soberano de Tanjore. Então ele lançou no rio as estátuas do Avatar Rama cultuadas por seu irmão. 

Thyagaraja buscou freneticamente as imagens desaparecidas. Apesar de grande devoto, sentiu-se 
frustrado e perguntou ao Senhor: “Ó Rama! Por que me submetes a estas provações? Será que minha 
devoção diminuiu ou o Teu poder declinou?” 

Thyagaraja sentia que sua devoção não havia diminuído. Então concluiu que o poder de Rama devia ter 
minorado! Porém, ao ponderar mais sobre isso, percebeu que o poder de Rama permanecia intacto. 
Começou então uma canção em louvor ao poder de Rama: “Sem o poder de Rama, poderia um macaco 
(Hanuman) atravessar o oceano? Ou teria a deusa da riqueza (Sita) sido escolhida para ser Sua consorte? 
Poderia Lakshmana (irmão de Rama) tê-lO servido? Ou o extremamente inteligente Bharata teria se 
deleitado em contemplá-lO e adorá-lO?” Thyagaraja extaticamente exaltou o poder infinito de Rama e 
culpou sua própria ignorância por ter tido dúvidas a este respeito. 

Muitos devotos, devido a suas preocupações mundanas e estreiteza de mente, tendem a desenvolver 
dúvidas a respeito do Senhor. Este, porém, permanece sempre no mesmo nível supremo. Ele não Se exalta 
com louvores nem Se desanima com censuras. O Senhor é imutável. 

Deus se Preocupa com o Bem-Estar do Mundo 

O Divino, conseqüentemente, deve ser visto através de uma perspectiva ampla. Aquilo que o Senhor faz é 
para o bem-estar do mundo. Seu único interesse é o bem-estar do mundo. Esta é a razão pela qual a Índia 
proclama desde tempos imemoriais: “Que todos os seres do mundo sejam felizes”.  

Desde seus primórdios, a Índia pregou a todos os países grandes ideais no campo da ética e da 
espiritualidade, mas com o passar do tempo a fé nesses ideais tem diminuído. O homem de hoje está 
infestado pelo ceticismo. Ele é sacudido violentamente por dúvidas. A combinação desses dois fatores é a 
causa de todos os seus problemas. 

O Quarteto do Mal 

No Mahabharata, Sakuni representa a dúvida. Karna simboliza a falta de fé. Quando essas duas se juntam, 
a inveja, na forma de Duryodhana, emerge. A inveja é acompanhada pela perversidade, que surge na forma 
de Dussassana. Quando os quatro se uniram, o destino dos Kauravas ficou irrevogavelmente decidido. Os 
Kauravas representam os maus pensamentos, as más intenções, as más ações e os maus apegos. 

Krishna previu claramente o destino dos Kauravas muito antes da guerra de Kurukshetra. Ele disse a 
Arjuna: “Levante-se. Esteja preparado para a guerra. A justiça triunfará. O egocentrismo sofrerá desgraça. 
Este é o Dharma de cada época. Os pais desses malvados não terão nenhum filho vivo para oferecer-lhes 
os últimos ritos. Este é o decreto do destino”. Krishna concluiu seu chamado a Arjuna com a declaração de 
que era necessário cair uma chuva torrencial de flechas para que a paz do mundo fosse assegurada. Os 
perversos Karna, Sakuni e outros seriam destruídos no fogo do ódio suscitado por eles mesmos. 

Morte e Destino 

Por muitas eras, indivíduos maus têm se comportado de maneira igual aos Kauravas e encontrado o destino 
que merecem. Não existe escapatória para ninguém das conseqüências de suas ações. A morte pode vir a 
qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma. Ninguém pode dizer a hora e a maneira da morte 
de alguém. Ela é pré-estabelecida. Não faz sentido analisar os prós e os contras de tais acontecimentos. 
Até mesmo bons devotos às vezes desenvolvem dúvidas quanto a isso e argumentam sobre tolices. 

Krishna já tinha decidido matar Jarasandha. Mas sempre que Jarasandha saía de sua cidade para lutar 
contra Krishna, este ia embora do local da batalha. Estaria Krishna com medo de Jarasandha? 
Absolutamente não. Mas Krishna queria encontrar meios apropriados para dominar Jarasandha, segundo 
sua estratégia. 
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Ele desafiava Jarasandha, este se encolerizava e depois saía para perseguí-lO. Então, Krishna se retirava 
mais e mais. Ao repetir várias vezes essa tática, Jarasandha foi levado a gastar suas energias em uma 
cólera vã.  

A energia do homem é consideravelmente reduzida pela raiva. A duração da vida do homem é cortada em 
pedaços pela tesoura da inveja, da raiva e do ódio. A inveja é a principal causa do encurtamento da vida 
humana: quando um homem se encoleriza, todo o seu corpo treme. Seu sangue esquenta. Leva três meses 
para o sangue voltar a esfriar. Um momento de cólera pode consumir a energia acumulada em seis meses 
de alimentação. Esta é a forma como a raiva debilita uma pessoa. Assim, com a sistemática debilitação de 
Jarasandha, Krishna conseguiu seu objetivo final. 

Prahlada e o Senhor 

Considerem os casos de Hiranyâksha e Hiranyakasipu. Eles não eram homens comuns. Eles eram as 
encarnações de Jaya e Vijaya, os guardiões divinos da entrada da mansão do Senhor (o céu, Vaikunta). 
Hiranyakasipu desenvolveu um ódio amargo contra Vishnu pelo fato deste ter matado o seu irmão, 
Hiranyâksha. Buscou Vishnu em todos os lugares concebíveis - no oceano, nas profundezas da terra e no 
céu - mas não pôde encontrá-lO. Teria Vishnu, por medo, fugido de Hiranyakasipu? Não. Ele é onipresente. 
Mas Ele não podia, Ele próprio, proclamá-lo. Ele fez com que o filho de Hiranyakasipu, Prahlada, o 
declarasse. Hiranyakasipu disse a Prahlada: “Seu tolo! Você anda louvando Hari (Vishnu). Onde este Hari 
está? Mostre-O a mim. Eu já explorei cada partícula do Universo e não O encontrei. Portanto, eu sou o 
Senhor a quem você deveria adorar”. Prahlada contestou: “Como posso adorar o inimigo de Hari? Hari está 
em todas as partes”. “Poderia você mostrá-lO a mim?” perguntou seu pai. “Certamente”, ele respondeu. 
“Acaso Ele está naquele pilar?”, perguntou seu pai. “Sim, Ele está lá”, foi a resposta. E o Senhor saiu do 
pilar para confirmar a fé do Seu devoto! 

Prahlada afirmou a Onipresença do Senhor e o Senhor testemunhou a verdade da sua crença. O Senhor só 
não é visível ao descrente. 

As Regras do Jogo Cósmico 

Se o Senhor demonstra Sua presença em certas situações ou não, isso não deveria ser julgado com 
critérios de estreitas considerações humanas. O Senhor revela os Seus poderes no momento apropriado, 
quando o tempo está maduro.  

Assim como uma fruta leva tempo para amadurecer, Deus também ordena o Seu tempo. É impróprio 
especular sobre a natureza das ações de Deus. Mesmo o Onipotente e Onisciente Senhor tem que respeitar 
o fator tempo. Ele tem que observar as regras do jogo cósmico. Ele não pode violar as Suas próprias leis e
regulamentos assim como uma autoridade de trânsito não pode transgredir as regras feitas por ela mesma.

Deus concedeu à lamparina o poder de iluminar e ao vento o poder de apagar a lamparina. Se a lamparina 
for exposta ao vento, o Senhor não lhe ordenará que não a apague! Tudo na Criação deve atuar de acordo 
com as leis de Sua existência. Os cinco elementos (terra, água, fogo, ar e éter) são governados por leis que 
eles próprios têm que observar. 

O Bhagavatha relata muitos episódios que suscitam perguntas, mas a resposta a estas perguntas varia de 
acordo com o entendimento das pessoas envolvidas, e ainda assim, nenhuma delas pode entender 
completamente os planos do Senhor! 

Aquilo que está destinado a acontecer, deve acontecer. Ninguém é competente para questionar a Deus 
porque Ele não impediu algo. Somente Deus pode decidir sobre essa questão. 

O Mistério de Deus 

Poucos podem explicar as ações do Senhor. Por cinco mil anos os homens vêm explorando todos os tipos 
de fenômenos no Universo, mas ninguém foi capaz de desvendar o mistério de Deus, que é todo-poderoso, 
onisciente e onipresente. 

Tudo o que acontece no Universo é governado por leis cósmicas, por isso o seu funcionamento não pode 
ser entendido facilmente. Foi por essa razão que um devoto disse: “É possível, Ó Krishna, reconhecer o Teu 
mistério? És mais sutil que o átomo e mais vasto que o mais vasto na Criação. Estás presente nas 
8.400.000 espécies no Universo e permeias todos os lugares no Cosmos. Estás presente nos bons assim 
como nos maus e fazes com que estes representem os seus respectivos papéis. Estás no acusador e no 
acusado. Como pode alguém entender o Teu divino mistério?” 



Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 

14

Submetendo-se à Vontade de Deus 

Quando os homens declaram a sua crença na idéia de que Deus é Uno, sem levar em consideração a 
diversidade de Seus nomes, eles devem agir de acordo com sua fé, desenvolvendo uma mente equilibrada 
em relação a todos. Este é o princípio fundamental da cultura indiana: tratar com igual serenidade a alegria 
e a tristeza, o lucro e a perda. 

Percebam que não é possível compreender inteiramente os planos do Divino. Fortaleçam sua fé em Deus, 
executem as injunções do Senhor, vivenciem a bem-aventurança emanada por conseqüência e redimam as 
suas vidas. Não se entreguem a especulações fúteis ou a controvérsias. Tudo é um aspecto do Divino. 
Tudo o que acontece é para o seu bem. Encham seus corações com essa convicção. Considerem tudo 
como vindo de Deus para seu próprio bem. Deus sabe aquilo que é bom para vocês, assim como uma mãe 
amorosa sabe o que a criança necessita. Ninguém pode esperar receber aquilo que pede em oração, 
porque na sua ignorância pode pedir aquilo que não lhe convém. O homem sábio não solicita nada a Deus, 
mas entrega tudo em Suas mãos. 

O Exemplo de Chaitanya 

Chaitanya exemplificou essa qualidade de fé inquebrantável na vontade do Divino. Quando ele perambulava 
por sua aldeia nativa de Navadwip cantando o nome de Krishna, algumas pessoas invejosas atacaram-no e 
tiraram os címbalos (que marcavam o compasso da canção) de suas mãos. 

Chaitanya aceitou a perda como um sinal da Graça de Krishna e continuou cantando, batendo palmas. 
Disse então: “Ó Senhor! Estou usando estas mãos que me destes para bater palmas, enquanto canto os 
Teus louvores. Posso viver sem os címbalos”. Os vilões então amarraram suas mãos para impedir que ele 
batesse palmas. Chaitanya exclamou: “Senhor! Posso manter o ritmo das canções com a minha voz. Teu 
amor será a minha sintonia. Não conheço Yoga algum. Não fiz nenhuma penitência. Não me importam os 
tesouros do mundo. Minha maior e única riqueza é o Teu amor. Conceda-me esta riqueza”. 

De que vale a repetição do nome do Senhor e a penitência, sem o amor pelo Senhor? Elas são como a 
preparação de uma excelente comida numa panela imprópria por dentro: toda a comida fica envenenada. 
Da mesma maneira, o indivíduo pode praticar as nove formas de devoção, mas sem o amor por Deus no 
coração, elas são inúteis.  

Chaitanya declarou: “Ó Senhor! Quero somente o Teu amor e nada mais”. Ao nascer, Chaitanya recebeu o 
nome de Gauranga, devido à sua pele branca. Mas como ele estava sempre cantando o nome: “Krishna, 
Krishna”, ele recebeu o apelido de Krishna Chaitanya, aquele que está imerso na consciência de Krishna.  

Assim que ele pronunciava o nome de Krishna, costumava perder sua consciência habitual, entrando na 
consciência Superior de Krishna. De forma semelhante, muitos indivíduos célebres receberam além de seus 
nomes de nascimento, aqueles pelos quais foram conhecidos mais tarde. As vidas dessas pessoas 
deveriam ser vistas como exemplos para o resto da humanidade. 

Manifestações do Amor Divino!  

Não é somente porque é aniversário de Krishna que vocês devem celebrar este dia como uma ocasião 
festiva. Krishna foi a própria personificação do amor. Atraía a todos com o Seu amor. Ele derretia os 
corações de todos. Ele fez com que a vida de muitos tivesse sentido. O amor estava na raiz de tudo o que 
Ele fazia. 

Desenvolvam o Amor Divino 

Todos devem se esforçar continuamente para desenvolver o amor. Em épocas passadas o homem tinha 
medo do pecado, pois o mandamento do Senhor é: “tema ao pecado, ame a Deus”. Infelizmente, hoje, na 
Era de Kali, as pessoas amam o pecado e evitam a Deus. 

Por que deveria alguém temer a Deus? Só os que têm medo de cometer pecado estão tendo medo de 
Deus. Em vez de amá-lO, os indivíduos estão amando o pecado! Isto é a inversão daquilo que deveria 
prevalecer. As pessoas estão levando vidas opostas àquilo que seria apropriado. 

O pássaro chataka não se acovarda quando está perto de uma nuvem para colher as frescas gotas de 
chuva, mesmo durante horrendas tempestades e relâmpagos ofuscantes. Ele pede constantemente as 
gotas da chuva. Esta é a atitude que os devotos deveriam cultivar hoje em dia. Eles devem estar 
preparados para enfrentar qualquer tipo de censura, crítica, dificuldade ou obstáculo. Eles devem aderir às 
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suas metas e não dar importância ao resto. As gopikas exemplificaram esse tipo de devoção. Elas não 
temiam ameaça ou maus tratos. Elas não eram afetadas de forma alguma. 

Portanto, apeguem-se à sua verdade. Amem a Deus e não temam a ninguém. Somente os culpados devem 
temer. Por que temer se vocês são inocentes? Sem qualquer temor em seus corações, meditem em Deus. 
Esse é o caminho real para Deus nesta Era de Kali. 

Não há protetor como Deus. Isso foi demonstrado no caso de Draupadi, quando nem seus valentes esposos 
e nem outras pessoas vieram em seu socorro. Somente Krishna a salvou da humilhação. 

Só o Senhor é o salvador dos desprotegidos e dos desamparados. Em nenhuma circunstância vacilem em 
sua fé no Senhor. Prossigam nas suas tarefas com fé e determinação. 

Deus testa as pessoas de muitas maneiras. Isto é destinado unicamente a promover o seu progresso 
espiritual. Ninguém, de forma alguma, pode afetar a Deus. Por que perder a sua fé n’Ele? Isso é sinal de 
fraqueza. Não dêem lugar a tais dúvidas infelizes. Fortaleçam a fé e vivenciem Deus através da devoção. 

Bhagavan concluiu o Seu discurso com o Bhajan “Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai...” 

Publicação em Português: Divinas Mensagens - Vol. 3 - 6/2001 
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 36 - Número 09 - 9/1993 
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SEJAM FIÉIS AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA UNIDADE 
Data: 06/09/1996 – Ocasião: Krishna Janmashtami – Local: Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam 

Os potes são muitos, a argila é uma só. As joias são muitas, o ouro é um só. 
As vacas são muitas, o leite é um só. 

Do mesmo modo, a mesma Divindade reside em todas as formas. 
(Verso em sânscrito)

DEUS É ÚNICO, A META É UMA SÓ

Se você pesquisar em profundidade, descobrirá que, neste mundo, a mesma coisa assume diferentes
nomes e formas e é utilizada de inúmeras maneiras. A semente é uma, da qual emergem o tronco, os
galhos, ramos, folhas, flores e frutos de uma árvore. Tudo isso tem nomes e formas distintos e serve
para diferentes usos. O Uno desejou tornar-se muitos (Ekoham Bahusyam). Embora Deus seja único,
Ele assume muitos nomes e formas.

Deus é a Causa do Universo 

Aqui, você deve investigar dois tipos de causas: uma é a causa instrumental (Nimitta Karana) e a
outra é a causa primal (Upadana Karana). Para um pote, o oleiro é a nimitta karana e a argila é a
upadana karana. Os potes podem se quebrar e perder sua forma, mas a argila permanece imutável.
O oleiro confecciona diferentes tipos de potes da mesma argila. A argila não sofre qualquer mudança
apenas porque os potes se quebram. De forma similar, há muitos tipos de ornamentos para os quais
o ouro é a upadana karana e o joalheiro é a nimitta karana. Você pode modificar os ornamentos
segundo diferentes nomes e formas, mas o ouro permanece o mesmo. Deus, no entanto, que é a
Upadana Karana do Universo, também assume o papel de Nimitta Karana, o Criador; e cria objetos e
seres com nomes e formas distintos. Aqui, você precisa compreender a unidade entre Nimitta Karana

e Upadana Karana.

Se não houver um oleiro, a argila não poderá se converter em potes. Mesmo que o oleiro esteja
presente, não poderá fazer potes sem argila. Portanto, o oleiro e a argila são ambos necessários para
a confecção de potes. Para o Universo inteiro, Deus é Upadana Karana e também a força criativa do
Universo. Seus corpos são como potes diferentes. Você usa seu corpo de diversas maneiras,
experimentando prazer e dor. Assim como o pote se quebra quando cai, o corpo também perece
quando chega a sua hora. Deus, porém, que é tanto Nimitta Karana quanto Upadana Karana, é
permanente. O mesmo pote que é útil torna-se inútil quando se quebra. Pode-se dizer o mesmo do
corpo humano.

Cinco Nomes de Deus 

Cinco nomes são atribuídos a Deus: Para Nama, Vyuha Nama, Vibhava Nama, Antaratma Nama e
Archana Nama. Com esses cinco nomes, Deus realiza diversas tarefas neste mundo. Deus mora em
Vaikuntha. Então, Vaikuntha Nivasi (morador de Vaikuntha) é o Para Nama. Vaikuntha é aquilo que
não se deforma (Kunthita). Ali Deus reside com Para Nama. Ninguém tem acesso a esse lugar.
Ninguém pode entrar em Vaikuntha, onde a Divindade brilha com esplendor. Desse lugar, Deus vê e
ouve tudo, e cria tudo. Mas Ele não é visto ou ouvido por ninguém. Ninguém pode ver Sua forma.
Esse é o princípio de Para Nama.

O segundo Nome de Deus é Vyuha Nama. Ele se refere Àquele que se reclina sobre a serpente
Adisesha, no oceano de leite. Ali, somente deuses e deusas podem vê-Lo, mas não os simples
mortais. Ali, Deus, com o atributo de Vyuha Nama, atende aos desejos de deuses e deusas. Vocês
têm visto isso em peças e filmes. Quando o rei demônio Hiranyakasipu causou sofrimentos indizíveis
aos povos de todos os mundos, os deuses de deusas oraram ao Senhor Narayana, que se reclinava

http://www.sathyasai.org/calendar/krishjan.html
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sobre Adisesha. Ele aceitou suas preces e encarnou na Terra para matar Hiranyakasipu. Portanto,
vocês podem entender que Deus com o atributo de Vyuha Nama só seja visível aos deuses e deusas.

O terceiro tipo de nome é Vibhava Nama. Esse é o nome atribuído a Deus quando Ele encarna em
forma humana, como Rama e Krishna, para a proteção do mundo. Quando Deus vem como Avatar,
Ele estabelece uma relação íntima com as pessoas do mundo, destrói suas qualidades e
pensamentos malignos, colocando-as no caminho correto, promovendo, nelas, o desenvolvimento de
devoção, pensamentos nobres e boas qualidades. Quando Deus surge como Avatar, demonstra a
relação íntima que existe entre Deus e Seus devotos.

O quarto nome é Antaratma Nama. Ele se refere à consciência que permeia o homem da cabeça aos
pés e que o protege. Existe Antaratma (divindade íntima) em todos. O quinto tipo é Archana Nama. O
homem adora Deus nessa forma para conquistar Sua graça, por meio de orações, cânticos (bhajan) e
procissões (kirtan), com devoção e entrega.

Declínio do Dharma na Kali Yuga 

Desde tempos imemoriais, Deus vem encarnando na Terra, de era em era, para o restabelecimento
do Dharma. Os estudantes de hoje em dia podem se surpreender ao saber disso. De fato, todos
ficarão maravilhados ao ouvir falar do grande poder das pessoas da Krita Yuga. Parece mesmo
incrível. Na Krita Yuga, os homens costumavam viver centenas de anos. Todos eram muito altos e
bem constituídos e não de baixa estatura como as pessoas da atualidade. Apenas suas mãos
mediam um metro e oitenta centímetros. Que força vital sustentava as pessoas daquele tempo? O
princípio vital estava presente em seus ossos. Por essa razão, as pessoas conseguiam permanecer
vivas mesmo reduzindo-se a um esqueleto, na ausência de comida e água. Ainda que não houvesse
carne e sangue no corpo, o princípio vital poderia permanecer nos ossos.

Na Treta Yuga, a altura das pessoas se tornou comparativamente menor. Não somente a altura, mas
também a longevidade diminuiu. As pessoas conseguiam permanecer vivas enquanto houvesse
carne e sangue no corpo. Então, na Dwapara Yuga, o princípio vital estava presente no sangue e as
pessoas conseguiam se manter vivas enquanto houvesse sangue no corpo. Isso pode ser bem
compreendido a partir do exemplo de Bhishma, na guerra do Mahabharatha. Ele permaneceu deitado
em uma cama de flechas por 56 dias até todo o sangue ser drenado do seu corpo. Não havia
sistemas de suporte à vida naquela época, como cilindros de oxigênio. O princípio vital estava no
sangue dele, que foi completamente drenado após 56 dias.

Nesta era de Kali, o princípio vital está presente na comida. O homem permanece vivo enquanto
consegue se alimentar. Sem comida, o corpo fica sem vida. Por isso, nesta era de Kali, o homem se
chama Annagata Prani (aquele que é mantido pelo alimento). Nas eras anteriores, porém, a comida
não era importante e, sim, a conexão com Deus. Na Krita Yuga e na Treta Yuga, as pessoas davam a
prioridade máxima ao seu relacionamento com Deus. Entretanto, após a Dwapara Yuga ter
começado, as pessoas passaram a confiar mais em suas cabeças do que em Deus. Tentem
compreender isso claramente. Na Krita e Treta Yugas, a crença das pessoas era Dharma Mulam
Idam Jagat (a Retidão é a Base do Mundo Inteiro). Mas, na Dwapara Yuga, as pessoas consideravam
que Dhana Mulam Idam Jagat (o Dinheiro é a Base do Mundo Inteiro). Qual foi a causa da guerra
entre os Kauravas e Pandavas? A ganância por riqueza era tanta que os Kaurava se recusavam a
dar sequer cinco vilarejos aos Pandavas, sua parte no reino. Assim, o dinheiro foi a causa da guerra
do Mahabharata. Nesta era de Kali, vocês devem compreender que não é o dinheiro (Dhana) que
sustenta o mundo, mas a compaixão (Daya). Daya Mulam Idam Jagat (a Compaixão é a Base do
Mundo Inteiro). Porém, não há vestígio de Daya no coração do homem atual. Hri + Daya = Hridaya
(coração). Aquilo que está cheio de compaixão é um coração humano. Mas, devido à falta de
compaixão em seu coração, o homem está enfrentando muitos suplícios.



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

18 

Os Avatares vêm para Estabelecer o Dharma 

Durante o tempo em que os ensinamentos do Budismo e Jainismo foram largamente seguidos na
Índia, Sankara nasceu em uma pequena vila chamada Kaladi, em Kerala, como filho de um nobre
casal: Aryamba e Sivaguru. Qual era a situação naquela época? Havia muitos reinos pequenos que
lutavam entre si por bens materiais. Como resultado dessas guerras, as mentes das pessoas
estavam repletas de ódio. O ódio levou à desunião, que, por sua vez, fez surgir a conduta imprópria,
falsidade, injustiça e crueldade. Não apenas isso: os eruditos Védicos, intelectuais e pessoas
educadas começaram a interpretar mal os ensinamentos dos Vedas e Sastras (Escrituras). Por essa
razão, as pessoas perderam a fé nos ensinamentos dos Vedas e Sastras. Como resultado, surgiu a
necessidade de um poder divino encarnar para corrigir as coisas.

O Senhor Krishna declara na Bhagavadgita:

Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata, Abhyutthanamadharmasya Tadatmanam 

Srujamyaham. 

(Verso em sânscrito)

(Sempre que a retidão está em declínio e a injustiça está em ascensão, Eu encarno sobre a Terra.)

Quando declina a prática do Dharma, quando a injustiça está em alta, quando as pessoas começam
a agir de forma contrária aos ensinamentos dos Vedas e escrituras, ou Deus em Pessoa encarna, ou
Ele manda Amsavatares (manifestações parciais de Deus), profetas e almas nobres, para corrigir a
situação. Quando Deus encarna com todos os Seus Atributos Divinos, chama-se Purnavatar ou
Vibhavavatar. O Archana Nama se refere aos nomes dos Amsavatares. Não apenas na Índia, mas
em todos os países, esses Amsavatares encarnam de tempos em tempos.

No início, Jesus disse: “Eu sou o mensageiro de Deus”. Gradualmente, ele compreendeu o princípio 

do residente interior. Então, ele declarou: “Eu sou o filho de Deus”. Sendo filho de Deus, ele adquiriu 

todos os atributos de Deus. Assim como o filho tem direitos plenos sobre a propriedade de seu pai,
Jesus, como filho de Deus, adquiriu todos os atributos divinos. Quando ele compreendeu que o
mesmo princípio átmico está presente em todos, declarou “Eu e Meu Pai somos Um”. Zoroastro disse 

a mesma coisa. Primeiro, ele declarou “Eu estou na luz”. Ele disse que Deus estava no céu e que ele 

vivia em Sua luz. Gradualmente, ele compreendeu que a Divindade estava presente dentro dele.
Então, disse: “a luz está em mim”. No princípio, ele pensou que estava na luz. Então percebeu que a
mesma luz estava dentro dele e que a luz exterior nada mais era que o reflexo do ser interno. Ele
compreendeu que estava sendo guiado pela luz interior. Quando percebeu a unidade da luz interna e
da luz exterior, declarou: “Eu sou a luz”. De acordo com a filosofia indiana, esses três estágios são 

representados pelo Dualismo (Dvaita), Não-dualismo Qualificado (Visishtadvaita) e Não-dualismo
(Advaita).

AFERREM-SE AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA UNICIDADE 

DEUS É UM SÓ; A META É UMA SÓ 

Shankara, que veio para demonstrar ao mundo inteiro o princípio de Advaita
1, considerava-se um 

servo de Deus. Infelizmente, seu pai, Shivaguru, faleceu quando ele estava com três anos de idade.
Dez dias antes do seu falecimento, Shivaguru teve uma visão de resplendor divino, que lhe

1
 Não dualismo: doutrina filosófica segundo a qual o Atma (Deus, visto como o Particular) e o Paramatma, ou 

Brahman (Deus, visto como o Universal), são a mesma e única Realidade Suprema. (N. T.) 
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comunicou que devia realizar a cerimônia de Upanayam
2 (investidura no cordão sagrado) de 

Shankara. Obedecendo às instruções da luz divina, Shivaguru realizou a cerimônia quando Shankara
contava três anos de idade. Após o Upanayam, Shankara começou a recitar o mantra Gayatri.

Shankara Ensinou ao Mundo o Princípio de Advaita 

Após a morte do pai de Shankara, sua mãe, Aryamba, assumiu toda a responsabilidade pela sua
educação, e o colocou em um gurukul

3, sob a tutela de um guru (preceptor). Shankara era dotado de 
um intelecto tão aguçado que, antes de completar 16 anos, já dominara os quatro Vedas e os seis
Shastras (sistemas de filosofia). Para o comum dos mortais, nem em cinquenta anos é possível
estudar os quatro Vedas e os seis Shastras. Mas Shankara era especial; na verdade, ele era
superespecial. Podia compreender e assimilar os ensinamentos de todos os quatro Vedas e dos seis
Shastras. O guru ficou maravilhado ante a perspicácia intelectual do seu discípulo. Certo dia, a mãe
de Shankara foi até o guru e lhe expressou a sua intenção de realizar o casamento do filho.
Shankara, porém, afirmou que não estava interessado em casamento e que desejava fazer voto de
sannyasa (renúncia). Ele disse: “Desejo oferecer meu corpo, minha mente, tudo a Deus. Na
realidade, nada é meu, tudo é dado por Deus; portanto, quero oferecer-me a Deus”. Estava 

determinado a se tornar um sannyasin (renunciante). Aryamba, em lágrimas, rogou-lhe que se
casasse. É natural que uma mãe deseje que o filho se case.

Certo dia, quando sua mãe foi ao rio buscar água, Shankara seguiu-a, implorando: “Mãe, dê-me a
sua permissão para fazer o voto de sannyasa”. Aryamba, porém, não cedeu. Quando ela estava
enchendo o pote, Shankara pulou no rio e, depois de algum tempo, levantou a mão, gritando: “Mãe, 

estou sendo engolido por um crocodilo. Pelo menos agora, permita-me abraçar sannyasa”. A mãe,
imediatamente, falou: “Meu querido, se o voto de sannyasa salvar a sua vida, que assim seja! Se
você estiver vivo, será o bastante para mim”.

Na mesma hora, o crocodilo soltou Shankara, que saiu da água e disse à mãe: “Eu estava sendo 

engolido pelo crocodilo da vida mundana. Uma vez que você me permitiu ser um renunciante,
deixando de lado todos os apegos mundanos, ele me deixou”. Fazer voto de sannyasa não significa
simplesmente vestir túnicas cor de açafrão; é mudar a forma de encarar a vida.

Shankara ofereceu à mãe suas saudações e, aos 16 anos, deixou o lar. Nessa ocasião, sua mãe o
fez prometer-lhe que voltaria na hora da sua morte para realizar os seus ritos fúnebres. Naquela
época, não havia ônibus, carros ou aviões para as pessoas se deslocarem de um lugar a outro.
Shankara viajava a pé e visitou todos os centros de peregrinação do país. Durante as suas viagens,
encontrou muitos eruditos védicos, que derrotou em debates e aos quais ensinou o princípio de
Advaita, dizendo-lhes: “Vocês veem a diversidade com base em nomes e formas exteriores. Embora
as formas sejam diferentes, embora as cabeças difiram, o coração é um só e o mesmo. Isso é
divindade”. Pode haver muitas variedades de cana-de-açúcar, mas o caldo é o mesmo em todas elas.
Da mesma forma, a divindade está presente em todos, na forma da essência divina. Nessa época,
Mandana Misra, considerado um grande erudito, também se tornou discípulo de Shankara, após ser
derrotado por ele em debate. Shankara viajou extensamente e convenceu todos os grandes eruditos
do princípio da unicidade.

Todas as Religiões Ensinam o Princípio da Unidade 

2
 Cerimônia de iniciação no mantra Gayatri, fórmula sagrada mediante a qual se roga por um claro intelecto. 

(N. T.) 

3
 Tipo de escola tradicional na Índia, em que os discípulos residem na casa de um mestre espiritual, ou guru, do 

qual recebem ensinamentos. (N. T.) 
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Há apenas uma entidade, e não duas. Deus é Um sem um segundo (Ekameva Advitiyam Brahma).
As pessoas são iludidas pela diversidade de nomes e de formas. Elas devem aferrar-se ao princípio
subjacente da unicidade. Nada existe sem esse princípio fundamental. Não é possível fabricar
ornamentos sem ouro, nem potes de cerâmica sem barro. Da mesma forma, há um único princípio
fundamental para toda a criação. Ele é o mesmo para pessoas de todas as religiões: hindus, cristãos,
muçulmanos ou sikhs. Embora o princípio divino seja o mesmo, pessoas de diferentes fés o chamam
por nomes diferentes. Deus é um só, a meta é uma só. Deve-se ensinar aos estudantes esse
princípio da unicidade. Não é fácil compreender o princípio de Advaita. Eis por que, no dia de hoje,
transmiti a vocês, em poucas palavras, o seu significado.

O que é religião? É aquilo que remove todas as diferenças. De fato, demonstra a unidade na
diversidade. Havendo estabelecido firmemente o princípio de Advaita no coração das pessoas,
Shankara deixou o corpo precocemente, aos 32 anos de idade. E por que razão? A tarefa para a qual
viera havia sido cumprida. Ele recomendou aos discípulos que preservassem esse princípio em seus
corações e que o divulgassem. Fundou quatro centros de Advaita – Jagannath Mutt, Sringeri Mutt,
Dwakara Mutt e Joshi Mutt, deixando-os a cargo de seus quatro proeminentes discípulos. Ao
estabelecer esses centros e promover o sentido de unicidade espiritual entre as pessoas, Adi
Shankara promoveu a harmonia no país. Esforçou-se para disseminar a felicidade em toda parte,
divulgando o princípio de Advaita e removendo as diferenças e a inquietação. Ninguém pode
questionar o princípio de Advaita disseminado por Shankara.

Posteriormente, Ramanujacharya modificou Advaita e lhe deu o nome de Vishishtadvaita (não
dualismo qualificado). Assim como o caldo extraído de todos os tipos de cana de açúcar é o mesmo,
a essência divina é a mesma em todos os seres. Foi esse o princípio de Advaita ensinado por
Shankara. Mas por quanto tempo se pode guardar o caldo da cana? Ele não pode permanecer
inalterado com a passagem do tempo. Se, no entanto, o mesmo caldo for transformado em açúcar,
passará a ter longa duração e poderá ser acrescido a qualquer preparação. Ele adoça; poderão
acrescentá-lo à farinha de trigo ou de arroz para esse fim. Tudo o que entra em contato com uma
substância doce como o açúcar adquirirá a propriedade da doçura. O açúcar não é perecível e pode
ser usado em qualquer coisa. Portanto, em vez de preservar o caldo da cana tal como é, melhor
transformá-lo em açúcar e usá-lo. Esse é o princípio de Vishishtadvaita defendido por
Ramanujacharya.

O terceiro princípio, Dvaita (dualismo), foi promovido por Madhvacharya. Os expoentes dos três tipos
de filosofia – Advaita, Vishishtadvaita e Dvaita – são, respectivamente, Shankaracharya,
Ramanujacharya e Madhvacharya. Mas todos três concordaram sobre o princípio fundamental da
unicidade. Shankaracharya o chamava de caldo de cana-de-açúcar, Ramanujacharya o chamava de
açúcar. Madhvacharya disse: “Se a Divindade é como o açúcar, não desejo tornar-me açúcar; desejo
ser aquele que desfruta a doçura do açúcar. Se eu também me tornar açúcar, como poderei desfrutar
o seu sabor?”. Por isso, ele orava: “Ó Senhor, permanece sempre sendo açúcar, mas faz de mim

aquele que desfruta a Tua doçura”. E quando vocês poderão tornar-se aquele que desfruta a doçura
da divindade? Isso só será possível quando se oferecerem completamente a Deus. Até que o façam,
poderão realizar qualquer tipo de sadhana (disciplina espiritual), como japa (recitação), tapas

(penitência), dhyana (meditação) e yoga; poderão estudar qualquer número de livros sagrados; mas
não obterão o mérito de desfrutar a doçura da divindade. Todas essas práticas espirituais só lhes
darão satisfação mental temporária. Sendo todas essas práticas realizadas com o auxílio do coração,
ofereçam-no a Deus. Eis o que ensinou Madhvacharya:

“Ó Deus, eu Te ofereço o coração que Tu me deste. O que mais posso oferecer a Teus Pés de 

Lótus? Rogo-Te que o aceites.” 

(Poema em télugo)
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O Homem Deve Conhecer a Sua Condição Humana para Compreender a Sua Divindade 

Quando vocês dizem: “Ó Deus, eu Te ofereço o meu coração”, Deus diz: “Aqui Eu te concedo a 

experiência da doçura da divindade”. Tais os sentimentos, tal o resultado (Yad bhavam tad bhavati).
Deus é imutável. Ele lhes responderá de acordo com os sentimentos que tiverem. Qual é a forma da
água? E a do ar? Eles não têm forma própria. Assim também é Deus. Por causa do Seu imenso Amor
por Seu devoto, Deus assume a forma da escolha do devoto. O ar toma a forma de uma bola de
futebol ou a de um balão, conforme seja insuflado neste ou naquela, assim como a água toma a
forma do contêiner ou da vasilha na qual é despejada. Da mesma maneira, Deus assume a forma
sobre a qual vocês meditam. Ele não tem preferência por esta ou por aquela forma.

Sarva Rupa Dharam Santham, Sarva Nama Dharam Shivam, 

Satchidananda Rupam Advaitam, Satyaam, Shivam, Sundaram. 

(Verso em sânscrito)

Todos os nomes e formas são apenas as manifestações do Ser Supremo, que é Existência – 

Consciência – Bem-Aventurança Absoluta, e é não dual. Ele é a personificação da Verdade, da 

Bondade e da Beleza (Satyam, Shivam, Sundaram).

Embora Deus não tenha forma, Ele assume todas as formas e considera todos os nomes como Seus.
Embora a Verdade (Satyam), a Bondade (Shivam) e a Beleza (Sundaram) pareçam ser diferentes,
elas são, de fato, uma única e mesma coisa. Verdade é beleza. Como pode haver beleza onde não
existe verdade? Não pode haver beleza na inverdade; pode haver atração, mas não beleza. Portanto,
tudo o que é verdadeiro é beleza. Quando a beleza e a verdade vêm juntas, a bondade se manifesta.
A verdade, a bondade e a beleza são uma única e mesma coisa. Platão ensinou exatamente isso a
seu discípulo Aristóteles. Ele disse: “Meu caro, eu estudei todas as escrituras e percebi que Deus é a
corporificação da verdade, da bondade e da beleza”. Quando o homem possui esses três atributos, 

ele também se torna divino.

Hoje em dia, o homem não compreende o que é ser humano. É incapaz de reconhecer os valores
humanos presentes em seu interior. Como poderá, então, reconhecer a sua divindade inata?
Centenas de milhares (lakhs) de anos se passaram desde o nascimento do ser humano. Mas, até
agora, não nasceu nele a condição humana. No dia em que o homem perceber a sua verdadeira
natureza humana, ele visualizará a sua própria divindade inata. A menos que conheça a sua condição
humana, como poderá realizar a sua divindade? Se uma pessoa não consegue tocar o telhado, como
poderá alcançar o céu? Portanto, em primeiro lugar, o homem deve procurar adquirir qualidades
humanas. Então, será fácil para ele desenvolver qualidades divinas. Os estudantes devem entender
como as almas nobres, naqueles tempos, realizavam a divindade. Quando trilharem o caminho
indicado por elas, serão capazes de desenvolver sentimentos nobres, amor desinteressado e levar
uma vida pacífica.

(Bhagavan concluiu Seu Discurso com o cântico devocional Bhaja Govindam Bhaja Govindam...)

_________________________________________________________________________________

Fonte: (Sanathana Sarathi maio de 2015) 
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DESENVOLVAM INTENSA DEVOÇÃO 
Data: 03/09/99 – Ocasião: Krishna Janmashtami - Dia de Krishna - Local: Prasanthi Nilayam 

Onde as seis qualidade nobres do entusiasmo, determinação, coragem, inteligência, energia e valor são 
evidentes, a proteção e a graça de Deus prevalecem. 

(Verso em Sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino! 

O Senhor Krishna disse que a ação é a responsável tanto pelo nascimento quanto pela morte do homem. O 
homem está limitado pela ação em sua vida diária. Do nascimento à morte, o homem usa seu tempo 
executando uma atividade ou outra. O caminho da ação é muito estimado por Deus. De fato, Ele é a 
verdadeira personificação da ação e está presente em toda atividade. 

A Ação e Suas Conseqüências 

“A ação é a responsável pelo nascimento, manutenção e morte de cada ser neste mundo. A ação é Deus 
para todos os seres. É a causa tanto do prazer quanto da dor” 

(Poema em Télugo) 

Enquanto a ação é responsável pelo prazer, dor, nascimento, morte, etc; o tempo também é muito essencial 
para cada ação. Sem estes dois, o homem não pode viver nem mesmo por um momento. Todavia, a ação é 
a causa de tudo. Qual a razão para o Rei Harischandra se tornar o guardião do cemitério, para a separação 
do Rei Nala e de sua esposa Damayanthi e para a prisão e sofrimento do Santo Ramadas? Foi 
simplesmente a ação. Assim como é a ação, são as conseqüências. As duas são inseparáveis e inter-
relacionadas. O tempo atua como uma ligação entre estes dois. Um dia é uma unidade de tempo. Sete dias 
formam uma semana, quinze dias uma quinzena, trinta dias um mês e doze meses, um ano. O tempo, além 
disto, é dividido em três períodos: passado, presente e futuro. Variadas atividades acontecem nestes três 
períodos de tempo. O que é o tempo? O que é o espaço? Eis duas flores. A distância entre estas duas flores 
é o espaço. Elas eram botões ontem, hoje desabrocharam e murcharão amanhã. Um botão não pode se 
tornar uma flor instantaneamente e a flor não murcha imediatamente. A mudança acontece gradualmente. A 
principal causa para esta mudança é o tempo. Vocês todos sabem que o ponteiro dos segundos de um 
relógio gira constantemente produzindo o som: tic-tac. Vocês poderiam querer saber se ele descansa. Sim, 
ele descansa. O momento entre os dois tiques consecutivos é o seu período de descanso. 

O mundo é uma combinação do tempo, da ação e da causa. Cada ação tem uma reação. Quando seu dedo 
é cortado com uma faca, o sangue escorre imediatamente. Aqui a reação é instantânea. Não há um intervalo 
de tempo. Por outro lado, o alimento que ingerimos leva ao menos duas horas para ser digerido. Pensem no 
caso de uma semente. Uma semente plantada hoje leva 3 ou 4 dias para nascer. Aqui o tempo de espera 
entre a ação e a reação é ligeiramente maior quando comparado ao exemplo anterior. No outro extremo, 
temos o caso de um arbusto que leva anos para tornar-se uma árvore adulta e produzir frutos. Assim, o 
intervalo de tempo entre a ação e a reação pode variar dependendo da natureza da ação. Mas saibam que, 
certamente, ninguém pode escapar das conseqüências de suas ações. É impossível dizer quando, como e 
aonde alguém enfrentará as conseqüências de suas ações. Neste caso, por que se deveria orar, meditar, 
contemplar a Deus ou engajar-se em boas ações quando se está, de qualquer forma, impelido a se deparar 
com as conseqüências das próprias ações. Vocês podem não ser capazes de ver a transformação que 
ocorre dentro de vocês pelas suas boas ações e oração. Vocês podem nem mesmo ser capazes de 
visualizá-la com suas mentes. Ainda assim, é certo que esta transformação em vocês atraia a graça de 
Deus. Os benefícios advindos da oração e das boas ações podem não ser visíveis a olho nu. Mesmo assim, 
eles são aumentados na forma da graça de Deus. Tomem o exemplo de uma caixa de comprimidos. Vocês 
podem ter a data de validade marcada no rótulo como sendo 1994. Também podem encontrar a caixa e o 
conteúdo intactos mesmo no ano de 1999, mas isto não significa que os comprimidos serão eficazes se 
usados hoje. Os comprimidos podem estar lá, mas perderam sua eficácia depois da data de validade. 
Analogamente, as conseqüências das próprias ações são inevitáveis, sejam boas ou más, mas a Divina 
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Graça anulará os seus efeitos. 

Certa vez, o demônio Dundubhi desafiou o Rei Vali para um duelo. Vali matou Dundubhi e, em um acesso 
de fúria, jogou longe o corpo alquebrado e ferido. Acontece que o corpo ensangüentado atingiu a montanha 
Rishyamukha e respingou sangue no sábio Mathanga, que estava ali imerso em profunda meditação. 
Furioso, Mathanga amaldiçoou Vali dizendo: “Quem quer que seja o responsável por este ato repreensível 
terá sua cabeça partida em pedaços, se pisar nesta montanha”. Por isso, Sugriva, Hanuman e outros, 
escolheram viver na montanha Rishyamukha quando foram exilados do reino de Vali. Estavam certos de que 
Vali não se atreveria a ir lá. Quem foi o responsável por tudo isto? Foi o próprio Vali. Ele poderia ter parado 
com a morte de Dundubhi. Ao invés disto, arremessou o corpo, guiado por sua raiva, seu ego e seu ódio. 
Estas três qualidades negativas foram responsáveis por sua ruína.  

Ekapada foi um professor importante e aplicado, mas também era implacável. Ele não permitia que seus 
estudantes relaxassem nem por um momento. Sua esposa estava grávida. O bebê, no ventre de sua 
esposa, questionou o pai: “Pai, como você ensina os estudantes sem dar a eles sequer um intervalo para 
descanso”. Ekapada respondeu: “Estudantes nunca devem ter tempo livre, pois a mente improdutiva é a 
oficina do diabo. Isto leva a muitas perversões”. Furioso com o atrevimento de seu filho, Ekapada 
amaldiçoou-o: “Você teve a audácia de questionar meus atos! Que você nasça como Ashtavakra (aquele 
com 8 curvas no corpo)”. Ashtavakra tinha que acusar a si mesmo por sua situação deplorável, porque ele 
questionou a conveniência dos atos de seu pai sem entender as razões por trás deles. 

O rei Shanthanu, pai de Bhishma, queria se casar com Sathyavathi, filha de Dasaraja. Para realizar o desejo 
de seu pai, Bhishma foi a Dasaraja e pediu-lhe que desse Sathyavathi em casamento a seu pai. Dasaraja 
concordou com a condição de que somente o filho de Sathyavathi fosse o príncipe herdeiro. 
Conseqüentemente, Bhishma prometeu que permaneceria solteiro. Ele ganhou a Graça Divina por sua 
devoção a seu pai.  

Vinatha e Kadru eram as duas esposas do sábio Kashyap. Enquanto jogavam, começaram a competir. O 
prêmio seria que a perdedora e seu filho serviriam à vencedora e a seu filho por toda a vida. Kadru venceu. 
Pelos termos da competição, Vinatha e seu filho serviriam a Kadru e a seu filho. Certo dia, Kadru disse a 
Vinatha: “Você é como minha irmã. Eu a libertarei se você procurar o vaso do néctar do céu”. Incapaz de 
suportar ver o sofrimento de sua mãe, Garuda encarregou-se desta estupenda tarefa e trouxe o vaso do 
néctar do céu, libertando, assim, a si e a sua mãe da escravidão. Satisfeito com a devoção de Garuda, o 
Senhor Vishnu derramou sua Graça sobre ele, tornando-o seu veículo. Qual é o motivo por trás de Garuda 
ter se tornado o veículo do Senhor Vishnu? Foi a decisão nobre que lhe concedeu proximidade ao Divino. 

Para cada acontecimento neste mundo, tempo, ação e causa são essenciais. Deus atua depois de levar em 
consideração os três fatores: tempo, ação e causa. Tais verdades nobres foram apresentadas nas antigas 
escrituras da Índia. Mas que pena! Os estudantes modernos não estão se empenhando para compreendê-
las, muito menos praticá-las. 

A Vastidão do Conhecimento Milenar Indiano 

Hoje estamos celebrando o aniversário do Senhor Krishna. Vocês dão importância ao corpo d’Ele, mas não 
aos Seus ensinamentos. Vocês só estarão celebrando o aniversário de Krishna no seu verdadeiro espírito 
quando praticarem os ensinamentos d’Ele. 

Misteriosos são os caminhos do Divino. É difícil compreender como a Divina Graça atua. Há inumeráveis 
exemplos de Deus vindo para salvar Seus devotos em tempos de necessidade. O santo Kabir era um 
tecelão. Certo dia, ficou seriamente doente e incapaz de cumprir suas obrigações. O senhor todo-
misericordioso, na forma de Kabir, teceu e, assim, veio em seu auxílio. Similarmente, Deus veio na forma de 
um oleiro e ajudou a Gora Kumbhar fazendo Ele próprio os vasos, quando Kumbhar estava angustiado. 
Sakkubai, uma devota ardente do Senhor Panduranga, cantou continuamente o nome do Senhor. Certo dia, 
não pôde executar suas tarefas diárias, pois estava com muita febre. Mesmo sob estas circunstâncias, seu 
marido e sua sogra não permitiram que ela descansasse. Neste momento, o Senhor Panduranga assumiu a 
forma de Sakkubai e cumpriu as obrigações dela. É realmente difícil entender como, quando e aonde Deus 
virá para salvar Seus devotos. A fé total é essencial para Deus se manifestar. 
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Dasaratha teve que enviar Rama à floresta por 14 anos como conseqüência de sua promessa a Kaikeyi. 
Embora desacostumada a qualquer forma de privação, Sita teve que suportar as dificuldades da vida na 
floresta. Mas Lakshmana não tinha obrigação de passar por tal provação. Por sua intensa devoção a Rama, 
ele também O seguiu como uma sombra. Ele trouxe frutas, flores e raízes da floresta para servir Rama e 
Sita, mas ele mesmo jejuou. Lakshmana usou cada momento de sua vida no serviço a Rama. Ele pôs o 
corpo e a mente no serviço e adoração de Rama como um Sagunopasaka. Bharata pediu a Rama que 
retornasse a Ayodhya, mas seus esforços não tiveram êxito, pois Rama se recusou a retornar. Então, 
Bharata conformou-se, mas permaneceu fora de Ayodhya em Nandigrama. Seu corpo estava em 
Nandigrama, mas sua mente estava com Rama. Lakshmana adorou Rama com o corpo e a mente, 
enquanto a adoração da Índiaa era puramente mental, pois sua mente estava unida a Rama. Como a 
adoração da Índiaa era puramente mental, ele era um Nirgunopasaka. 

Na ciência há dois modos de observação: direta e indireta. Aquilo que é captado diretamente (consciência) é 
percepção direta, enquanto que o que é captado indiretamente (subconsciência) é percepção indireta. Esta 
diferença entre percepção direta e indireta é similar à relação entre a hipnose e o hipnotismo. O que é 
hipnotismo: um hipnotizador tem a habilidade de entrar na consciência do objeto independente da distância 
e do tempo. Ele pode ter a experiência da Divindade com o corpo e a mente. Aquele que empreende a 
experiência somente com a mente, sem o corpo, é o hipnotizado. Lakshmana era bem versado neste 
conhecimento. Os nomes de Rama e Lakshmana são inseparáveis. Isto acontece naturalmente sem nenhum 
esforço especial, pois nós sempre dizemos Rama-Lakshmana. Dificilmente se ouvirá a combinação Bharata-
Rama. Embora a mente da Índiaa fosse uma com Rama, seu corpo estava separado de Rama pelo tempo e 
pela distância.  

Hipnose e hipnotismo não são termos modernos. Eles são encontrados nos Vedas. Como as pessoas não 
sabem estes fatos, elas encontram novos termos ou novas palavras para estes conceitos. O hipnotismo é 
citado nos Sastras como ‘poder além dos sentidos’. Isto significa que aquele que tem este poder pode 
conversar com quem está em sono profundo. Mesmo um morto virá e conversará com quem tem tal poder. 
Não somente isto, pode-se entrar na mente de outra pessoa sentando-se na sua frente. Quem tem tais 
poderes pode perceber um objeto distante. Daí a expressão “poder além dos sentidos”. Não é objeto dos 
sentidos, pois está além deles. Nossos antepassados possuíam tais poderes. Estes poderes são obtidos 
somente pelo Karma. Assim, todas as nossas ações deveriam ser puras e sagradas. Por isto, pureza da 
mente, do coração e dos pensamentos é absolutamente necessária. Somente uma pessoa com corpo, 
mente e intelecto puros pode ser chamada de verdadeiro ser humano. 

Deveria existir harmonia completa em pensamentos, palavras e ações do homem. É o que queremos dizer 
ao afirmar: “O estudo adequado da humanidade é o homem”. Os axiomas como “Trabalho é devoção”, “O 
Dever é Deus”, não são de origem moderna. Estes eram os ensinamentos de nossos antigos sábios, embora 
usassem diferentes termos para isto. Considerem todas as atividades como uma oferenda a Deus e todo 
trabalho como trabalho de Deus. Assim como são essenciais duas asas para um pássaro voar alto no céu, 
duas rodas para uma bicicleta se mover, amor e serviço são essenciais pra o homem alcançar seu destino. 
Nenhum benefício resulta de prestar serviço sem amor. Não espere qualquer retorno por seus atos de 
serviço. A satisfação que vocês obtêm de servir é ela própria a recompensa. 

Sejam Como Lakshmana 

Hoje, muitas pessoas estão empreendendo atividades de desenvolvimento rural. Eles vêm e dizem para 
Mim: “Swami, nós estamos servindo aos aldeões”. Para o benefício de quem vocês estão servindo? É para o 
meu benefício? Não. Vocês estão servindo por vocês mesmos. Enquanto vocês tiverem o sentimento de que 
estão servindo aos outros, serão pessoas egoístas. Não é serviço no verdadeiro sentido do termo, enquanto 
houver sentimento de ego em vocês. Vocês pensam que estão adorando a Mim. É um grande equívoco 
pensar assim. Se o mesmo Atma está presente em cada um, quem é o adorador e quem é o adorado: no 
caminho da espiritualidade, é um equívoco pensar: “Eu sou seu devoto, você é meu Guru”. A verdadeira 
sabedoria reside em perceber que vocês e Eu somos um. Krishna disse a Arjuna: “Arjuna, você se chama de 
Meu devoto. Já que você se entregou a Mim, não há diferença entre você e Eu. Então, não há identidade 
separada de devoto e Deus”. “Visualizar o espírito uno em todos é a verdadeira sabedoria” (Verso em 
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Sânscrito). Analogamente, se alguém os critica, não se perturbem. Lembre-se que o mesmo Princípio 
Átmico está presente em ambos. Não haverá espaço para mal entendido se perceberem esta verdade. Ver a 
unidade na multiplicidade é o princípio de Brahma e ver unidade como diversidade é ilusão (Bhrama). Esta 
ilusão é a causa principal de seus sofrimentos. 

Manifestações do Amor Divino! 

Desenvolvam, em primeiro lugar, fé em vocês mesmos.  

Onde há fé, há amor; 
Onde há amor, há paz; 

Onde há paz, há verdade; 
Onde há verdade, há Deus; 

Onde há Deus, há bem-aventurança. 

A verdadeira devoção reside em ter fé e atingir a bem-aventurança. Se vocês não têm fé, como podem ter 
bem-aventurança? Muitos devotos Me pedem: “Swami, eu quero felicidade”. Onde está esta felicidade? 
Vocês podem comprá-la no mercado? Alguma companhia os suprirá de bem-aventurança? Não. Ela está 
realmente em vocês. Vocês não são capazes de experimentá-la, pois não têm fé em vocês mesmos. Vocês 
não têm amor por Deus. O amor está dentro de vocês, mas vocês estão direcionando-o para o mundo, não 
para Deus. O amor do mundo é como nuvens passageiras. Desenvolvam o amor que é estável. Ele não vem 
nem vai, ele está sempre em vocês. Tenham fé inabalável na existência deste amor. Questionem-se: “Eu 
existo?” Vocês obtêm a resposta: “Sim, eu existo”. Isto é a verdadeira fé. Aqui está uma flor, aqui está um 
lenço e aqui está um copo. A palavra ‘está’ denota fé verdadeira. Tenham fé em sua existência “Eu Sou”. 
Esta é a verdadeira fé.  

Vocês não precisam questionar a natureza de Deus ou procurá-lO. Tenham fé total n’Ele. Qual é a utilidade 
de viver em Prashanti Nilayam se suas mentes estão constantemente indo ao mercado? Sejam como 
Lakshmana, cujo corpo e mente estavam ambos engajados no serviço a Rama. Bharata estava fisicamente 
longe de Rama, mas sua mente estava sempre com Ele. Conseqüentemente, Bharata se parecia com Rama 
em todos os aspectos. Vocês podem ter visto em pinturas da coroação de Rama que Ele e Bharata tinham a 
mesma cor azul. A mente da Índiaa era totalmente centrada em Rama. Por tal concentração intensa, ambos 
se tornaram um. Similar era o caso de Lakshmana, que não somente servia a Rama fisicamente, mas 
também o contemplava dia após dia. O amor de Rama por Lakshmana era tão intenso que, quando 
Lakshmana desmaiou no campo de batalha, Rama lamentou : “Ó Lakshmana, Eu não posso viver sem você. 
Eu posso conseguir outra mãe como Kausalya, outra esposa como Sita, mas não um irmão como você”. 
Como Deus pode lamentar? Era apenas um plano divino representado por Rama para mostrar ao mundo a 
nobreza e a grandeza de Lakshmana. Tal amor sagrado é como um poderoso imã. Tal amor altruísta e 
desapegado transcende a ação, o espaço, o tempo, a causa e o efeito. As pessoas Me perguntam: “Swami, 
templos são construídos para Hanuman e Rama. Por que ninguém constrói um templo para Lakshmana?” 
Eu pergunto então: “Tolo, existe algum templo para Rama onde Lakshmana não esteja?” Se perceberem 
este fato, tal dúvida nunca surgirá. 

Renunciem a Trishna e Atinjam Krishna 

No tempo de Krishnavatara, havia duas irmãs, Radha e Radhika. Radhika era uma Sagunopasaka e Radha 
uma Nirgunopasaka. Radha constantemente cantava o nome de Krishna, enquanto Radhika estava absorta 
na forma física de Krishna. Ela estava extremamente triste, porque Krishna tinha ido para Mathura. Ela não 
quis mais comer e beber e disse: “Krishna, no meu coração mantenho Sua forma de lótus fresca com 
minhas lágrimas. Agora até minhas lágrimas secaram. Como poderei preservar sua forma em meu coração? 
Meu coração, que é sua dádiva, eu estou retornando-o a Você. O que mais eu posso oferecer a Seus pés? 
Aceite as minhas reverências e a mim mesma”. Ela se entregou a Krishna. Radha viu isto. Ela acreditava 
que Nirgunopasana era superior a Sagunopasana, mas após observar a entrega total de Radhika, percebeu 
a grandeza de Sagunopasana. Depois disto, ela constantemente meditou no nome e na forma de Krishna. 

Vocês devem ter ouvido esta canção de Tulasidas: “Nava Kanja Lochana Kanja Mukha kara Kanja Pada...” 
Nesta canção, as mãos, pés, faces, olhos, etc. do Senhor são comparados à flor de lótus. Ele ora para que o 
lótus permaneça em seu coração para sempre. Radha e Radhika oravam para Krishna residir 
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permanentemente em seus corações. Tal devoção intensa é rara atualmente. Hoje as pessoas meramente 
dizem: “Krishna, Krishna” quando circulam ou passam por um templo. Qual o valor dessa devoção parcial? 
Eles são devotos simplesmente no nome. Vocês devem se esforçar para obter a grande riqueza do amor de 
Deus. Somente, então, desfrutarão da experiência da unidade. “Com mãos, pés, olhos, cabeça, boca e 
ouvidos que permeiam tudo, Deus permeia todo o universo” (Verso em Sânscrito). Ramadas também teve 
esta experiência da onipresença de Deus. Thaneesha aprisionou-o, mas ele nunca abandonou o nome de 
Rama. “Ó Rama, se tudo é Tua forma, como posso estar separado de Ti?” 

Os devotos atuais têm alguma forma da divindade em suas mentes, mas praticam rituais de forma 
mecânica, sem qualquer consciência. Toda sua caridade e reverência não têm significado para o Senhor. 
Mostrem sua caridade e riqueza ao departamento de arrecadação de impostos. Deus necessita somente de 
seu amor. Não há impostos sobre o amor. Vocês podem encontrar inúmeras dificuldades e obstáculos. O 
próprio Senhor pode sujeitá-los a testes. Vocês não devem se desestabilizar por causa deles. Tudo é 
somente para o seu bem. Não se entristeçam por qualquer perda, nem exultem pelo ganho. A mente estável 
na perda e no ganho é o verdadeiro Sadhana. Há alguns que sentam em meditação, mas suas mentes estão 
no mercado ou no cabeleireiro. Isto é meditação ou japa? A mente deveria estar imersa em Krishna, ao 
invés de estar repleta de desejos (Trishna). É necessário Krishna, não desejos. Krishna realizará todos os 
seus desejos. 

Queridos devotos! 

Apenas cantar o nome do senhor não é suficiente. Ofereçam seu amor a Deus. O amor não é sua 
propriedade. De fato, ele é propriedade de Deus. Entreguem a Deus o que é d’Ele. Qual a utilidade de uma 
vida longa sem esta oferenda? Vocês não têm direito de oferecer seu amor a ninguém, a não ser Deus. Se 
oferecerem todo o seu amor a Deus, ele cuidará de todas as suas necessidades. Não há nada que Ele não 
possa fazer neste mundo. Na cidade ou no campo, na floresta ou no céu, no pico elevado ou no fundo do 
oceano, Deus está em todos os lugares. Espaço e tempo são permeados por Ele. Todos os seres são suas 
formas. Experimentem esta verdade, transformem-na em prática e desfrutem a bem-aventurança. Isto é 
verdadeira devoção. Só então, a vida humana atinge verdadeiro significado. 

Manifestações do Amor Divino! 

Atualmente, onde quer que vamos há inquietação, ego e conflitos. Vocês deveriam desenvolver o amor e 
compartilhá-lo com todos – parentes, amigos e até inimigos. Então, tudo será envolvido pelo amor. Sendo 
assim, vivam em amor. 

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

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 10 - 10/1999 
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AS FLORES QUE NUNCA MURCHAM 
Data: 22/08/00 - Ocasiao: Krishna Janmashtami - Dia de Krishna - Local: Prasanthi Nilayam 

Existem oito flores que agradam a Deus,  
Ofereçam-Lhe as flores da não-violência e do controle dos sentidos,  

Compaixão por todas as criaturas, tolerância e paz.  
Penitência, meditação e verdade acima de tudo.  

Estas são as flores que agradam a Deus. 

(Verso em Sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino!  

Deus não espera que vocês realizem rituais nem quer que estudem as escrituras. Tudo aquilo que Ele 
deseja de vocês são os oito tipos de flores.  

Não-Violência e o Controle dos Sentidos  
A flor da não-violência (Ahimsa) é a primeira das oito flores. Não-violência significa não causar dano a 
qualquer criatura viva em pensamento, palavra e ação. Encontramos médicos realizando cirurgias em 
pacientes para curá-los de suas doenças. No ato da cirurgia, os médicos cortam o corpo com um bisturi. 
Vocês não podem chamar isto de um ato de violência, porque isto é benéfico para o paciente. Algumas 
pessoas podem argumentar que até cortar os vegetais é um ato de violência, porque os vegetais e as 
árvores têm vida. Sem dúvida, os vegetais e as árvores têm vida, mas eles não têm mente. 
Conseqüentemente, eles não sentem dor. Só o homem tem cinco corpos: o corpo físico, o corpo vital, o 
corpo mental, o corpo de sabedoria e o corpo de bem-aventurança. Quem tem mente experimenta o 
prazer e a dor. Os homens, os animais, os pássaros e os insetos são dotados com a mente, mas não as 
árvores e os vegetais. Em algumas árvores vocês vêem a seiva que escorre quando arrancam sua fruta. 
Escorrer seiva de uma árvore é um fenômeno natural, mas algumas pessoas confundem isto com 
lágrimas de sofrimento. As árvores não sofrem qualquer dor porque elas não têm a faculdade da mente.  
A segunda é a flor do controle dos sentidos (Indriya Nigraha). Todas as práticas espirituais se provarão 
fúteis se a pessoa perder o controle dos sentidos. Controle dos sentidos é absolutamente essencial para 
todos. Falta de controle dos sentidos é a causa principal para toda a intranqüilidade e agitação que 
vocês encontram no mundo hoje. Como pode-se controlar os sentidos? Em primeiro lugar, deve-se 
exercer controle sobre a língua.  

“Ó língua, sempre sensível à doçura, Eu lhe falo verdadeiramente que o que é o doce e ainda produz 
saúde perfeita..., está incluso nas doces palavras Govinda, Damodara e Madhava." 

(Verso em Sânscrito) 

Vocês têm que controlar sua língua sempre que ela anseia por uma variedade de iguarias. "Ó língua, 
quantos sacos de arroz, trigo e legumes você devorou! Quantas iguarias você consumiu! Fora daqui se 
você ainda não está satisfeita!". "Um pouco de comida é o bastante para sustentar um corpo" (Verso em 
Sânscrito). Vocês deveriam comer para satisfazer a fome e sustentar o corpo. Não dêem importância 
indevida ao paladar. Igualmente, digam a seus olhos para verem Deus em vez de olharem coisas 
profanas na televisão ou no vídeo. Ensinem suas orelhas a escutar as histórias de Deus em vez de 
escutar fofoca inútil.  

"Ó orelhas, vocês estão interessadas em escutar fofoca inútil e histórias sobre os outros, mas prestam 
pouca atenção quando são narradas as histórias maravilhosas de Deus.” 

(Canção em Télugo) 
Pensem um pouco em como vocês são beneficiados escutando coisas profanas. Na realidade, vocês 
estão poluindo seus corações neste processo. Tudo aquilo que vocês vêem e ouvem é impresso em 
seus corações. Uma vez que seus corações estão poluídos, suas vidas ficarão sem sentido. Outro dia, 
enquanto falava com os devotos de Visakhapatnam, fiz uma menção a isto. O coração humano é como 
uma caneta. A cor das palavras que vocês escrevem será a mesma cor da tinta na caneta. Igualmente, 
quando preenchem seus corações com amor, tudo aquilo que vocês pensem, digam e façam será 
permeado com amor. Deus espera que vocês preencham seus corações com amor e levem uma vida 
sagrada.  
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Compaixão e Paciência 

A terceira é a flor da compaixão (Daya) por todas as criaturas vivas. A Bhagavad Gita diz: "Não odeiem 
ninguém". Vivam em amizade com todos, mas não tenham muitas ligações com as pessoas. A quarta 
é a flor da paciência (Kshama), que é muito especial e importante. Os Pandavas sofreram muito nas 
mãos dos Kauravas. Mas isto nunca fez Dharmaraja perder seu senso de tolerância, mesmo quando 
Draupadi estava sendo humilhada pelos Kauravas. Foi a virtude da tolerância que protegeu os 
Pandavas e lhes tornou um exemplo para o resto do mundo. Esta flor da paciência é muito querida por 
Deus. Deus ficará contente com vocês e lhes conferirá benefícios quando Lhe oferecerem as flores que 
são queridas a Ele. Nenhum benefício provém de oferecer flores que murcham e secam.  

Os estudantes devem ter ouvido a história de Abu Ben Adhem que sempre oferecia a flor da 
compaixão por todos os seres ao Senhor. Diariamente ele ia às ruas para servir aos destituídos e aos 
deficientes e voltava para casa tarde da noite. Uma noite quando voltou para casa, encontrou um anjo 
em seu quarto escrevendo algo. Quando lhe perguntou sobre o que estava escrevendo, ele 
respondeu que estava escrevendo uma lista daqueles que amam a Deus. Ele respondeu 
negativamente quando Abu lhe perguntou se seu nome estava na lista. Na noite seguinte, quando 
voltou para casa, ele o viu escrevendo algo novamente. Abu questionou: "O que você está 
escrevendo agora?" Ele disse: "Filho, estou escrevendo os nomes daqueles que são queridos a 
Deus". Abu quis saber novamente se o nome dele figurava na lista. O anjo respondeu que o nome dele 
estava no topo da lista.  

A essência desta história é que Deus é agradado quando vocês servem seus semelhantes. As 
escrituras prescreveram nove caminhos de devoção, isto é, ouvir as histórias do Senhor (Sravanam), 
cantar Suas glórias (Kirtanam), contemplá-lO (Vishnusmaranam), realizar o serviço oferecido aos 
pés de lótus do Senhor (Padasevanam), reverenciar o Senhor (Vandanam), adorá-lO (Archanam), 
ter a atitude de servidor do Senhor (Dasyam), ter amizade ao Senhor (Sneham) e fazer a auto-
entrega ou rendição à vontade do Senhor (Atmanivedanam). Mas o caminho do serviço é o 
maior de todos. "Nem pela penitência, nem por peregrinações, nem por estudar os textos sagrados 
pode-se cruzar o oceano da vida mundana; só se pode redimir a vida pelo serviço” (Verso em 
Sânscrito). Abu Ben Adhem se tornou o receptáculo do amor de Deus porque gastou todo seu 
tempo no serviço aos seus semelhantes. Deus ama a todos, porque Ele é a personificação do amor. 
Mas Ele se ofertará aos que oferecem a flor da compaixão a todos os seres.  

Paz e Penitência  

A quinta é a flor da paz (Shanti). Deve-se permanecer calmo diante de todas as vicissitudes da vida. 
Só então pode-se atingir a Divina graça. Grandes devotos como Thyagaraja, Tukaram e Draupadi 
passaram por muitos sofrimentos. Eles vivenciaram todos os sofrimentos com paciência. Thyagaraja 
disse: "Não se pode atingir felicidade sem paz interior". O homem precisa de paz nos níveis físico, 
mental e espiritual. A paz não está presente no mundo externo. Ela está presente internamente. 
Vocês são a personificação da paz. Na vida mundana, se está destinado a ter muitos sofrimentos, mas 
não se deve ficar perturbado. Deve-se passar por todos os sofrimentos com fortaleza e paciência. A 
vida humana não é dada somente para desfrutar os prazeres mundanos como pássaros e animais. A 
vida só se torna significativa quando se experimenta a paz que se origina do coração.  

A sexta flor é a da penitência (Tapas). Penitência não quer dizer morar na floresta e viver de frutas 
e tubérculos. Na realidade, tal vida pode ser chamada uma vida de estagnação (Tamas), não de 
penitência (Tapas). A verdadeira penitência reside em controlar suas emoções, pensamentos, palavras 
e atos, que surgem a partir das qualidades sátvicas, rajásicas e tamásicas. Deve-se contemplar Deus 
todo o tempo e alcançar a harmonia de pensamento, palavra e ação. "É um nobre aquele cujos 
pensamentos, palavras e ações estão em completa harmonia" (Verso em Sânscrito). Não sejam 
desencaminhados pela dor ou pelo prazer. A Bhagavad Gita ensina: "Deve-se ser equânime na 
felicidade ou na tristeza, no ganho ou na perda, na vitória ou na derrota". Deve-se cumprir seu 
dever e servir à sociedade sem qualquer expectativa de recompensa. Tal estado de 
equanimidade e ausência de desejos é a verdadeira penitência.  

Meditação e Verdade  

A sétima flor é a da meditação (Dhyana). Meditação não significa se sentar de pernas cruzadas com os 
olhos fechados em contemplação de Deus. Isto é uma atividade física, material. Sem dúvida, isto 
também é necessário, mas a verdadeira meditação reside em unificar a mente com Deus. Da mesma 
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forma que leite e água não podem ser separados, assim também a mente, uma vez fundida com Deus, 
não pode ser separada. Uma bola de ferro lançada no fogo se tornará uma com ele. Igualmente, seu 
amor deveria se tornar um com o amor divino. Esta verdade está contida no ditado Védico: "O 
conhecedor de Brahman (Deus) se torna Brahman" (Verso em Sânscrito). Algumas pessoas contemplam 
Deus por um período limitado pela manhã e à noite. Isto não pode ser chamado de meditação. 
"Contemplem Deus o tempo todo, em todos os lugares e sob quaisquer circunstâncias" (Verso em 
Sânscrito). Realizem suas tarefas com sua mente firmemente fixada em Deus. Isso é verdadeira 
meditação. Pensar em Deus por um período limitado não pode ser chamado de meditação. Isso é só 
devoção de meio-período. Devoção de meio-período confere somente graça de meio-período. Vocês 
deveriam ter a devoção de tempo integral para atingir graça de tempo integral.  

A oitava flor é a da Verdade (Sathya). Isto é muito importante. "O mundo inteiro se originou da Verdade, 
é sustentado pela Verdade e, ao final, se fundirá na Verdade. Não há nenhum lugar sem o princípio da 
Verdade" (Poema em Télugo). "A Verdade é invariável em todos os três períodos de tempo: passado, 
presente e futuro" (Verso em Sânscrito). Tudo pode desaparecer, mas a Verdade permanece para 
sempre. Assim, a Verdade é Deus, vivam na Verdade.  

Deus só será agradado quando vocês O adorarem com estes oito tipos de flores. Os sacerdotes em 
templos adoram Deus com vários tipos de flores. Mas Deus não quer estes tipos de flores. Ele diz: "Ó 
sacerdote, o que você tem aprendido todos estes anos? Você está me adorando com toneladas de rosas 
e jasmins que murcham rapidamente. Estas não são as flores que espero de você. Me adore com as 
flores da paz, amor, não-violência, etc. que nunca murcharão".  

Manifestações do Amor Divino!  

As pessoas adoram Deus com devoção e sinceridade, mas Deus não está satisfeito com adoração 
externa. Vocês devem servir à sociedade. Somente o serviço pode conferir bem-aventurança a vocês. 
Prestando serviço à sociedade, não só vocês podem aliviar os sofrimentos das pessoas, mas também 
podem causar transformação em suas vidas. "Como é o sentimento, assim é o resultado" (Verso em 
Sânscrito). Se vocês servirem com sentimentos sagrados, estarão destinados a obter resultados 
sagrados. Sirvam à sociedade com o máximo de sua capacidade. Vocês estão cantando Bhajans de 
manhã e ao entardecer. A satisfação que obtêm participando dos Bhajans é temporária, enquanto o 
serviço confere satisfação permanente. Alguns minutos atrás, os estudantes cantaram "Bhaja Govindam" 
no qual é dito: 'Ma Kuru Dhanajana Yauvana Garvam, Harathi Nimeshath Kalah Sarvam' (Não se orgulhe 
de sua riqueza, descendência e juventude. A maré do tempo destruirá tudo isto num instante).  

Riqueza e juventude são como nuvens passageiras. Assim, não tenham desejos excessivos. Cumpram 
seus deveres sinceramente. Aceitem tudo que acontece, seja bom ou ruim, como uma dádiva de Deus. 
Entendam que isto é bom para vocês. O tempo é o presente mais precioso de Deus, mas vocês o estão 
desperdiçando em atividades fúteis e sentimentos profanos. Santifiquem o tempo dado a vocês servindo 
à sociedade. Somente através do serviço alguém pode se libertar das preocupações, do ego, da 
ostentação, da pompa, e de outras más qualidades. Os Vedas dizem: "O objetivo da ação é purificar a 
mente" (Verso em Sânscrito). Só o serviço pode purificar a mente. Atualmente, as pessoas desperdiçam 
muito tempo, riqueza e energia realizando atividades que não promovem a pureza da mente. É por isso 
que elas não são capazes de experimentar paz mental. A paz que se obtém de atividades mundanas 
vem e vai como uma nuvem passageira. Deve-se aspirar pela verdadeira e eterna paz que se origina do 
coração.  

Embora os Pandavas tenham se sujeitado a muitos sofrimentos, Dharmaraja sempre permaneceu 
tranqüilo. Quando Draupadi estava sendo humilhada pelos Kauravas, Bhima ficou furioso e tentou atacar 
Dussassana com sua maça. Foi Dharmaraja que acalmou Bhima dizendo que aqueles que aderem ao 
Dharma emergirão vitoriosos no final. Nem todos podem atingir o nível de paz que Dharmaraja atingiu. 
Isto só é possível para alguns. Onde há paz, vocês acharão o poder, a graça e a fama divinos. Os 
Kauravas eram muitos em número, enquanto os Pandavas eram só cinco. Mas a fama dos Pandavas 
continuou permanente na sociedade. Dharmaraja é admirado por todos.  

Hoje a inquietação e a violência dominaram o mundo, pois a Verdade e a Retidão declinaram nos 
corações das pessoas. Tudo aquilo que vocês encontram do lado de fora não é nada além do reflexo, 
reação e ressonância de seus sentimentos internos. A vida humana é extremamente sagrada, preciosa e 
divina. Não joguem esta vida fora se envolvendo em atividades profanas. Tem que se viver da maneira 
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adequada, mantendo controle sobre os dez sentidos (Indriyas). Falem doce e suavemente. Vocês não 
podem agradar sempre, mas podem sempre falar de maneira agradável. Lokah Samasta Sukhino 
Bhavantu (Que o mundo inteiro seja feliz!). Santifiquem seus sentidos servindo a todos. Se mantiverem 
controle sobre seus sentidos, poderão alcançar qualquer coisa na vida. Se Deus não estiver contente 
com vocês, vocês serão desprezados por todos no mundo. Vocês podem pensar que deram dez sacos 
de arroz em caridade e distribuíram roupas a quinhentas pessoas. Tais contas devem ser submetidas ao 
Imposto de Renda e não a Deus. Deus não está interessado em quantidade, Ele vê o sentimento por trás 
de suas ações. Assim, qualquer que seja o ato de caridade que vocês realizem, façam-no com espírito 
de amor e sacrifício.  

Qual é o seu Dever (Dharma)?  

Qual é o ensinamento da Bhagavad Gita? Algumas pessoas dizem que o caminho da ação é o principal 
ensinamento da Bhagavad Gita. Outros dizem que a Gita ensina o caminho da devoção. Alguns outros 
ainda, apontam o caminho da sabedoria como o ensinamento principal da Bhagavad Gita. Mas nenhum 
destes está correto. Qual é o primeiro verso da Gita?  

Dharmakshetre Kurukshetre, Samaveta Yuyuthsavah,  
Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjayaha 

E o último verso diz:  

Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhanurdharaha,  
Tathra Sri Vijayorbhoothihi Dhruvaneetir Mathirmama. 

Quando vocês unem a última palavra do último verso à primeira palavra do primeiro verso, ela se torna 
Mamadharma, que significa seu verdadeiro Dharma. Isto é o que a Gita ensina. Qual é o seu Dharma? 
Seu Dharma é levar a vida de um ser humano. Lembrem-se que vocês são seres humanos, não um 
animal. Tendo nascido como seres humanos, vocês devem cultivar valores humanos. Não se comportem 
como um animal. Unam-se à verdade e à retidão.  

A criação inteira é baseada na verdade. Onde há verdade, há abundância e prosperidade. A vida 
humana não é para desfrutar confortos físicos e prazeres mundanos que são momentâneos. Ela é para 
dar um exemplo ao resto do mundo. Tendo vivido todos estes anos, qual o exemplo que vocês deram? O 
que vocês alcançaram? Perguntem a vocês mesmos. A resposta é um grande zero. Vocês podem ter 
feito algumas boas ações na vida, mas elas perdem o significado em comparação com o número de 
ações ruins que realizaram. Esta não é a qualidade de um ser humano. Cultivem bons pensamentos, 
falem boas palavras e realizem boas ações. Esta é a verdadeira natureza humana. Os nomes de antigos 
sábios e profetas são lembrados até hoje por causa das boas ações que realizaram. Façam aos outros o 
que gostariam que os outros fizessem a vocês. Não sigam as ordens do corpo, porque o corpo é como 
uma bolha d'água. Não sigam a mente de forma indiscriminada, porque a mente é como um macaco 
louco. Sigam a consciência, ou seja, o princípio do Atma. Suas vidas encontrarão realização quando 
agradarem a Deus Lhe oferecendo as oito 'flores' mencionadas acima. O amor é a corrente subjacente 
de tudo. Assim, levem uma vida repleta de amor.  

Bhagavan concluiu seu Discurso com o Bhajan "Prema Muditha Manase Kaho..."  

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 09 - 9/2000  
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O SACRIFÍCIO É O MEU PRAZER 
Data: 11/08/01 – Ocasião: Krishna Janmashtami - Dia de Krishna - Local: Prasanthi Nilayam 

Não há nenhuma doença como a cobiça,  
Nenhum inimigo como a raiva,  

Nenhuma miséria como a pobreza  
Nenhuma alegria como a sabedoria. 

(Verso em Sânscrito) 

A doença não está limitada ao corpo. A mente e os sentidos são igualmente afligidos por doenças, a 
principal delas é a cobiça. Todos conhecem os efeitos negativos sofridos por Duryodhana e seus irmãos 
por causa de sua cobiça. A cobiça é uma das principais doenças que afligem a humanidade. Eu não 
sofro de qualquer tipo de enfermidade física porque não existe nenhum traço de cobiça em Mim. 
Conseqüentemente, doenças físicas são desconhecidas para Mim.  

Não há nenhum inimigo igual à raiva. Eu não tenho nenhum sentimento de aversão por qualquer um 
nem ninguém tem sentimentos adversos contra Mim. Eu amo a todos igualmente e todos Me amam. O 
princípio de vida em todos é o mesmo. A criação inteira é uma mansão. A relação entre os membros da 
humanidade inteira é como a de vários membros de uma única família. O ódio e raiva são a origem de 
todos os sentimentos de divisão. Não há nenhum traço de raiva ou ódio em Mim e, conseqüentemente, 
todos me amam. 

Não há nenhuma miséria igual à pobreza. Eu não sou pobre em nenhum sentido. O amor em Mim é 
Minha riqueza. Como pode a cobiça Me tocar quando sou tão repleto com riqueza. Não há nenhuma 
pobreza em Mim. É essencial para todas as pessoas evitar estas três tendências negativas. Por causa 
disto estou em bem-aventurança permanente. As preocupações não me aborrecem de forma alguma. 

Garga era muito respeitado tanto pelos Pandavas quanto pelos Kauravas. Ele era o preceptor da família 
de Nanda e dos Yadavas. Era um grande erudito repleto com conhecimento e sabedoria. Ele foi à casa 
de Nanda e Yashoda para a cerimônia de batismo dos dois bebês.  

Existem alguns assuntos esotéricos que não são amplamente conhecidos. As encarnações geralmente 
acontecem em três categorias: branca, laranja e amarela. Mas eis ali um bebê que era negro. 
Conseqüentemente, Garga considerou e achou o nome Krishna (negro) como mais apropriado. Depois 
do batismo, Garga narrou vários episódios que eram para acontecer na vida da criança e depois de 
permanecer para experimentar e apreciar alguns deles, ele partiu. Algum tempo depois, Garga visitou a 
casa de Nanda novamente para ver Krishna. Ele era uma pessoa muito austera e estava acostumado a 
preparar sua comida com suas próprias mãos. Ele não comeria nada tocado por qualquer outra pessoa. 
Yashoda então providenciou um lugar retirado para ele preparar sua comida. Ele pediu um pouco de 
farinha, melado e leite. O açúcar como um adoçante não era conhecido então. O doce era feito com 
melado. Garga pôs os ingredientes em uma vasilha e preparou um pouco de pudim doce e, como era 
seu hábito, ofereceu a Vishnu antes de comê-lo.  

De repente, o menino Krishna entrou no quarto e começou a comer o pudim doce na vasilha. Garga que 
estava rezando, abriu seus olhos e viu a criança comendo a comida que ele preparou para si mesmo. 
Ele chamou Yashoda e disse a ela: "Mãe, você vê o que seu filho Gopal está fazendo? Eu estou com 
fome e Ele comeu a comida antes de eu poder”. Yashoda segurou Krishna e o advertiu por Sua ação, 
dizendo: "Você não sabe que o venerável Garga é o Guru de nosso clã e você poluiu sua comida. Não é 
nosso dever honrar nossos hóspedes de uma maneira adequada?” Krishna respondeu: "Mãe, eu não fiz 
nada sozinho. Foi ele próprio que me chamou para comer o pudim." Yashoda então perguntou a Garga 
porque ele chamou Krishna a quem ela mantinha seguramente longe. Garga protestou dizendo que não 
chamou Krishna. Krishna replicou dizendo: "Ó sábio, por que você está proferindo uma falsidade? Para 
quem você ofereceu a comida em oração antes de partilhá-la? Não foi para Mim mesmo que você 
rezou? Como você pode oferecer tudo para Mim primeiro e então começa a reclamar?" Garga ficou 
perplexo por um momento, mas reconheceu que Krishna não era outro senão o próprio Vishnu. Ele 
rezou a Vishnu e Krishna respondeu. Com esta compreensão, Garga teve muito prazer em comer o 
restante do pudim comido por Krishna.  
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Quando Krishna realmente nasceu? Ele nasceu 3228 anos antes da era cristã no dia 20 de julho às 3 da 
manhã. Como estamos em 2001 D.C., hoje Ele teria 5229 anos de idade. No mês auspicioso de 
Sravana, na quinzena mais brilhante (Bahula-paksha), no dia de Ashtami (8° dia da fase da lua) sob a 
estrela Rohini, a criança divina nasceu. Esta confluência de Ashtami e Rohini resultou na ocorrência de 
muitos eventos maravilhosos.  

Naquele tempo, existia uma entidade demoníaca chamada Balanthaki. Seu nome real não era conhecido 
por ninguém e ela era geralmente conhecida pelo nome Poothana. Era sua prática vagar de aldeia em 
aldeia e matar crianças com leite envenenado. Durante suas andanças, ela veio para Repalle. Ela tomou 
uma bela forma e entrou na casa de Yashoda e começou a alimentar o menino Krishna com seu leite 
envenenado. Krishna sugou junto com o leite seu veneno também até que ela caiu morta. Yashoda veio 
correndo para Krishna porque ouviu a queda de Poothana. Vendo a demônia morta, Yashoda perguntou 
a Krishna porque Ele foi até ela. Krishna respondeu: "Mãe, Eu não fui até ela, de fato, foi ela que veio a 
Mim. É meu dever matar esta cruel demônia que veio com a intenção má de Me matar."  

Assim que Ele cresceu, começou a levar as vacas para pastar todo dia na floresta junto com outros 
meninos vaqueiros. Um dia como eles estavam entretidos em jogar, as vacas foram para uma outra 
floresta. De repente surgiu uma grande onda de chamas na floresta. Assustadas pelo fogo, as 
vaqueirinhas começaram a rezar para Krishna salvá-las e às suas vacas. Krishna dispersou o medo 
deles dizendo que tudo estaria bem e que fechassem seus olhos por algum tempo. As vaqueirinhas 
nunca desobedeciam Krishna e fizeram como Ele disse. Depois de certo tempo, o fogo furioso estava 
apagado e as vacas começaram a retornar seguramente. Maravilhadas com esta experiência, as 
vaqueirinhas foram compartilhar este milagre com outros na aldeia. Eles disseram: "Krishna não é um 
ser comum, Ele é verdadeiramente Deus, pois não é possível para alguém realizar tal milagre."  

No dia seguinte, eles entraram novamente na floresta. Depois de jogar por algum tempo, Krishna disse 
que estava com fome. Quando as vaqueirinhas quiseram ir à aldeia trazer comida, Krishna disse que 
fossem a um lugar perto onde um ritual sagrado estava sendo realizado e pedir comida aos sacerdotes. 
Eles grosseiramente rejeitaram seu pedido dizendo que dariam somente a comida restante depois que 
os oferecimentos finais fossem feitos e depois deles mesmos partilharem da comida. Vendo as 
vaqueirinhas retornando desapontadas, Krishna disse: "Somente as mães conhecem os sofrimentos dos 
filhos. Vão e peçam comida às esposas dos sacerdotes." No caminho espiritual, particularmente são as 
mulheres que prontamente reconhecem a Divindade. As Vaqueirinhas foram às esposas dos sacerdotes 
e disseram: "Mãe, nosso Krishna está muito faminto. Ele quer comida." A alegria das mães não 
conheceu limites, pois o próprio Krishna, que protege o universo inteiro, estava pedindo comida a elas. 
Elas prontamente embalaram a comida sem nem dizer a seus maridos e foram a Krishna. Elas serviram 
as iguarias para Krishna e para as vaqueirinhas e sentiram a bem-aventurança em Sua proximidade. 
Krishna lhes disse que voltassem porque seus maridos estariam esperando por elas. "Cumprir seu dever 
é Ioga" (Verso em Sânscrito). Cumpram seu dever. Não demorem.  

Elas retornaram a seus maridos e lhes disseram o que aconteceu. A vontade de Krishna transformou as 
mentes de seus maridos. Eles estavam muito felizes e de fato pediam o prasada de Krishna. Era noite 
quando as vaqueirinhas junto com Krishna começaram a voltar para casa. No caminho deles, um 
demônio na forma de uma serpente de nome Agadha, estava rastejando no chão. Ele foi enviado por 
Kamsa. Se a serpente poderosa abrisse sua boca, até carros podiam entrar. O demônio engoliu todas as 
vacas e estava pronto até para engolir as vaqueirinhas. Elas apelaram pela ajuda de Krishna. Elas 
disseram: "O que responderemos se nossos pais perguntarem pelas vacas?" Krishna as tranqüilizou e 
entrou na boca do demônio, aumentou Seu corpo até o corpo do demônio se rasgar e libertou as vacas. 
As vaqueirinhas, impressionadas com este incidente, começaram a espalhar as glórias de Krishna. Tais 
milagres eram vivenciados por elas a todo o momento.  

Com o passar dos dias, Kamsa percebeu que era impossível para ele matar Krishna. Kamsa enviou seu 
ministro, Akrura para trazer Balarama e Krishna para estarem presentes no ritual sagrado realizado por 
ele. Conhecendo muito bem as intenções más por trás deste convite, Akrura foi a Repalle trazer 
Balarama e Krishna, pois era seu dever principal seguir o comando do rei. Vendo Balarama e Krishna 
montando na carruagem de Akrura, as vaqueirinhas bloquearam o caminho, não permitindo assim que 
Akrura levasse Krishna para longe delas. Elas imploraram: "Ó Krishna, não nos deixe. Quem será nosso 
salvador? Não vá àquele Rei perverso, Kamsa." Krishna consolou as agoniadas vaqueirinhas com Suas 
palavras gentis e doces apropriadas para o momento. Eles chegaram a Mathura. 
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Kubja, uma mulher pequena com uma corcunda recebeu a atribuição de levar perfumes para o Rei 
Kamsa. Ao vê-la Krishna perguntou: "Ó senhora anã, o que você está levando?" Ela respondeu que 
estava levando os perfumes para Kamsa, dos quais ele gostava muito. Krishna foi até perto dela, pisou 
em seus pés e com Suas mãos debaixo do queixo dela, a ergueu. Kubja, que era pequena com uma 
corcunda nas costas, se tornou ereta e bonita. Estes milagres foram bem descritos por Thyagaraja.  

“Você está além de toda descrição e compreensão humana.  
É possível estimar Sua glória e esplendor até para Brahma?  

Nós temos esperado por Sua graça.  
Ó Senhor! Escute minha agonia e me redima.  

Você é a pessoa que devolveu a vida ao filho morto de Seu preceptor.  
Você é a pessoa que destruiu a serpente Kaliya, libertou Vasudeva e Devaki  

E salvou Draupadi da humilhação.  
Você realizou os desejos da Kuchela,  

Você tornou bonita a feia Kubja.  
Você protegeu os Pandavas e as 16.000 vaqueirinhas.  

Você está além de toda descrição e compreensão humana.” 

As histórias de glória e milagres de Krishna começaram a se espalhar na aldeia inteira, o que adicionou 
combustível ao fogo de ódio de Kamsa por Krishna. Como uma parte de seu plano para matar Balarama 
e Krishna, ele enviou Akrura para convidá-los para enfrentar os lutadores em sua corte. Quando eles 
estavam passando pelas ruas, até as senhoras que estavam dentro de suas casas saíram para saudar 
Balarama e Krishna. Elas estavam cochichando entre elas assim: "Quem são estas crianças com formas 
radiantes? Talvez sejam os filhos de um imperador."  

Balarama e Krishna entraram na corte de Kamsa onde a competição de lutas estava se passando. A 
competição não produziu um vencedor porque nenhum dos lutadores conseguiu a rendição do outro. De 
repente, Balarama e Krishna saltaram sobre o palco de onde Kamsa estava assistindo os eventos e o 
demoliram. Kamsa caiu no chão. Pondo Seu pé em estômago de Kamsa, Krishna o cortou em pedaços e 
o matou

Kamsa tinha duas esposas Asthi e Prasasthi. Como não era possível para elas permanecer ali, elas 
voltaram para a casa dos seus pais. O pai delas também era um demônio poderoso. No momento em 
que ele ouviu sobre a morte de Kamsa, ficou furioso e partiu matar Balarama e Krishna. Ele foi muitas 
vezes para lutar com Balarama e Krishna, mas era derrotado toda vez e tinha que retornar humilhado. 
Os milagres de Krishna eram de dois tipos, primeiramente para proteger o bondoso e, em segundo lugar, 
para destruir o mal. Este era o darma para a Era de Dwapara e não para as outras Eras. Com palavras 
doces e sendo um exemplo, o homem tem que ser estabelecido no caminho correto.  

Um dia uma senhora trouxe algumas frutas em um pano para vendê-las. Naqueles dias não existia 
nenhuma transação monetária, existia apenas o sistema de permuta. As frutas tinham que ser 
compradas em troca de cereais. Krishna e Balarama apareceram. Ela ficou perdida em bem-aventurança 
vendo suas belas formas. Ela chamou-as para perto, selecionou algumas boas frutas lhes deu. Krishna 
disse que tinha comido suas frutas, mas tinha que dar algo em retorno por elas. Então, Ele foi dentro da 
casa, e com Suas mãos de criança trouxe alguns grãos de arroz e até a metade Ele derramou pelo 
caminho. A velha mulher recebeu os poucos grãos que sobraram nas mãos de Krishna em seu pano. Ela 
deu pouca atenção ao oferecimento da criança divina. Em sua troca diária de fruta por grãos, ela 
dificilmente olhava um pequeno oferecimento das mãos de uma criança. Quando ela foi para casa e 
abriu seu pacote se espantou! Todos os grãos de arroz se transformaram em diamantes brilhantes. Tal é 
a natureza dos atos maravilhosos do Avatar. Seu significado é maravilhoso e está além da percepção da 
mente humana. 

Como as Upanichads dizem: "Estas são de uma natureza onde as palavras e pensamentos repercutem 
na futilidade sem compreendê-los" (Verso em Sânscrito).  

A natureza divina de Krishna era experimentada e apreciada pelos encarregados do rebanho. Viver 
naqueles dias era essencialmente sagrado. As pessoas estavam engajadas em atividades abnegadas 
em lugar de ações egoístas. Todos estavam sempre engajados em ajudar os outros e nunca em 
machucar. Desta maneira, eles podiam reconhecer diretamente a Divindade. Então, nós devíamos 
sempre dirigir nossas atividades de uma maneira abnegada e nunca cair no egoísmo. Como Eu 
freqüentemente digo: ajudar sempre, ferir jamais. Como as vaqueirinhas constantemente estavam 
agindo desta maneira, muitas pessoas notaram a natureza maravilhosa da criança Krishna.  
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A situação não é a mesma hoje. Notícias estranhas flutuam ao redor às vezes. Alguém diz que Sai Baba 
está bravo com X ou Y. Sai Baba não tem nenhuma hostilidade por ninguém. Igualmente, ninguém é 
hostil a Bhagavan. Todos amam e ninguém odeia Bhagavan. A missão de Bhagavan é bem conhecida. 

Vocês estão cientes do que 'educar crianças' envolve atualmente. Para admitir uma criança em uma 
Escola Primária, precisa se gastar algo como 20.000 rupias. Por outro lado, nas Instituições Sai, a 
educação é concedida gratuitamente do jardim de infância à pós-graduação e sem qualquer tipo de 
discriminação. Até a assistência médica é oferecida gratuitamente. Nossas Instituições não cobram nem 
um centavo de quaisquer dos estudantes aqui. Milhares de estudantes desfrutaram estes benefícios. O 
mundo inteiro conhece este fato.  

Da mesma forma, na área da saúde, vocês sabem quanto custa uma cirurgia de coração. Cada 
operação pode custar algo como duzentas a trezentas mil rupias. Tal tratamento está disponível para o 
pobre? Donde eles obterão tais quantias? Esta não é uma situação agradável. Com a meta de que a 
saúde de alto nível deve estar disponível para todos, Bhagavan construiu o Hospital de Super 
Especialidades em Puttaparthi. Nestas instituições, nenhuma ajuda é recebida nem do Governo. Até o 
salário dos professores é totalmente pago por Bhagavan. Vocês sabem como os níveis de salário dos 
profissionais de educação subiram estes dias. As instituições de Bhagavan estão pagando os salários 
em completa consonância com as regulamentações do governo. Independente de sua própria natureza 
ou condição, não se deve ser contrário às leis e regulamentações. O mesmo é o caso com o Hospital de 
Super Especialidades em Puttaparthi. Faz dez anos desde que este Hospital entrou em funcionamento e 
já foram realizadas 12.000 cirurgias de coração. Eu deixo isto para sua imaginação para avaliar quem é 
o responsável por salvar estas muitas vidas.

No início deste ano, Bhagavan inaugurou outro Hospital de Super Especialidades em Bangalore. Dentro 
de um período de seis meses 1.500 cirurgias foram realizadas com sucesso. Quem aliviou o sofrimento? 
Os médicos especialistas são muito bem pagos. Alguns deles recebem cem mil rupias. Quando opiniões 
contrárias eram levantadas, eu dizia que nenhum compromisso devia ser feito no que se relaciona a 
regras e regulamentações. Quando estou cuidando dos pagamentos, por que alguém deve se 
preocupar?  

Considerem o projeto da água em Anantapur. Mesmo agora existem algumas áreas onde há escassez 
de água. Eu gastei 300 milhões de rupias (cerca de Us$ 6 milhões) e tornei a água disponível para toda 
a extensão possível. Considerem Mehaboobnagar; é outra área com necessidade de água em 
Telangana. Eu perguntei ao Engenheiro Chefe, Kondal Rao, quanto custaria estruturar o suprimento de 
água lá. Ele deu uma estimativa de cerca de 60 milhões de rupias (cerca de Us$ 1,2 milhões). Eu disse a 
ele para não se preocupar com milhões, mas ir em frente e executar o projeto. Não há razão para montar 
um projeto de fonte escassa como poços e bombas e, então, Eu planejei para que a água fosse trazida 
do rio Krishna a um custo de aproximadamente 110 milhões de rupias (cerca de Us$ 2,2 milhões). Agora 
nós fomos ao distrito de Medak e o projeto para abastecimento de água está em andamento 

Muitos outros projetos semelhantes estão surgindo e serão conduzidos da mesma forma. Estas mãos 
estão para sempre engajadas em ajudar e não em ferir. Existem algumas mentes invejosas e medíocres 
que difundem propaganda falsa e imaginária. Eu não ligo para isto. Eu estou preocupado apenas com 
Meu trabalho e não com os comentários de outros. Eu estou ciente de que todos me amam tanto quanto 
Eu os amo. Na família única da humanidade, onde está o espaço para inveja ou ódio? Estes são todos 
imaginários. Tudo isto é da imaginação de alguém, Minha verdade é inabalável.  

"Fale a verdade, fale de forma agradável e jamais fale uma verdade desagradável." 

(Verso em Sânscrito) 

Não existe nada maior que a verdade neste universo. A verdade é Deus; o amor é Deus, vivam em 
amor. O amor é Minha riqueza. O sacrifício é Meu prazer. Que alegria maior Eu tenho? Eu tenho 
passado todo este tempo no mesmo estado de alegria e todas as Minhas ações são profícuas. Tudo que 
eu faço é para o bem e boas ações não devem ser criticadas. Boas ações sempre têm sucesso.  

Talvez nem todos possam estar cientes da situação atual. O Hospital de Bangalore envolve uma 
despesa de 30 milhões de rupias por mês. Medicamentos especiais, válvulas de coração artificial, etc., 
têm que ser importadas dos Estados Unidos. Semelhantemente, o Hospital de Prasanthi Nilayam custa 
cerca de 20 milhões de rupias por mês. Eu não desejo qualquer ajuda ou suporte do governo nem eles 
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estão dando. Novamente, existem instituições educacionais em Prasanthi Nilayam, Anantapur, 
Bangalore, Muddenahalli e Rajahmundry. Elas custam cerca de 10 milhões de rupias por mês. Desta 
maneira, aproximadamente as despesas são de 60 milhões de rupias por mês. Donde tudo isso vem? 
Contudo, Eu estou dando isto. Isto exigiria um montante de cerca de 600 milhões de rupias em depósito, 
que renderia um juro suficiente para manter os Hospitais e Instituições Educacionais. Se isto é feito, o 
nível de saúde e educação pode ser mantido.  

Existem milhares de vocês aqui e Eu nunca pedi ajuda a ninguém. Minha mão está sempre para cima 
(dando) e nunca para baixo (recebendo). Minha mão está estendida apenas para o amor, mas ninguém 
percebe isto completamente. O que eu precisava era 600 milhões de rupias e hoje recebi a notícia de 
que uma soma de 600 milhões de rupias está chegando dos Estados Unidos. Se esta quantia for 
repartida em 300 milhões para o Hospital de Bangalore, 200 para o de Puttaparthi e 100 milhões para as 
instituições educacionais e investidas, os juros resultantes cobrirão as despesas correntes. 

Eu não tenho nenhum desejo pessoal. Meu ser inteiro é abnegado. Não existe nenhum egoísmo em Mim 
de forma alguma nem Eu pedi nada a ninguém. Alguém simplesmente dará 100 milhões de rupias de 
presente pelo mero pedir? Ninguém. Mas um único indivíduo se dispôs a dar 600 milhões de rupias. Eu 
não tenho nenhum contato direto com esta pessoa. A mensagem diz: "Swami, vocês receberão a quantia 
ao meio-dia da segunda-feira. Por favor, deposite 300 milhões na conta do Hospital de Bangalore e 200 
milhões na conta do Hospital de Puttaparthi como depósito fixo assim que a quantia for recebida”. 

Pode ser difícil achar pessoas completamente abnegadas, mas se vocês realizarem trabalho abnegado, 
os recursos fluirão naturalmente. A Índia é uma terra de sacrifício, Ioga (espiritualidade) e não de 
prazeres sensórios.  

“A imortalidade não é alcançada pela ação, descendência ou riqueza.  
Ela é alcançada apenas pelo sacrifício" 

(Verso em Sânscrito). 

É este espírito de sacrifício que torna tais realizações possíveis. Eu tenho muitos outros projetos em 
mente.  

A primeira coisa que vocês fazem de manhã é olhar para o jornal, que está cheio de fotos obscenas e 
notícias totalmente opostas à nossa cultura. Quão sagrado é o código de conduta das mulheres da Índia! 
Desde tempos imemoriais, quão elevadamente as mulheres têm sido mantidas em nossa tradição. Toda 
energia emana do princípio feminino. Este princípio feminino sagrado está grosseiramente pervertido em 
formas pouco apresentáveis e imorais pelos filmes e revistas. Tal exibicionismo comum é destrutivo da 
cultura indiana. Nós temos que proteger nossa cultura e restabelecer a condição adequada do 
comportamento feminino. Nós temos que buscar algum método apropriado para alcançar isto. Bhagavan 
deseja financiar algumas milhares de rupias para aqueles que possam apresentar atividades apropriadas 
para a restauração e apoio dos valores e tradições femininas verdadeiros na mídia. Com o dinheiro 
vocês podem alcançar objetivos dignos como estes.  

Neste mundo, muito é alcançado através do dinheiro e não existe nenhum dano em usar dinheiro no 
trabalho de apoiar a retidão. Toda forma de obscenidade deve ser eliminada dos jornais e outras mídias. 
A exposição dos jovens a tais imagens transformam e até arruínam suas vidas. Para trabalhar contra 
esta tendência e fortalecer a cultura indiana, estou preparado para ajudar em qualquer extensão. A 
verdade deve ser expressa, a retidão exaltada, a injustiça e o mal devem ser confrontados, a 
obscenidade eliminada e a honra e o respeito das mulheres devem ser apoiados. O respeito da cultura 
indiana está baseado na elevada consideração que ela confere à mulher. O bem-estar da mulher é o 
verdadeiro bem-estar da Índia. Nós estamos convertendo as deusas do bem-estar em objetos de vício.  

Krishna Kant (o Vice-presidente da Índia) está aqui. Sua mãe é uma senhora muito devota. Ela está 
constantemente com Deus em sua mente. De fato, a influência da sua mãe é a responsável pela posição 
exaltada ocupada por Krishna Kant hoje. Muitos grandes homens deste país devem sua grandeza à 
influência de suas mães. Eu estou muito feliz em ver tais pessoas. Mesmo agora ela indica a seu filho o 
caminho certo, como se ele fosse uma pequena criança. Krishna Kant também é um filho exemplar e 
respeita muito sua mãe e obedece seus desejos com grande humildade. A necessidade de hoje é mais 
mães e filhos como estes. Se as mães são boas, os filhos também serão bons.  

Para assegurar cuidado adequado para as mães e os filhos, estou propondo construir um centro de 
saúde da mãe e da criança em Bangalore. A relação entre pais e filhos está longe da ideal hoje. 
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Enquanto os pais são ofensivos, os filhos são desobedientes. Esta é uma situação muito infeliz.  

"Venere sua mãe, pai, preceptor e hóspede como Deus." 

(Verso em Sânscrito) 

Os pais empenham suas vidas inteiras para o bem-estar de seus filhos, os filhos devem perceber isto e 
se comportar de uma maneira apropriada em retorno. Krishna Kant é afetuoso com sua mãe e tem sido 
obediente a ela e viveu com grande felicidade em seu amor. Tais exemplos devem ser amplamente 
imitados em nosso país.  

Infelizmente, hoje neste país existem muitas crianças órfãs e em grande angústia. Minha decisão é 
encontrar tais crianças e provê-las com os confortos adequados como residência, estudos e outras 
facilidades de forma que se tornem cidadãos exemplares. Eu falei sobre isto com o administrador do 
distrito local. Ele concordou em ajudar e alocou alguns terrenos para este propósito. A construção tem 
que ser iniciada em breve.  

Não existe interesse de esconder e mostrar em Minhas ações. Tudo que eu faço é transparente. Tragam 
para Minha atenção quaisquer órfãos merecedores ou crianças sem pais e eu alocarei para eles um 
montante de cem mil rupias (cerca de Us$ 2 mil) por criança para ser mantido em depósito fixo para sua 
educação até que eles possam se sustentar. Tudo que eu faço tem um grande ideal por trás. Eu já 
instruí o diretor das Construções de Nagarjuna, que recitou suas composições agora mesmo, a começar 
a estudar a construção do edifício e completá-la prontamente. Ele concordou com vivacidade. O projeto 
é para construir uma casa por família órfã, prover os recursos para sustento e instrução até as crianças 
serem educadas e se tornarem capazes de discernir.  

Atualmente, existem muitas crianças educadas, mas muitas carecem de discernimento. A educação 
deve sempre levar ao discernimento. Minha decisão firme é disseminar tal discernimento amplamente. O 
que os outros dizem não é de nenhuma preocupação para Mim por que o que estou propondo é bom. Eu 
não tenho nenhuma má vontade contra qualquer um e amo a todos igualmente. Amem a todos 
igualmente e todos os amarão em retorno. Amor por amor e coração por coração. Desconsiderem toda 
forma de comentários adversos. Agarrem firmemente suas decisões.  

Tendo resolvido o que deve ser resolvido, mantenham até que tenham sucesso.  
Tendo desejado o que deve ser desejado, mantenham até que sejam satisfeitos.  

Tendo perguntado o que deve ser perguntado, mantenham até que obtenham a resposta.  
Tendo pensado o que deve ser pensado, mantenham até que o pensamento seja realizado.  

Com o coração amolecido, o Senhor tem que ceder aos seus desejos,  
Ou esquecendo de si mesmos, vocês devem pedir a Ele com todo seu coração.  

Perseverem, sejam tenazes, e nunca desistam,  
Pois esta é a qualidade de um devoto que nunca recua, Abandonando sua decisão. 

(Poema Télugo) 

Persigam seu objetivo sem preocupação com vocês mesmos e me vençam por sua perseverança 
obstinada. Esta deveria ser a relação entre vocês e Eu. Ser atuante em boas ações, agir corretamente, 
respeitar as mulheres. O bem-estar das mulheres é um índice do bem-estar do país. A história da Índia 
está repleta com histórias de grandes mulheres como Savitri que trouxe seu marido de volta das 
mandíbulas da morte e Sumathi, que pôde fazer o sol não nascer. Nós estamos tratando tais mulheres 
com descuido casual e desprezo. Esta é uma atitude muito errada. O bem-estar de país está muito 
ligado ao bem-estar das mulheres. Então, nós temos que incentivar o respeito às mulheres. Esta é a 
mais elevada educação. Levem esta lição ao coração. 

Ir para o exterior, adquirir alguma qualificação e ganhar muito dinheiro não são um sinal de grandeza. 
Vocês têm que permanecer firmes na cultura da Índia e elevar a honra de seu país. Tomem parte em 
bons trabalhos. Amem até mesmo aqueles que ofendem vocês. Eu sou um exemplo para isto. Minha 
vida é Minha mensagem. Vocês deviam ser o mesmo. O bem se choca com vários obstáculos. As 
árvores frutíferas têm pedras atiradas nelas. Semelhantemente, boas pessoas recebem ofensas. Isto 
não deve nos fazer oscilar. O diamante bruto adquire valor quando é cortado e lapidado. Da mesma 
forma, as ofensas se transformam em ornamentos. Conseqüentemente, devemos desconsiderar a 
ofensa e nos apegarmos firmemente aos nossos ideais íntegros. 
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As vaqueiras que conviviam com Krishna e Balarama se tornaram pessoas exemplares. Do mesmo 
modo, Eu quero que todos os estudantes aqui se tornem exemplares. Sirvam seus pais, respeitem-nos e 
os obedeçam implicitamente. Esta realmente é a essência da cultura indiana. 

“Que todos os seres sejam felizes” 

(Verso em Sânscrito) 

Esta é a nossa meta. Não busquem sua própria felicidade; almejem pelo bem-estar do universo inteiro. 
Abandonem o egoísmo, procurem o bem-estar dos outros e alcancem a meta suprema. Esta é a 
verdadeira educação.  

Manifestações do Amor Divino! 

Sua educação não é meramente para obter riqueza, mas para a aquisição de boas qualidades. Vocês 
desejam riqueza, saúde e amizade, mas sem caráter, elas são de pouca conseqüência. Então, vocês 
devem construir seu caráter. Vocês devem alardear a grandeza da Índia no mundo inteiro. Com isto o 
mundo inteiro será um com a Índia.  

Neste dia sagrado de Krishnashtami, Eu afirmo para vocês que logo o mundo inteiro, seja o Paquistão, 
China, Alemanha, Rússia ou qualquer outro país grande ou pequeno deste mundo, será nosso amigo. 
Esta deve ser nossa meta. Nossa bondade natural é o fator auxiliar para isto. Esta é a causa básica da 
esperança pela unidade. A unidade contém pureza e pureza leva à Divindade. Vocês devem se esforçar 
para alcançar a tríade da unidade, pureza e divindade.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com os Bhajans: "Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi, Prema Mudita 
Manase Kaho, Subramaniam, Subramaniam e Vahe Guru Vahe Guru” 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 9/2001 
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O BERÇO DE DEUS É O CORAÇÃO PURO 
Data: 19/08/2003 – Ocasião: Krishnashtami – Local: Prasanthi Nilayam 

“Todos os nomes e formas são apenas manifestações do Ser Supremo, 
que é Existência-Conhecimento-Bem-aventurança,  

Absoluto e não-dual. 
Ele é a encarnação de Sathyam,  

Shivam, Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza)”  
( Verso em sânscrito)

Encarnações do Amor! 

Krishnajanmashtami é celebrado para comemorar o aniversário do Senhor Krishna. O coração do
homem (hridaya) é o berço de Krishna. Preocupar-se sobre o porquê de Krishna e Rama terem
nascido em tais thithis pouco auspiciosos (8ª e 9ª fases das Luas minguante e crescente) é tolice. É
somente quando o coração torna-se fresco, puro e sereno como o Himachala (os Himalayas), que
acontece o real nascimento de Krishna. Deus faz de tal coração Sua morada, que é pura, sagrada e
tranquila.

Do ponto de vista mundano, Krishna nasceu no Ashtami (oitavo dia da fase escura da Lua) à meia- 
noite. As pessoas consideram Ashtami pouco auspicioso. Porém como pode o nascimento de uma
encarnação divina ser pouco auspicioso? Na verdade, todos os dias são auspiciosos e destinados a
conferir bem-estar e prosperidade. Deus encarna para conceder auspiciosidade a todos. Assim, Seu
aniversário deve ser tratado como altamente sagrado.

Krishna nasceu em uma prisão. Todos os guardas, que deveriam estar em estado de alerta de acordo
com as instruções de Kamsa, foram vencidos pelo sono. Somente Devaki e Vasudeva estavam
acordados no momento do advento de Krishna. Temendo algum perigo para o recém-nascido nas
mãos do perverso Kamsa, Vasudeva decidiu levar a criança para um destino seguro. Ele a embrulhou
em um tecido, colocou-a em um cesto, ergueu-o sobre sua cabeça e saiu da prisão.

As portas da prisão abriram-se por conta própria. Como estava chovendo muito, Vasudeva orou para
que a criança fosse protegida. Pela Divina Vontade de Krishna, uma enorme serpente apareceu e
começou a seguir Vasudeva, abrindo seu pescoço sobre a divina criança, dessa forma protegendo-a
da chuva.

Quando Vasudeva chegou à casa de Yashoda, na margem oposta do rio Yamuna, já era muito tarde
da noite. Havia poucos instantes, ela havia dado à luz u’a menina. Todos, incluindo seu marido,
estavam dormindo. Vasudeva, silenciosamente, colocou o divino bebê Krishna ao lado de Yashoda,
pegou a menina nascida dela e rapidamente retornou à prisão.

“As histórias do Senhor são maravilhosas e sagradas em todos os três mundos. 
Elas são como foices que cortam as trepadeiras da escravidão mundana. 

Elas enobrecem e elevam. 
Elas concedem bem-aventurança aos sábios e profetas em penitência nas florestas.” 

(Poema em télugo)

Ninguém consegue compreender os caminhos de Deus. Até mesmo Vasudeva não estava
completamente ciente do que estava fazendo. Levou o bebê Krishna à casa de Yashoda e trouxe a
menina consigo. Ele fez tudo isso como se estivesse em transe. Radha, uma garotinha na época, foi
testemunha de todo o episódio, que ficou impresso em seu coração. As pessoas pensam que Radha
era mais jovem que Krishna e falam em termos depreciativos sobre o relacionamento que tinha com
Ele. Na verdade, ela era muito mais velha que Krishna; 26 meses, para ser preciso. Seu sentimento
por Krishna era muito sagrado e tornou-se mais forte a cada dia.

Vasudeva voltou ao normal depois de ter retornado à prisão. Assim que entrou, as portas fecharam-
se e trancaram-se automaticamente. Mal colocou a menina ao lado de Devaki, o alarme tocou. O
guarda levantou-se de uma vez e informou Kamsa sobre o nascimento da criança. Kamsa chegou
rapidamente à prisão com todos os seus apetrechos. Como era seu costume, levantou a criança com
a mão esquerda e atirou-a para o alto. Segurava uma espada em sua mão direita e estava pronto
para decapitar a criança quando ela caísse. Mas a criança desapareceu ao ser jogada para o alto e,
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em seu lugar, uma deusa apareceu e avisou a Kamsa que seu merecido castigo, Krishna, havia
nascido e que Ele o mataria. Ela era muito poderosa e ninguém podia feri-la. Depois de avisar Kamsa
sobre seu perigo iminente, também desapareceu.

Devaki ficou perplexa e sem palavras sobre os acontecimentos. Compreendeu que todo o episódio
era a própria vontade de Krishna. Kamsa ficou inquieto e agitado quando soube que Krishna estava
sendo criado em algum outro lugar. Dia e noite, pensava em maneiras de capturá-Lo e matá-Lo.

Krishna estava crescendo sob os amorosos cuidados de Yashoda, e a história é conhecida de todos.
Krishna demonstrava Seus divinos poderes de inúmeras maneiras. Kamsa estava confuso em
relação a como capturar Krishna. Expediu uma ordem para que todo recém-nascido de Repalle fosse
morto. Inicialmente, queria que somente os meninos fossem mortos. Depois, mudou de ideia e quis
até mesmo que as meninas fossem mortas.  Recorreu a tais atos hediondos só por medo. Conforme
os dias passavam, as histórias das divinas brincadeiras do menino Krishna espalhavam-se. As obras
de Deus são maravilhosas e misteriosas. Todo o tempo, os mensageiros de Kamsa estavam em uma
intensa busca por Krishna. Finalmente, quando O avistaram em Repalle, Kamsa foi informado.

É dito que Vinashakale vipareeta buddhi (o discernimento não funciona quando se está destinado a
ser destruído). Kamsa começou a enviar poderosos demônios a Repalle para matar Krishna, mas
Este, com Seu poder supremo, destruiu todos eles. O fim de Kamsa aproximava-se rapidamente. Ele
planejou um esquema nefasto para atrair Krishna e Balarama até Mathura e matá-los. Kamsa enviou
seus mensageiros a Repalle a fim de trazer Krishna e Balarama a Mathura para participar de um
yajna (ritual) que seria realizado. Delegou Akrura, que adorava Krishna e Balarama, a persuadi-los e
trazê-los a Mathura.

Assim que os irmãos entraram na cidade, os habitantes de Mathura ficaram fascinados por suas
encantadoras formas. Os cidadãos estavam sofrendo de profunda frustração e agonia devido às
atrocidades cometidas por Kamsa e oraram a Krishna para que Ele viesse em seu auxílio. Conforme
Krishna e Balarama dirigiam-se ao palácio de Kamsa, depararam-se com uma senhora que
costumava oferecer guirlandas a Kamsa todos os dias, e então Krishna pegou duas guirlandas. Ele e
Balarama colocaram as guirlandas um no outro. Continuando, encontraram o lavador de roupas real e
tomaram para si as vestimentas de seda de Kamsa, vestindo-as de forma suntuosa. Mais à frente,
encontram Kubja, uma senhora corcunda, que estava carregando essências e perfumes para Kamsa.
Tinha uma aparência disforme, com um corpo arqueado, porém sabia que Krishna era Deus. Ao olhar
para os dois irmãos, ficou radiante e salpicou os perfumes neles, dizendo: “Krishna, hoje minha vida
encontrou a sua plenitude. Devo ter feito grandes penitências no passado para ter merecido esta
oportunidade de servi-Lo”. Então, orou a Krishna para endireitar seu corpo. Krishna plantou Seu pé
sobre o pé de Kubja, segurou seu queixo e levantou-o. Maravilha das maravilhas! Sua corcunda havia
desaparecido. Ela transformou-se em uma bela senhora. Dessa forma, Krishna demonstrou Seus
divinos poderes, realizando vários feitos estupendos e, no processo, aliviando muitos de suas
mazelas.

Ao saber que Krishna e Balarama estavam usando suas vestimentas reais, Kamsa ficou furioso.
Enquanto isso, Kubja se aproximou de Kamsa e disse: “Ó senhor, ninguém pode compreender o
divino jogo de Krishna e Seus misteriosos poderes. Não faça nenhuma tentativa de compreender
Seus poderes. É melhor que o senhor ignore esse assunto.”

Kamsa se perguntou: “Como ela pode falar comigo com tanta impertinência? Certamente Krishna a 
instigou.” Naquele momento, a atenção de Kamsa foi desviada por alguém e Kubja, aproveitando a
oportunidade, silenciosamente deixou o local.

Krishna e Balarama entraram na corte de Kamsa como dois filhotes de leões. Derrotaram os
lutadores da corte. Depois disso, Krishna, em um instante, pulou na plataforma onde Kama estava
sentado, colocou-o abaixo e cobriu-o com severos golpes. Balarama, que era igualmente forte,
juntou-se a Ele. Juntos, esmagaram Kamsa. Vendo sua morte horrível, a assembleia ficou tomada
pelo medo. Estavam impressionados em como um jovem como Krishna pudera vencer o todo- 
poderoso Kamsa. Um pelotão de soldados foi especialmente destacado por Kamsa para matar
Balarama e Krishna, e eles também não puderam resistir ao ataque de Krishna. Por fim, caíram a
Seus pés e pediram por misericórdia.
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Krishna e Balarama partiram para Repalle despercebidos pelos demais. Os habitantes da cidade
aguardavam seu retorno ansiosos. Estavam profundamente deprimidos por não ver nenhum sinal de
sua chegada na vizinhança. Mãe Yashoda estava muito nervosa pensando no bem-estar de seus
filhos. As gopikas (pastoras) também estavam mergulhadas em tristeza e começaram a injuriar
Kamsa verbalmente, supondo que ele devesse ter ferido Krishna e Balarama. Todos os homens e
mulheres de Repalle estavam orando a Krishna e cantando Seu nome o tempo todo. De repente,
Krishna e Balarama apareceram no meio deles para seu espanto e alegria. Krishna falou-lhes
palavras consoladoras e os acalmou.

Kamsa tinha duas esposas. Depois de sua morte, elas foram até Jarasandha, seu pai, que estava
furioso com Krishna e queria vingar a morte de seu genro. Muitos de seus parentes também
desenvolveram ódio a Krishna. Essas notícias chegaram a Yashoda e a Nanda e também a Devaki e
a Vasudeva. Eles ficaram preocupados com a segurança de Krishna.

Entretanto, Devaki era uma pessoa de coragem e também uma grande devota. Essa é a razão para
ela ter suportado todo o sofrimento causado por seu irmão Kamsa com equanimidade. Estava segura
de que nada poderia ferir Krishna e tinha total fé em Sua divindade. Visto que os inimigos não podiam
atrever-se a desafiar Krishna, tentaram perseguir os moradores de Rapalle. Krishna imediatamente
veio em seu resgate e mandou os inimigos embora.

Os dias passaram-se e chegou o momento do casamento de Krishna. Rukmini, princesa de Vidarbha,
amava Krishna e queria casar-se com Ele. Mas seu irmão Rukmi queria dar sua mão em casamento a
seu amigo Sisupala e já estava fazendo os preparativos. Krishna estava a par de tudo e tinha Seu
próprio plano. Devaki e Vasudeva, depois de terem sido libertos da prisão, estavam ficando na casa
de Nanda e Yashoda. Enquanto isso, Rukmini, por intermédio de um brahmin, enviou mensagem a
Krishna, na qual escreveu: “Krishna, eu não posso mais suportar a angústia de estar separada de 
Você. Meu pai decidiu realizar meu casamento com Sisupala contra a minha vontade. O casamento
está marcado para acontecer amanhã. Se Você não vier antes e me levar embora daqui, eu darei um
fim a minha vida.”

De acordo com o desejo de Rukmini, Krishna criou uma estratégia para trazê-la a Sua casa.
Naqueles dias, era costume a noiva oferecer adoração especial à deusa do vilarejo antes do
casamento. De acordo com a tradição, Rukmini prosseguiu em direção ao templo para oferecer
orações especiais. Rukmi, o irmão mal-intencionado de Rukmini, havia providenciado arranjos de
segurança, elaborados pelo temor de um ataque de Krishna. Havia-se unido a Sisupala e Dantavakra,
inimigos ferrenhos de Krishna.

Rukmini andava lentamente em direção ao templo. Estava profundamente abatida, pensando que
Krishna não havia ido ao seu socorro. Ela não estava ciente de que Krishna, na verdade, havia ido ao
seu socorro e estava esperando-a na entrada do templo, sem ser notado por outros.

Quando ela chegou à entrada, Krishna habilidosamente colocou-a em Sua carruagem e a dispersou.
Uma feroz batalha seguiu-se entre Krishna, Rukmi e seus associados. Krishna derrotou a todos. Ele
partiu com Rukmini e casou-se com ela. Krishna encarnou para punir os ímpios e proteger os
piedosos. Das profundezas de seu coração, Sisupala odiava Krishna, porque Ele havia levado
Rukmini, com quem ele deveria casar-se.

Krishna teve de lidar com muitas adversidades e dificuldades durante toda Sua vida. Por isso é que
as pessoas consideram Ashtami, Seu nascimento, como um dia que traz dificuldades. Desde o
momento de Seu nascimento, Krishna enfrentou dificuldades nas mãos de Kamsa. Durante Sua
infância, pessoas de outros vilarejos também tiveram de passar por sofrimentos infligidos por Kamsa.
Ele teve de enfrentar os desafios impostos por pessoas perversas como Sisupala e Dantavakra. Até
Seu casamento com Rukmini resultou em batalha. Entretanto, Ele venceu todos os Seus adversários
e saiu-Se vitorioso.

Apesar de sua hostilidade, Krishna poupou a vida de Sisupala por muito tempo. Quando Dharmaraja
realizou o Rajasuya Yajna, ele deu a Krishna Agratambulam (primeira oferenda). Vendo isso,
Sisupala teve um acesso de raiva e gritou injúrias a Krishna. Ele O descreveu como um mero
vaqueiro e disse que não merecia tal honra.
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“Quando anciãos como Bhishma participam de uma assembleia como esta, como você pode escolher
um pastor para esta grande honraria?” – perguntou ele a Dharmaraja. Ele estava pronto para lutar
com Krishna e disse:

Você pensa que merece essa honraria por ter roubado os sáris das gopikas (pastoras) quando elas 
se estavam banhando? Ou você pensa ser merecedor por ter passado todo o tempo na companhia 

das pastoras? Pare com esse autoengrandecimento e cale-se! 
(Poema em télugo)

Foi nesse momento que Krishna matou Sisupala. Muitos têm a noção errada de que Krishna usou
Sua divina arma, o sudarshana chakra (disco) para decapitá-lo. Na verdade, Krishna apenas atirou o
prato no qual recebera a primeira oferenda em Sisupala. Nesta era de Kali, as pessoas falam sobre
Vishnu chakra e sudarshana chakra como armas de Krishna. Entretanto, qualquer objeto que Krishna
usasse servia como um disco (chakra) através da Sua divina vontade.

Dessa forma, Krishna teve de travar numerosas guerras durante Sua vida. É por isso que os anciãos
dizem que o nascimento de Krishna, Ashtami, é associado com dificuldades.

Quando Krishna nasceu, o dia era Ashtami, e a estrela, Rohini. É uma crença comum que aquele que
nasce sob tais combinações de dia e estrela enfrentará dificuldades por toda sua vida. Há outra
crença que tal pessoa será o libertador da nação. Krishna destruiu os perversos e protegeu os justos.
Ele estabeleceu o dharma. Assim, não considerem o momento do advento de Krishna como sendo
pouco auspicioso. É um dia nobre e sagrado.

Mais tarde, conforme o tempo passou, foi Arjuna quem trouxe a chocante notícia de que Krishna
havia abandonado Suas vestes mortais. Mãe Kunti já estava muito idosa. Havia perdido o poder da
visão e seus membros estavam muito fracos. Era uma grande devota e considerava Krishna como
sua própria vida.  Aguardava ansiosamente Arjuna chegar e contar-lhe sobre o bem-estar de Krishna.
Arjuna chegou até ela chamando: “Mãe, mãe”, com uma agitação em sua voz. Ela imediatamente lhe
perguntou: “Filho, onde está Krishna? Como Ele está?”. Arjuna estava cabisbaixo. Disse: “Mãe, que
posso dizer? Krishna, que é nosso amigo, parente, orientador, guardião e Deus não está mais aqui”. 
Ouvindo essa trágica notícia, Kunti, imediatamente, deixou seu corpo. Ela era uma pessoa muito
devota. Após a partida de Krishna, todo o clã Yadava pereceu como resultado de uma grave luta
interna que se seguiu. Era a consequência de uma maldição proferida anteriormente aos Yadavas por
um sábio.

Os Pandavas decidiram renunciar ao mundo e retirar-se para a floresta. Foi uma situação estranha.
De um lado, acontecia coroação de Parikshit e, do outro, os últimos ritos de Kunti tinham de ser
realizados. Colocando a cabeça de sua mãe para descansar em seu colo, Dharmaraja deu instruções
a Bhima para os preparativos da coroação. Ele disse a Arjuna que fizesse as preparações
necessárias para o funeral de Kunti. Ao mesmo tempo, instruía Nakula e Sahadeva para cuidar dos
preparativos para irem à floresta. Todos os três eventos aconteceram no mesmo dia. Somente
aqueles com uma fé inquebrantável em Deus podem realizar tais tarefas simultaneamente com
equanimidade. Tudo acontece de acordo com Sua vontade.

Desde o início até o fim, as tarefas realizadas por Krishna foram maravilhosas, sagradas, misteriosas
e além da compreensão humana. Portanto, não é adequado considerar o nascimento de Krishna
como sendo pouco auspicioso. É um dia altamente sagrado e deve ser comemorado com alegria
infinita.

Aqui vai outro ponto que necessita menção. Quando este corpo nasceu, havia muito caos e confusão
entre as pessoas deste vilarejo e também nos vilarejos vizinhos. As epidemias de cólera e peste
tinham aumentando em todos os lugares. As pessoas tinham medo de visitar umas às outras e até
mesmo de tomar um copo d’água fora de casa, tal era a situação naqueles dias.

Griham Ammayi (Mãe Easwaramma) não visitava outras casas. Kondama Raju, avô deste corpo, era
também uma pessoa de rigorosa disciplina e princípios. Ele nunca aceitava coisa alguma dos outros.
Naqueles dias, Eu ficava com Kondama Raju. Ele não permitia que outras crianças, incluindo
Parvatamma e Venkamma (irmãs de Swami), chegassem perto de Mim, a fim de que Eu não Me
infectasse com a epidemia. Mas eu costumava sair de sua casa sem seu conhecimento. Ao saber
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disso, ele gentilmente Me censurou, dizendo: “Sathya, por que Você não me ouve? Você não deve 
ficar indo aqui e lá”. Orientou os moradores para levarem-Me para casa assim que eles me vissem do
lado de fora.

Dessa forma, tentaria restringir Meus movimentos. Mas pode alguém restringir-Me? Eu costumava
circular pelo vilarejo sem ser percebido. Havia ocasiões em que pessoas de dez diferentes casas
convidavam-Me para comer. Eu visitava todas as dez casas, jantava com eles, satisfazendo-os. Às
vezes, Karanam Subbamana chamava-Me da janela e passava pacotes de comida.  Era uma grande
devota.

Kondama Raju não apreciava Minhas visitas às outras casas. Estava preocupado com Minha
segurança e bem-estar. Naqueles dias, Reddy e Karanam eram os líderes do vilarejo. Subbamma era
o nome da esposa de Karanam, e a esposa de Reddy era Subbulamma. Ela estava enciumada por
Eu visitar com frequência a casa de Karanam Subbamma e, por isso, decidiu envenenar-Me. Um dia,
ela veio até Mim e convidou-Me para ir a sua casa, dizendo: “Babu, hoje Você deve vir à nossa casa
para lanchar. Eu Lhe prepararei deliciosos vadas. Venha sozinho, não diga a ninguém sobre isso”.
Quando visitei sua casa, Ela serviu-Me os vadas envenenados. Eu sabia de suas más intenções,
mas, ainda assim, eu comi os vadas sem hesitar. Meu corpo imediatamente ficou azul. As pessoas
que Me viram correram até Karanam Subbamma e Easwaramma e contaram a elas sobre o ocorrido.
Naquela época, havia uma rivalidade entre Reddy Subbulamma e Karanam Subbamma. Não
somente aqui, mas na maioria dos vilarejos, existia uma animosidade entre os Reddys e os
Karanams. As pessoas reagiram fortemente à má ação de Reddy Subbulamma.

Kondama Raju vivia em uma localidade tribal. Quando soube do incidente, ficou furioso. Convocou os
povos tribais e os incitou a ensinar uma lição a Reddy Subbulamma. Eu disse a Kondama Raju: “Avô, 
sendo os anciãos vocês não deveriam recorrer a tais atos prejudiciais. Se você não impedir o povo da
tribo de atacá-la, irei e ficarei com ela para sempre”. Ambos, Kondamara Raju e Karanam
Subbamma, agiram de acordo com Meu conselho e evitaram que os tribais fossem até a casa de
Reddy Subbulamma.

Dessa maneira, removi o ódio da mente das pessoas e esforcei-Me pela unidade no vilarejo.

Nunca houve medo algum em Minhas ações. Eu comia o que quer que Me fosse oferecido sem
hesitar. Uma vez, a cabana de palha na qual Eu estava foi incendiada por alguns meliantes. Vocês
devem saber que havia uma cabana no local onde hoje está o Kalyana Mandapam. Conforme a
cabana era consumida pelo fogo, começou uma pesada chuva somente sobre a cabana e nenhum
outro lugar. As pessoas perceberam Minha Divindade, e, a partir daquele dia, o povo de Puttaparthi,
Kammavaripalli, Jankampalli, etc, começou a vir a Mim com veneração. Eles estavam realizando
bhajans nos vilarejos vizinhos.

Quero contar-lhes algo que aconteceu no passado recente. Quando Eu estava em Bangalore, houve
uma grande propaganda de que tinha caído e sofrido uma fratura. As pessoas de todos os vilarejos,
incluindo Puttaparthi, realizaram sessões de bhajans regulares e oraram pelo Meu bem-estar. Em
muitas vilas, Sathyanarayana Vratam foi realizado. Dessa maneira, eles se tornaram recipientes do
amor de Swami. Durante esse período, não havia pessoa que não pensasse em Swami. A glória de
Swami espalhou-se. Sempre que eu viajo na estrada de Bangalore, em cada vilarejo da estrada, as
pessoas param Meu carro e oferecem Arati. Em uma ocasião precedente, a estrada em Chikballapur
estava bloqueada por ardentes devotos, que cantavam bhajans e ondulavam Arati. Saudavam Minha
chegada a plenos pulmões: “Sathya Sai Babajiki Jai!”. As pessoas, em Kappalabanda e Mamillakunta,
também expressavam seu amor e devoção por Swami de maneira similar.

O médico disse que era necessário um ano de repouso para que o quadril se curasse
completamente. Eu disse que não levaria um ano. “As amorosas orações dos devotos me curarão 
rapidamente”, Eu os assegurei. Eu disse aos médicos que eu não precisava de remédios nem de 
outros tratamentos. A oração dos devotos é a panaceia para este corpo. Suas orações Me deram
grande bem-aventurança.

Apesar da fratura, Eu estava sempre sorrindo. Quando fui levado ao hospital, todos estavam aos
prantos, mas Eu sorria o tempo todo. Os médicos que me operaram estavam espantados em ver-Me
sorrindo. Normalmente a dor de uma fratura de quadril é parecida com um choque elétrico, mas Eu
não estava afetado por isso. Até hoje, não tenho dor alguma. Os devotos são Minha propriedade, e
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Eu sou propriedade deles. Não tenho medos ou ansiedades. Até mesmo em tal situação, posso viajar
alegremente por todo o país. A partir de agora, vou viajar com mais frequência e para lugares mais
distantes. Vocês não precisam se preocupar com o bem-estar de Swami. Eu estou sempre feliz e em
bem-aventurança. Que todos vocês possam ser sempre felizes e prósperos!

Bhagavan concluiu Seu discurso com o bhajan “Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja 

Moodha Mathe”

________________________________________________________________________________________ 
Tradução e revisão da Coordenação de Publicações 

Conselho Central do Brasil 
Fonte:     http://www.sathyasai.org/discour/2003/d030819.html 
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DEUS PROTEGE AQUELES QUE PROTEGEM A VERDADE E A RETIDÃO 
Data: 06/09/2004 – Ocasião: Dia de Krishna (tarde) – Local: Prasanthi Nilayam. 

Nenhuma visita a qualquer centro de peregrinação, nenhuma prática de Yoga, 
nenhum estudo de textos sagrados nem quaisquer atos de caridade 

o ajudará a cruzar o Oceano da Vida e da Morte,
só o serviço prestado às almas nobres tem esse poder 

(Verso em Sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês devem ter lido em textos sagrados que Ravana foi um mestre nos quatro Vedas e seis Sastras1. 
Ocorreu alguma transformação nele por haver aprendido esses textos sagrados? Não. Em lugar de 
desenvolver qualidades divinas, ele desenvolveu qualidades demoníacas. As dez cabeças de Ravana 
simbolizavam os quatro Vedas e seis Sastras. Na batalha decisiva, Rama cortou as cabeças de Ravana, 
uma vez que este não punha em prática o conhecimento adquirido. O simples aprendizado de textos e 
cântico dos Vedas não provocará transformação alguma. Para transmitir essa mensagem, Rama cortou, 
com suas flechas, as dez cabeças de Ravana. Pouco antes de seu espírito deixar o corpo, Ravana 
reconheceu suas faltas, arrependeu-se e tornou-se santificado. Tudo que Deus ensina é para o bem e a 
felicidade da humanidade. Por isso, é suficiente que alguém coloque em prática um único ensinamento 
dos Vedas. Deveria ser um hábito natural para todos, colocar em prática ensinamentos divinos. 

Em Prasanthi Nilayam, observa-se que até as crianças da escola primária se juntam aos alunos mais 
velhos no cântico dos Vedas. Eles sabem todos os Vedas, mas não possuem o conhecimento 
necessário para colocá-los em prática. A mera recitação dos Vedas tem pouca utilidade.  

Somente Deus existe em todos os lugares e em todos os instantes de tempo. O mundo não é mais que 
uma ilusão. O ensinamento sagrado de que Deus está em toda parte deveria ser propagado a todas as 
pessoas. Vocês encontrarão muitos aspirantes espirituais cantando e ensinando os Vedas. Considerem 
este exemplo: uma fita cassete ou disco cantam, mas não experimentam a melodia. É um ato infrutífero 
não praticar aquilo que se prega. Então, o indivíduo deveria reconhecer, compreender e praticar os 
ensinamentos sagrados. 

O Senhor Krishna colocou em prática aquilo que Ele ensinou e também insistiu para que todos 
seguissem os ensinamentos. Vocês encontrarão muitos anciãos no Mahabharata que eram grandes 
eruditos, mas que falharam em colocar em prática o conhecimento que adquiriram. O mesmo acontece 
atualmente. Deus não tem preferências nem desgosta de quem quer que seja. Todos são iguais para 
Ele, mas Ele observa para descobrir o quanto a pessoa põe em prática aquilo que aprendeu. Muitas 
pessoas estudam textos sagrados, saem em peregrinação, realizam penitências, repetem o Nome de 
Deus, mas com que utilidade? Muitos me pedem um rosário, um japamala. É para adornar seus 
pescoços como peça de publicidade ou para terem experiências espirituais? Uma só mão é suficiente 
para os que desejam realizar essa disciplina espiritual. Os cinco dedos da mão contêm nove letras – 
aksharas – que são subdivididas em doze partes – bramas, que totalizam as cento e oito contas do 
rosário. Cantar o Nome de Rama nove vezes doze totalizará cento e oito vezes.2 Esta prática espiritual 
não requer um japamala ou um local específico. Ela pode ser feita enquanto caminham ou se deitam 
para dormir. Quando têm à disposição esses recursos tão fáceis e sagrados, porque deveriam se 
engajar em disciplinas extenuantes, perdendo o sono? 

1 Sastras são as leis contidas nas escrituras Védicas, regendo a conduta, a arte, a ciência, o governo, a gramática e a astrologia.  
2 Swami demonstrou com a mão como fazer esta prática. Não sabemos se a descrição a seguir corresponde ao que Swami 
demonstrou, mas, provavelmente, as nove “letras” são os nós dos cinco dedos, acima da junção com a mão, contando o polegar. 
As “bramas” são as “almofadinhas” entre as junções dos quatro dedos, excetuando o polegar, que são doze. Então, o “japa sem 
japamala” pode ser feito com a mão direita, tocando com a ponta do polegar cada uma das “almofadinhas” como se fosse uma 
conta de rosário. Pode-se contar mentalmente os nós dos dedos para ter as 9 seqüências de 12, que correspondem à 108 contas 
do japamala. Essa explicação, com uma pequena variação, consta do livro “Sai Bhajanamala” editado pelo Dr. Don Wijeratne da 
Org. Sai da Austrália, pelo Sri Sathya Sai Books and Publications Trust  - 2ª edição – 1995. No livro, o autor recomenda que se use 
a mão esquerda como “multiplicador”, contando (tocando os nós dos dedos?) as 9 seqüências de 12 “japas”. 
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Draupadi é conhecida por sua castidade. Ela protegeu seus maridos3 de muitas maneiras. Após o cruel 
massacre dos jovens filhos dos Pandavas, Arjuna perseguiu Aswattama, o perpetrador daquela 
atrocidade e o trouxe, arrastado, à presença de Draupadi. Em lugar de amaldiçoar o malfeitor e 
pronunciar uma sentença contra ele, ela caiu aos pés de Aswattama, o filho do Guru mais reverenciado 
por seus maridos, dizendo:  

Foi aos pés de teu pai, Dronacharya, que meus maridos aprenderam tudo que sabem. 
Sendo filho de Dronacharya, foi correto matar meus filhos? 

Como conseguiste ter coragem de matá-los, eles que estavam desarmados, 
eram jovens, dormiam tranqüilamente, não tinham nenhum rancor contra ti e não 

planejavam nenhum mal contra ti? 

(Poema em Télugo) 

Quando Draupadi disse isto, em tom de súplica, Bhima não conseguiu se conter. Explodindo de raiva, 
ele esbravejou: 

Esta Draupadi é uma mulher estúpida, pois implora pela liberdade desse infeliz.  
Ela não sente raiva do assassino de seus filhos. 

(Poema em Télugo) 

Quando Arjuna estava a ponto de matar Aswattama, Draupadi caiu aos pés dele e argumentou, dizendo: 
“Arjuna! Meus filhos reviverão por você matar Aswattama? A mãe dele também sofrerá o mesmo tipo de 
tristeza pela qual estou passando, com a perda de meus filhos. Tendo estudado os Vedas e os Sastras, 
como é que você não consegue manter sua tranqüilidade?” 

O corpo é feito de cinco elementos e está fadado a perecer mais cedo ou mais tarde, 
porém, o Morador Interno não tem nascimento nem morte. 

O Residente não tem qualquer apego e é a Eterna Testemunha.  
Para dizer a verdade, o Morador, que tem a forma do Atma é o próprio Deus. 

(Poema em Télugo) 

Desta maneira, Draupadi pediu a Arjuna que perdoasse Aswattama por seu ato hediondo. Arjuna 
respondeu: “Você está me impedindo de manter o meu voto?” A isto, Draupadi respondeu: “Raspar seu 
cabelo e remover-lhe a coroa da cabeça equivale a matá-lo.” Arjuna concordou com os argumentos de 
Draupadi e, como punição, raspou a cabeça de Aswattama, tomou-lhe a coroa e o mandou embora. 

O que é pecado? Ferir, ofender e matar alguém é pecado. O que é mérito? Ajudar os outros é mérito. 
Por isso, o indivíduo não deve retaliar um ato maligno com outro ato maligno. Em lugar disto, deve ser 
magnânimo e perdoar quem o ofendeu. Há muitos ensinamentos sagrados como este no Mahabharatha. 

Existem muitas mulheres nobres como Draupadi. Ela representa um ideal para todas as mulheres. 
Porque estamos nos esquecendo dos ensinamentos dessas grandes mulheres? Hoje, as mulheres são 
tratadas como simples marionetes. Entretanto, elas são cheias de coragem, valor, sacrifício, 
determinação e retidão. Por acaso vocês já se preocuparam em reconhecer o poder latente nas 
mulheres? Os homens não possuem o mesmo valor e coragem das mulheres. É devido a essas grandes 
mulheres que nossa cultura indiana tem se mantido em alta estima. De outro modo, ela já teria declinado 
há muito tempo. Vocês acaso já perceberam o fato de que as mulheres são dotadas de poderes tão 

3 A história de Draupadi pode causar estranheza ao nosso modo de pensar: como pode ser casta uma mulher com cinco maridos, 
todos irmãos? É preciso entender o contexto. Draupadi, uma princesa, nasceu com a missão de ser o pivô da guerra do 
Mahabharatha. Desde o princípio ela foi motivo de disputa entre os Pandavas e os Kauravas. Arjuna conquistou sua mão em uma 
competição de arco, derrotando a todos. Ao trazê-la para casa, chama sua mãe Kunti para ver o “prêmio conquistado”. Esta última, 
pensando tratar-se, talvez, de um animal abatido, sem ver Draupadi, ordenou a seu filho que dividisse o prêmio com seus quatro 
irmãos. Por dever de obediência, os cinco desposam a princesa Draupadi. A mãe dos Pandavas, preocupada com a 
promiscuidade, estabelece que os irmãos só poderiam conviver intimamente com a esposa, um de cada vez. E assim foi. O 
“prêmio” que tanto havia sido disputado entre Kauravas e Pandavas agora era dividido entre cinco irmãos! Esse “escândalo” 
aguçou mais ainda a luxúria dos Kauravas, que tentaram de todo modo ter Draupadi para si. Isso motivou o famoso jogo de dados 
onde os Pandavas perdem tudo, até a esposa, seguido da cena milagrosa do “sari interminável” que protegeu Draupadi da 
humilhação de ser despida por Dusassana, um dos Kauravas, em frente à corte real que a tudo assistia, paralisada. Krishna, o 
autor do milagre, surge no último instante para retirar o “prêmio” da mão dos Kauravas, devolvendo-a aos seus esposos. Draupadi, 
então, segue fielmente seus maridos até o fim de suas vidas, suportando com eles todas as provações impostas pelos Kauravas, 
em vingança. 
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grandes assim, como a coragem, o valor a determinação e a retidão? Essas qualidades não são 
facilmente encontradas nos homens. Porquê? É que muitos deles estão sofrendo da doença da ira, que 
os arruína. 

Quem tem raiva não terá sucesso em qualquer empreendimento que faça. 
Cometerá pecados e será alvo da zombaria de todos. 

É possível que as mulheres também sucumbam à raiva e se permitam atos pecaminosos, aqui e ali. Tais 
pessoas devem ser perdoadas e encorajadas a se corrigirem e, não, denunciadas e condenadas. As 
qualidades da paciência e da perseverança são grandes, nas mulheres. De fato, essa qualidade da 
equanimidade em tempos difíceis,  característica de Draupadi foi o que salvou os Pandavas. Há muitas 
mulheres assim até hoje. As más qualidades da raiva, paixão, ciúme, inveja e orgulho são mais 
destacadas nos homens. As mulheres são capazes de controlar essas qualidades maléficas, impedindo 
seu domínio sobre si. Nessas circunstâncias, não consideram sua obrigação encorajar e honrar essas 
mulheres que preservam e promovem a paz e a harmonia? Ao contrário, as mulheres são subestimadas 
e desrespeitadas. Não! Isso não deveria acontecer. As mulheres de qualidades nobres merecem ser 
encorajadas e apoiadas. 

Alguns anos atrás, vocês assistiram a uma apresentação nesse salão, na qual a glória feminina foi 
homenageada. Uma peça foi encenada por Chetana, na qual a grandiosidade da Mãe Sita, como mulher 
ideal, foi representada. Sita e Draupadi foram grandes mulheres castas4. Esses esforços destinados a 
destacar a grandeza das mulheres necessitam ser estimulados. 

Sathya e Dharma – a Verdade e a Retidão são as mais importantes características da cultura indiana. Se 
as duas forem protegidas, o país poderá ser salvo da degeneração. Se vocês desejam proteger seu 
país, não necessitam entrar para o exército e lutar em batalhas. Se a verdade e a retidão inerentes a 
vocês forem protegidas, elas próprias protegerão o país. Não há grandeza em matar os inimigos numa 
guerra. Antes de tudo, protejam a verdade e a retidão em vocês. O país, automaticamente, será 
protegido. A cultura indiana exorta: Sathyam Vada, Dharmam Chara – Fale a Verdade, Pratique a 
Retidão! Quando agem assim, com perseverança, tornam-se grandes heróis. Quando protegem Sathya 
e Dharma, Deus, em troca, os protegerá.  Em vez de tentarem adorar a Deus e obter Sua Graça, ao 
protegerem a verdade e a retidão, Deus protegerá não só o seu país, mas o mundo inteiro. A verdade é 
o ar que vocês respiram. A retidão é a sua armadura. Portanto, protejam a verdade; desenvolvam a
retidão. Isto é suficiente. Verdade e retidão são inseparáveis. Uma não pode existir sem a outra. Elas
são o próprio alento vital do Universo. Draupadi observava e propagava assiduamente essas duas
virtudes.

Ó homem! Prossiga na jornada de sua vida com a ajuda da Verdade, Retidão, Paz e Amor.5 

Vocês devem manter-se firmes nesses princípios, haja o que houver. Deus sempre protegerá um povo 
que age assim. A História é repleta de exemplos nos quais as pessoas se mantiveram fiéis aos princípios 
de Sathya e Dharma e foram constantemente protegidas por Deus. Um exemplo assim é o dos 
Pandavas e de sua casta esposa, Draupadi. Vocês podem contestar, dizendo: “Onde há Sathya e 
Dharma no mundo de hoje? A quem elas estão protegendo?” Esse argumento é totalmente inválido. Se 
protegerem Sathya e Dharma, estas, por sua vez, o guardarão e protegerão. Elas são a própria 
manifestação da Divindade. Infelizmente, na atualidade, em lugar de falar a verdade e praticar a retidão, 
as pessoas seguem a versão distorcida: Sathyam Vadha e Dharmam Chera – Matam a Verdade, 
Aprisionam a Retidão. Isto é pura perversão. Vocês deveriam levar suas vidas apoiadas em Sathya e 
Dharma, considerando-as mais importantes do que suas próprias vidas. 

Quando Draupadi protestava com Aswattama, que assassinara seus filhos, Bhima ficou furioso, sentindo 
uma ira incontrolável. Ele cerrou o punho e partiu para cima de Aswattama, para matá-lo. Naquela fúria 
incontrolável, ele discutiu com Draupadi: “Você está louca? Porque tenta salvar esse homem que 
impiedosamente cortou a garganta de seus cinco filhos? Eu vou quebrar em pedaços,  com um soco, a 
cabeça desse matador de crianças. Saia do meu caminho.” Naquele instante, Draupadi caiu aos pés de 
Bhima e pediu que ele poupasse a vida de Aswattama. Ela implorou para que ele recuperasse a 
compostura. As pessoas que testemunhavam essa cena estavam estupefatas. Pensavam se Draupadi 

4 O termo usado por Swami foi Pativratas: Pati = marido; vrata = devota, devotada. A expressão “mulheres castas” consta do texto 
original, como tradução ao inglês para o termo Sânscrito. 
5 Sathya Dharmamu Santhi Premalatho. Nee nithya jivana yathra saginchu. 
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estaria realmente louca! De fato, o mundo seria melhor se todos fossem vítimas desse tipo de loucura, 
pois, quando Draupadi pedia a seus maridos que poupassem a vida de Aswattama, ela estava 
implorando por perdão. Draupadi estava satisfeita com a transformação que ocorrera no coração de 
Aswattama e o aconselhou, dizendo: “Irmão! Você não precisa implorar pelo meu perdão. Em vez disto, 
ofereça seu respeito e serviço à sua mãe. Não a faça sofrer. Jamais lhe cause angústia; tome conta 
dela.” 

Mesmo a perda de seus cinco filhos não fez Draupadi chorar de angústia. 

Muitas mulheres vêm a mim com o coração pesaroso, dizendo: “Swami! A morte do meu marido me 
causou profunda tristeza e angústia. Como posso suportar essa calamidade?” Então, eu respondo 
dizendo: “Oh! Seu marido morreu? Estou feliz.” Elas se sentem muito infelizes com a minha atitude e me 
questionam: “O que é isto, Swami? Porquê está tão feliz ao ouvir a notícia da morte do meu marido?” O 
que posso dizer? Estou sempre feliz. Não sei o que é tristeza. Eu sempre faço o que tenho de fazer. 

Deus é a única pessoa que protege a todos. Por isso, orem sempre a Ele. Esquecer-se de Deus e 
depender a misericórdia dos seres humanos! Que loucura! Vocês devem depender de Deus para tudo na 
vida. Esta é a verdadeira penitência. 

Desde os tempos antigos, as mulheres têm sido o próprio alento vital e as fundações da Índia. Elas são a 
própria encarnação da verdade e da retidão. Quanto respeito e reverência devemos prestar a essas 
nobres mulheres? Ao contrário, há muita gente hoje em dia que as submete a sofrimentos indizíveis. Por 
causa de maus hábitos e más companhias, as pessoas perdem seu discernimento e torturam as 
mulheres. Nenhuma mulher deveria ser exposta a torturas físicas e mentais de qualquer natureza. Elas 
devem ser reverenciadas, respeitadas e protegidas de todas as maneiras. As mulheres da Índia sempre 
foram mantidas em alta estima. Há muitas mulheres nobres e castas neste país e, ainda assim, os 
indianos passam por dificuldades. Qual é a razão para isto? De quem é a culpa? Tudo isto ocorre porque 
os indianos não estão respeitando e oferecendo o lugar apropriado às mulheres na sociedade. A falha é 
exclusiva dos homens. 

Tolerância é a verdadeira beleza nessa terra sagrada da Índia. 
De todos os rituais, a adesão à verdade é a maior penitência. 

(Poema em Télugo) 

O caráter fiel à verdade das mulheres é, realmente, a penitência delas. Por isso, essas mulheres nobres 
devem ser encorajadas e honradas. Se conseguirem colocar esse único e grande princípio em prática, 
sua vida será santificada. Aqueles que tratam mal às suas esposas jamais poderão ser felizes e 
prósperos. Se os homens não conseguem proteger suas mulheres, as quais estão preparadas para 
sacrificar até a própria vida pelo bem de seus maridos, para que serve a sua existência? As mulheres 
são, de fato, as deidades que presidem seus lares. Nosso dever primário é protegê-las. Jamais deixem 
que suas mulheres derramem lágrimas. Se as mulheres choram, os seus lares rapidamente se 
arruinarão. As mulheres são ideais para a sociedade. Jamais lhes causem aflição. 

Os homens devem levar uma vida de verdade e retidão. Só então poderão proteger o país, tornando-se 
dignos do título de verdadeiros homens. De outro modo, como poderão tornar-se homens heróicos? 
Muitas pessoas vão a templos. Quando visitarem um templo, deverão fazer a promessa de que passarão 
a respeitar e proteger as mulheres. Só assim receberão proteção. Somente quando as mulheres 
estiverem seguras é que o país como um todo será feliz. Por isso, se desejam proteger o Dharma no 
mundo, devem primeiramente proteger seu Dharma para com as mulheres. 

Manifestações do Amor Divino! 

Imaginem-se no lugar das mulheres que são torturadas por homens. Quão miseráveis e desamparados 
vocês se sentiriam! As mulheres estão preparadas para sacrificar até as suas vidas pelo bem de seus 
maridos mas os homens não têm esse espírito de sacrifício. Vocês deveriam cultivar tal espírito de 
renúncia, como as mulheres. Só então serão dignos de serem chamados de homens. De outra maneira, 
serão homens apenas na forma, mas lhes faltará masculinidade. Vocês consideram as mulheres fracas, 
mas a verdade é que elas são manifestações da força e do poder6. Só eu sei a situação difícil das 

6 Sakthi Swarupas foi a expressão empregada por Swami. 
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mulheres que perderam seus maridos. É sua obrigação proteger essas mulheres. Se vocês puderem 
cumprir adequadamente com esse dever, serão felizes por toda a vida. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês devem seguir a verdade mesmo em assuntos triviais. Há três letras: “Sa”, “Tha” e “Ya” na palavra 
“Sathya.”7 Se inverterem a ordem, terão “Ya”, “Tha”, “Sa”, indicando que, quando fazem Thapas – 
austeridades, como Yama – controle dos sentidos internos e Niyama – controle dos sentidos exteriores, 
terão a divina visão de Sathya Swarupa – a Personificação da Verdade. Assim, vocês precisam 
reconhecer o significado oculto de cada palavra e segui-lo meticulosamente. 

O Rei Janaka, um grande renunciante, costumava propagar a verdade e a retidão a seus súditos, por 
seu próprio exemplo. Sua filha, Sita, também viveu uma vida piedosa, baseada na verdade e na retidão. 
Vocês não estão estudando a história das vidas dessas mulheres ideais. Em seu lugar, estão lendo 
porcarias. Não, não. Isto é indigno de vocês, que deveriam estudar a antiga História da Índia, que é 
sagrada. O caráter e a moralidade das mulheres indianas são muito sagrados. Vocês só se tornarão 
dignos de serem chamados de homens quando assumirem o compromisso de proteger essas grandes 
mulheres. Simplesmente usar um bigode ou deixar crescer a barba fará de vocês, homens? Barba e 
bigode não são sinais de masculinidade. Vocês devem proteger as senhoras e manter em alta a 
dignidade da família. Só assim tornar-se-ão grandes heróis e homens de caráter. 

Manifestações do Amor Divino! 

Considerem as mulheres como a personificação da verdade. Mesmo que observem algumas faltas 
menores nelas, não dêem importância a isto. Respeitem-nas e reverenciem-nas. Não usem sequer uma 
palavra que possa ofendê-las. Se elas realmente quiserem, poderão realizar qualquer tarefa grandiosa. 
Vocês devem, até mesmo, estar preparados para sacrificar suas vidas em prol da proteção e promoção 
das mulheres. Pelo menos a partir de hoje, todos vocês deveriam se voluntariar para proteger a honra e 
a dignidade das mulheres do mundo. As mulheres, por sua vez, deveriam assumir o compromisso de 
contribuir com sua parte nessa grande tarefa de proteção do Dharma de esposa8. No que diz respeito 
aos homens, não há nada de novo ou grandioso em tentar proteger as mulheres. Isto é seu dever. O 
dever delas é promover e manter toda a família como uma unidade. Se as mulheres forem protegidas, 
elas, por sua vez, protegerão o mundo inteiro. Jamais desprezem as mulheres, tratando-as como 
brinquedos. Eu espero que todos vocês, homens, pelo menos de agora em diante, assumam o 
compromisso de proteger a dignidade e a honra das mulheres, protegendo deste modo a sua própria 
dignidade e honra. Eu concluo meu discurso abençoando a todos. 

Bhagavan conclui Seu Discurso com o Bhajan “Rama, Rama, Rama, Sita...” 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil 
a partir da versão em inglês disponível na Página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in 

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2004 

7 Em Sânscrito, os fonemas representando as consoantes são pronunciados com o auxílio da vogal “a”, em vez de “e”, como é 
comum em português. 
8 Sthri Dharma  foi a expressão empregada por Swami. 
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O SENHOR SÓ ACEITA UM CORAÇÃO PURO 
Data: 06/09/04 (manhã) - Ocasião: Dia de Krishna - Local: Prasanthi Nilayam 

Ó Krishna! Você não come aquilo que eu Lhe ofereço 
Não come a comida de casa 

Você vai à casa das vaqueiras 
e come manteiga escondido 

Você está adquirindo má fama, meu querido 

 (Poema em Télugo) 

Deste modo Yasoda expressou, certo dia, a sua angústia, envergonhada com as reclamações dos 
vizinhos. Ela repreendeu Krishna, dizendo: “Ó Krishna! Eu tenho que passar por tantos problemas por 
causa de suas travessuras! Você não gosta da comida de casa; sempre quer os pratos preparados nas 
casas dos vizinhos. Como vou conseguir lidar com você?”  

É um fato: as pessoas gostam mais da comida dos vizinhos. O dono de uma loja de doces, que tem ao 
seu dispor o doce aroma dos laddus1, sente vontade de comer os bolinhos de arroz da loja vizinha. 

Kashyapa2, um grande devoto do Senhor havia se rendido completamente aos Seus Pés de Lótus e vivia 
totalmente entregue à divina bem-aventurança. Certo dia, sua esposa, Aditi, aproximou-se e lhe disse: 
“Querido! Nós não temos filhos. Você entregou tudo ao Senhor. Porquê não reza pra que Ele nos 
abençoe com um filho?” 

O Imperador Bali, na Krita Yuga, realizou muitos Yajnas. Após completar cento e sete Yajnas, ele 
começou a preparar o centésimo oitavo, que era conhecido como Viswajit. Enquanto executava esse 
ritual, o Senhor Vishnu surgiu diante dele disfarçado de um anão brâmane, denominado Vamana. Este, 
pediu uma extensão de terra que pudesse cobrir com três passos, em caridade. Bali estava a ponto de 
conceder o pedido quando seu preceptor, Sukracharya, tentou dissuadi-lo de conceder essa dádiva. Ele 
aconselhou o Imperador, dizendo: “Por favor, não dê nada a esse pequeno brâmane, muito menos esta 
extensão de terreno. Não o subestime. Ele não é um brâmane qualquer, é um Avatar de Vishnu. Ele 
nasceu como filho do santo Kashyapa para satisfazer uma bênção concedida ao santo pelo Senhor 
Vishnu.” Mas o Imperador Bali não deu ouvidos ao conselho de seu preceptor. Ele perguntou ao Senhor 
Vamana: “Senhor, o que posso fazer por você?” Vamana respondeu: “Ó Rei! Eu não necessito de nada. 
Por favor dê-me três passos de terra.” Sukracharya, uma vez mais, argumentou com Bali: “Ó Rei! Você 
pensa que essa pessoa é um brâmane comum. Não é. Ele é capaz de preencher o Universo inteiro. Não 
é sábio de sua parte conceder o que ele pede.” No entanto, o Imperador desconsiderou o aviso dizendo 
que não poderia voltar atrás em sua promessa de conceder a dádiva e que era um grande pecado 
desonrar a palavra empenhada. 

Naqueles tempos, as pessoas consideravam a morte preferível a faltar com a própria palavra. Mas hoje, 
na Kali Yuga, as pessoas fazem promessas e as quebram à vontade. O Imperador Bali tinha o coração 
puro. Uma vez que a promessa fora feita, ele a cumpriria a qualquer custo! 

Ele disse: “Eu dei minha palavra a esse menino brâmane. Estou preparado para enfrentar qualquer coisa 
para cumprir minha promessa. Eu oferecerei os frutos de todos os Yajnas que já realizei, incluindo 
aquele que estou realizando agora, a esse jovem brâmane. Assim falando, ele colocou a guirlanda dos 
frutos dos 108 Yajnas realizados, no pescoço de Vamana, prostrando-se diante dele. (Enquanto dizia 
isto, Swami materializou uma guirlanda de 108 moedas de ouro). 

Vamana cobriu toda a Terra, dada em caridade por Bali, com um só passo. Depois, cresceu até 
preencher o Universo inteiro com seu segundo passo. Não havia mais espaço para dar o terceiro passo. 
Então, Sukracharya exclamou: “Ó Imperador! Você não deu ouvidos ao meu conselho. Subestimou esse 
menino e se deixou enganar por sua aparência inocente.” 

Vamana recebeu a oferenda do Imperador Bali e elogiou a generosidade de seu coração, abençoando-o. 
Vamana era de baixa estatura, mas ele foi capaz de preencher o Universo inteiro. Sendo um Avatar, Ele 

1 Doce indiano muito popular, pelo menos na região de Puttaparthi. 
2 Kashyapa é um rishi mitológico, neto de Brahma e progenitor de muitas das espécies vivas, suas treze esposas deram à luz 
muitas raças, incluindo os anjos ou semideuses, vários tipos de demônios, feras e a raça humana. Aditi, sua esposa veio a ser a 
mãe de todas as espécies de semideuses. Três Avatares de Vishnu vieram em sua família, inclusive o anão Vamana, cuja história 
é relembrada por Baba em seguida. É nesse contexto que Baba cita o santo nesse discurso. 
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estava além de todas as limitações, descrições e avaliações. O ser humano tem limitações, mas não o 
Avatar. 

A aurora e o crepúsculo acontecem de acordo com um comando Divino pré-determinado. Ocorrem 
regularmente, sem interrupção. O Sol, a Lua e as estrelas seguem um padrão definido. Todos os cinco 
elementos do Universo cumprem seus deveres regularmente, sob as ordens do Senhor. Até o próprio 
Deus observa as regras que Ele estabeleceu para todos. Tudo na Criação de Deus segue conforme uma 
ordem pré-definida e de acordo com o Divino comando. Nada no Universo, inclusive os cinco elementos, 
possui existência independente. Mas, infelizmente, o homem não é capaz de reconhecer essa força 
divina que regula o funcionamento universal. Os cientistas estão fazendo esforços constantes para 
descobrirem essa força divina. As estrelas brilham no céu à noite mas não são visíveis durante o dia. 

O Sol nasce pela manhã e se põe ao entardecer com regularidade inabalável, a cada dia. 
 As estrelas reluzem com grande beleza, no céu noturno e se escondem durante o dia.  

O vento sopra incessantemente e sustenta os seres vivos, sem descanso.  
Os rios fluem perenes, com seus ruídos gorgolejantes. 

(Poema em Télugo) 

Qual seria a razão para tais fenômenos? Os cientistas investigaram esses aspectos e concluíram que as 
estrelas são invisíveis durante o dia porque o Sol brilha no céu durante esse período. Do mesmo modo, 
eles têm tentado explicar a força divina de muitas maneiras diversas. 

No momento que o cordão umbilical é cortado e a criança é separada da mãe, ela chora. Porque? 
Ninguém é capaz de investigar e explicar esse segredo. No momento em que se põe uma gota de leite 
ou mel na língua do recém-nascido, ele dorme imediatamente. Isto significa que, a partir do momento em 
que o ser humano sai do ventre de sua mãe, ele começa a lutar para saciar sua fome. 

Ó Homem! Você luta tanto para aprender várias coisas, a fim de encher seu estômago. 
Apesar de todo o seu trabalho duro e aquisição de conhecimentos, você é incapaz de sentir felicidade 

sem fim. 
No lugar de tudo isso, porque não contempla o Senhor e busca refúgio Nele? 

Ele, com certeza, mostrará um caminho para libertá-lo da miséria. 

(Poema em Télugo) 

Todo ser humano pensa que nasceu só para encher seu estômago. Ele luta constantemente para 
conseguir comida. 

Há outro interessante fenômeno na natureza. Os galhos de uma árvore atritam-se um contra o outro 
devido ao vento e o fogo nasce dessa fricção entre dois pedaços de madeira. Como isso acontece? 
Embora exista fogo dentro da madeira de uma árvore, ela não é consumida pelo fogo. Porquê? Nenhum 
cientista foi capaz de descobrir esse segredo até agora. Há muitos fenômenos inexplicáveis como esse, 
na natureza. Desejando perceber e compreender esses fenômenos, o homem está constantemente 
engajado na busca pela Divindade. Entretanto, não é necessário procurar por Deus, que é onipresente. 

Ó Homem! Você batalha duramente na vida só para encher a sua barriga. 
Adquire inúmeros tipos de conhecimentos em vários campos. 

Investigue e pergunte-se qual é a grande felicidade que alcança passando o tempo todo, de manhã à 
noite, adquirindo conhecimentos mundanos e riquezas, enquanto se esquece de Deus. 

(Poema em Télugo) 

Tudo neste Universo se move estritamente conforme a Força e a Vontade Divinas. O homem, por sua 
própria conta, não pode realizar coisa alguma. A Força Divina se manifesta de várias maneiras neste 
Universo, como vários tipos diferentes de energia. As pessoas pensam que foram criadas por alguém. 
Para falar a verdade, ninguém as criou. Elas são fenômenos naturais que se manifestam segundo a 
Vontade Divina. Por exemplo, quando duas pedras se chocam, produzem fagulhas. Isto significa que 
existe fogo latente na pedra, que não se manifesta exteriormente. Desta maneira, todos os poderes são 
latentes na natureza. 

Há poucos instantes, um jovem falou sobre Nanda e Yasoda, os pais adotivos do Senhor Krishna. 
Naqueles dias não havia eletricidade. Os moradores da vila costumavam visitar a casa de Nanda, por ser 
ele o líder do vilarejo, para acender suas lamparinas de óleo na lamparina que ele mantinha acesa em 
sua casa. O povo acreditava que alcançariam paz e prosperidade  se acendessem suas luzes 
nas lâmpadas acesas nas casas das pessoas ricas. Uma jovem recém casada chamada Suguna veio residir 
na vila. Sua sogra mandou que fosse à casa de Nanda para acender sua lamparina na deles. Quando 
Suguna chegou e acendeu a lamparina, pode visualizar o Senhor Krishna dentro da chama. Ao ter essa 
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visão Divina, ela perdeu a consciência do corpo. Fixou seu olhar na bela forma do Senhor Krishna e 
perdeu-se em bem-aventurança. Ela nem sequer percebeu que seus dedos estavam sendo queimados, 
ao entrarem em contato com a chama. Estava em bem-aventurança total. Nesse ínterim, outras 
senhoras da vizinhança chegaram para acender suas lamparinas e testemunharam, maravilhadas, 
aquela cena. Elas observaram Suguna estática, sem se afastar da chama, mesmo com seus dedos 
sendo queimados. Então, perceberam que ela estava tendo uma visão de Krishna naquela labareda. 
Elas cantaram uma canção descrevendo o incidente: 

Suguna teve uma visão 
de Gopala na casa de Nanda 

Ele viu Krishna dentro da chama!3 

Ouvindo esta canção, Yasoda veio correndo. Ela viu os dedos da jovem sendo queimados enquanto 
todas as gopis dançavam em êxtase. Yasoda aproximou-se e puxou as mãos de Suguna para longe do 
fogo e a repreendeu, dizendo: “Suguna! Não viu seus dedos sendo queimados? Você deseja trazer má 
fama à casa de Nanda, fazendo com que acreditem que todos vierem queimarão seus dedos?” A sogra 
de Suguna era uma mulher de pavio curto. Ao ouvir falar do incidente, ela veio correndo à casa de 
Yasoda e fez um grande escândalo. Ordenou que sua nora nunca mais viesse acender a lamparina na 
casa de Nanda. 

Vários milagres aconteceram na casa de Yasoda. Após Krishna haver partido para Mathura, as gopis 
não conseguiram suportar Sua ausência e ansiavam por Seu Darshan. Em um desses momentos 
ansiosos, Krishna surgiu em Gokula. Entretanto, nem Nanda nem Yasoda puderam vê-lo. Todas as 
gopis se reuniram na casa de Nanda e rezaram para que lhe permitissem ter o Darshan de Krishna. Elas 
começaram a reclamar: “Nanda e Yasoda! Vocês estão mantendo Krishna longe de nós. Por favor, 
digam onde ele está.” Mas Krishna não fazia suas aparições em público. Ele aparecia a algumas gopis 
individualmente, em resposta às orações delas. 

Alguns minutos atrás, um aluno de nossa Universidade narrou um incidente no qual Swami apareceu 
diante dele em resposta às suas preces. Ninguém mais foi capaz de ver Swami. Então, o jovem orou 
uma vez mais: “Swami! De que serve dar o Darshan só para mim? Por favor, dê o Darshan a todos os 
estudantes; de outro modo, eles não acreditarão nas minhas palavras e rirão de mim.” Eu respondi: “Não 
importa. Deixe que as pessoas pensem o que quiserem. Isto é merecimento seu; só você merece Me 
ver.” Dizendo isto, Eu desapareci. 

Certo dia, Yasoda repreendeu o menino Krishna, dizendo: “Ó meu querido Krishna! Você não come a 
comida que eu preparo para você. Vai para as casas das vizinhas e come, sorrateiramente, a manteiga 
armazenada por elas. Por acaso a manteiga repleta do amor materno não é gostosa para você?” Assim 
dizendo, ela amarrou Krishna a um pilão, com uma corda. É conhecido de todos o fato de que não 
gostamos da comida feita em casa. Os pratos preparados nas outras casas sempre parecerão mais 
gostosos. Isto é muito natural. No entanto, Krishna não roubava manteiga das casas alheias por causa 
do sabor. Há uma mensagem oculta nessa brincadeira divina. Aqui, a manteiga simboliza o coração 
puro. Onde quer que haja um coração puro disponível, Krishna o toma para si. Esse coração puro deve 
ser doce e suave. Os corações das gopis eram repletos de devoção. Eles eram puros, doces e suaves. 
Então Krishna havia ido às suas casas, roubar seus corações. 

Krishna é chamado de ladrão. O que Ele rouba? Ele rouba os corações amanteigados das gopis, que 
são puros, suaves e doces. Se você chamar alguém de ladrão, será uma ofensa. Mas, se chamar 
Krishna de “chiththa chora” – ladrão de consciências ou ladrão do coração, Ele gostará do apelido. Por 
esta razão, os devotos cantam em louvor ao Senhor: 

Chiththa Chora Yasoda Ke Bal! 
Navanita Chora Gopal! 

Gopal, Gopal, Gopal! 
Govardhana Dhara Gopal!4 

Essa música, cantada melodiosamente, com sentimento, musicalidade e ritmo5 será do agrado de 
qualquer um. Os grandes santos cantores como Thyagaraja, fizeram doces oferendas a Deus na forma 
de Kirtans6 repletos de sentimento, melodia e ritmo, conquistando a Sua Graça. Há tanta doçura nessas 
canções devocionais. A Graça de Deus, com certeza, será obtida cantando-se com essa devoção. Vocês 

3 Swami cantou as primeiras linhas da canção em Télugo. 
4 Bhajan muito conhecido, cuja tradução poderia ser: ‘Tu és o menino de Yasoda, ladrão de corações; o pequeno vaqueiro que 
rouba manteiga! Ó Divino Vaqueiro que levantou o Monte Govardhana! 
5 Em Sânscrito: Bhava, Raga e Tala, os três elementos da música. 
6 Cânticos devocionais; louvores a Deus. 
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não podem conquistar a Graça de Deus com retórica vazia. Só através da prática do cântico devocional, 
cheia de Bhava, Raga e Tala, pode-se alcançar a Divindade. Deus será comovido por esse Sankirtan7.  
Mesmo os Vedas ressaltaram a eficácia do cântico devocional e até mesmo cantando os Vedas, não se 
pode alcançar a Deus. Há muitos hinos em louvor ao Senhor no Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e 
Atharvana Veda. Porém, nenhum indivíduo conseguiu o Darshan Divino cantando qualquer um desses 
hinos. Por outro lado, quando esses hinos são postos em uma melodia e cantados com devoção, pode-
se experimentar o Amor Divino. Por esta razão, Deus é denominado “ganalola” e “ganapriya”8. Então, 
rezem a Deus por meio do cântico devocional e conquistarão facilmente a Sua Graça. Algumas pessoas 
podem duvidar, dizendo: “Não conseguimos cantar direito; não aprendemos a arte do canto. Como 
poderemos agradar a Deus?” Não se preocupem. Vocês podem não possuir conhecimento musical ou 
uma voz melodiosa, mas isto não importa. Cantem a glória de Deus com intenso amor, em alguma 
música que conheçam. Isto é suficiente para tocar o coração Dele. O que é a música? Não é necessário 
um esforço especial para aprendê-la. Uma simples canção com intenso amor e anseio, comoverá o 
Senhor. Por exemplo, vocês recitam um poema: “Ó Rama! Por favor, proteja-me!” Não há doçura alguma 
nesse poema. É só uma manifestação literária dos seus sentimentos. Se usarem essa frase para 
fazerem um apelo a Deus, ela soará como uma repetição vazia de palavras. O mesmo sentimento, se for 
expresso em uma bela canção “Rama… Por favor, proteja-me…” será doce e enternecedor para a 
Divindade. Há muita doçura  na música. Portanto, se desejam alcançar Deus, só conseguirão isto com a 
canção devocional. 

Vocês não precisam ficar desapontados se não aprenderam música. Para quê se desapontarem? Se 
houver um compromisso, haverá desapontamento.9 Então, não assumam compromissos, para começar. 
Cantem a glória de Deus à sua própria maneira.  Este é o meio mais fácil de se chegar a Deus. A bem-
aventurança Divina desfrutada pelas gopis durante o Advento to Avatar Krishna não tem paralelo. Por 
isso, lembrem-se dessa Divina Bem-aventurança e tentem agradar a Deus com seu amor e devoção. 

Em nenhum outro Avatar os devotos mergulharam tanto no Divino Amor quanto na Era de Krishna. 
Milhares de devotos fundiram-se com Sri Krishna durante Seu período na Terra. Então, se desejam 
fundir-se com a Divindade, o cântico devocional é o único meio. Diz-se que Deus é ganapriya, ou seja, 
que se agrada da canção devocional. O Avatar Krishna é o melhor exemplo dessa declaração. O simples 
nome “Krishna” cantado por um devoto é suficiente para comovê-Lo. As brincadeiras, curas e milagres 
realizados pelo Senhor Krishna durante o seu período como Avatar não têm igual. 

Queridos estudantes! 

Vocês estão cantando muitos bhajans. Todos tomam parte neles. Porém, cada um está cantando de um 
jeito. Isto não é correto. Se todos cantarem a uma só voz e com uma só melodia, com sentimentos 
divinos, Deus certamente instalará a Si mesmo em seus corações amorosos. 

Krishna é o único Avatar que concedeu Darshan a diferentes pessoas, de modos diversos, esclarecendo 
suas dúvidas sobre Sua Divindade e fundindo-os em Seu próprio Ser. Krishna é o único Avatar que fez 
felizes e bem-aventurados a todos com Suas doces e amorosas palavras. 

Manifestações do Amor Divino! 

Nada existe que seja superior ao cântico devocional. Quão enorme é a alegria e felicidade que obtêm 
cantando a canção: “Gopala surgiu na chama, na casa de Nanda”.10 Por isso, cantem essas canções 
inspiradoras, com sentimento, melodia e ritmo para agradarem a Deus e obterem Sua Graça. Vocês 
podem cantar qualquer quantidade de canções, mas só quando elas são repletas de intenso amor, 
devoção e doçura, vocês conseguirão obter felicidade e alegria. 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil 
a partir da versão em inglês disponível na Página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in 

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2004 

7 Cânticos devocionais coletivos, realizados em local público, com a ajuda de instrumentos musicais. 
8 Gana = melodia; lola = ansioso, desejoso; priya = amante. Gana também é, literalmente, uma seção do Sama Veda que contém 
as melodias corretas para serem usadas nos cânticos dos hinos. 
9 É um trocadilho em inglês, entre as palavras appointment = compromisso e disappointment = desapontamento. 
10 Naduni Yinta Gopaludanta Deepaana Kanipinchentana. 




