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AS CINCO CABEÇAS 
Data: 22/06/69 – Ocasião: Viagens - Local: Madras 

Manifestações do Amor Divino! 

A palavra Vishnu, significa 'Aquele que a tudo permeia', o Onipresente. Quando se fala com as pessoas 
a respeito de uma imagem de Vishnu, elas riem e a rejeitam como ridículo. Mas, quando queremos 
beber a ambrosia que é o todo-imanente Vishnu, precisamos de uma colher, uma xícara ou um 
recipiente. A imagem é somente como um instrumento, pelo qual é possível consumir a bem-
aventurança. A xícara pode ser de qualquer forma ou modelo; o contentamento consiste no néctar que 
ela é capaz de levar à pessoa que está sedenta e aflita. Deus é a ambrosia, doce, que sustenta, doadora 
de força. Vocês podem absorvê-lO através de uma xícara na forma de Nataraja, Durga, Krishna, Linga, 
Ganesha, Cristo ou qualquer outra forma que estimulará o fervor e eliminará a agonia. 

Este é um templo onde Eu instalei, há 21 anos atrás, uma forma tal, que muitas pessoas desejosas 
amam imaginar como sua xícara favorita! Esta é a forma de Shirdi Sai, colocada e mostrada em 
Dvarakamayi, junto a Shirdi. Ele tem uma serpente (Sesha) com cinco cabeças enroladas atrás dela, a 
imagem colocada na sombra das cabeças estendidas. Agora, o que isto representa? As cinco cabeças 
são simbólicas dos cinco sentidos, que tem venenosas ameaçadoras potencialidades. Os olhos arrastam 
vocês para o domínio do encanto carnal e da beleza sensual; os ouvidos pedem por músicas obscenas; 
a língua sobrecarrega seu sistema digestivo com alimento altamente saboroso; o nariz leva vocês a 
florestas e laboratórios à procura de fragrâncias e aromas; o sentido do tato, procura suavidade na seda 
e no veludo e dirige o homem para a lama. Quando o homem é capaz de controlar os sentidos e dirigi-
los ao longo de canais mais benéficos - o olho vendo as pegadas de Deus nas estrelas e pétalas de 
rosa, o ouvido escutando a voz de Deus nas gargantas dos pássaros e nos estrondos do trovão, a língua 
experimentando a doçura de Deus em tudo que chama por ela, o nariz descobrindo fragrância em tudo 
que lembra a glória de Deus, o sentido do tato contente em apertar a mão do desamparado e do aflito 
como os filhos amados de Deus - então, ele pode visualizar o Deus instalado na cavidade do coração; 
esta é a lição que dá a serpente de cinco cabeças! 

Estejam Fixos em Sua Própria Determinação 

Estes são dias de greves e movimentos. Grupos de pessoas param o trabalho, começam a gritar ou 
desistem da atividade para alcançar algum fim, causando perda ou perturbação aos outros. Eu 
aconselharia todos vocês a declarar greve contra a mente! Não obedeçam a suas vacilações e 
tentações. Estejam fixos em sua própria determinação, para procurar somente o que seu discernimento 
os aconselha como benéfico. Ignorem a mente; respeitem a inteligência. Façam dos sentidos os servos 
da inteligência, não os chefes supremos da mente. Digam a eles que a mente está destronada, ela é 
não-existente! A sensualidade é uma doença. Ela nega a vocês, tranqüilidade e paz. A doença (roga) 
pode ser curada por Yoga, não por prazer material (bhoga). Prazer material significa suprir os caprichos 
e selvajaria dos sentidos; Yoga significa a regra e reforma dos impulsos da mente que persegue 
objetivos delineados pelos sentidos! Se a água é salgada, como pode a adição de açúcar torná-la mais 
potável? Há outros meios de fazer da água dura e salobra, inofensiva e saborosa. 

Deus é todo-imanente; mas, ainda temos alguns cientistas que afirmam: "Nós pesquisamos todo o 
espaço externo, nós procuramos por Ele na lua; não, Ele não está em nenhum lugar que possa ser 
encontrado. Ele não existe." Eles não sabem o que procurar e aonde; ainda têm a imprudência de 
afirmar que não foi encontrado. É Deus um ocupante de um corpo identificável ou forma, Ele tem uma 
casa ou um vestuário que é tradicionalmente d’Ele? Deus é tudo isto e mais, Ele está em tudo isto e 
além. Ele é o motivador interno do próprio cientista que O 'nega'! O próprio homem é Deus, toda a 
matéria, mesmo na lua, é coberta com a Divina presença. 

Removam os Desejos Que Surgem em Seus Corações 

Pesquisar Deus com os instrumentos de laboratório é como tentar curar dor de estômago pingando 
gotas dentro do olho! Há uma técnica e um instrumento especial para este propósito que os peritos nesta 
ciência desenvolveram e falaram a respeito. Equipem-se com uma visão clara, através do desapego e do 
amor, agucem seu senso de discernimento, assim ele não terá nenhum preconceito ou preferência, 
então, vocês podem ver Deus em vocês, ao redor de vocês, em tudo que vocês conhecem, sentem e 
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são. O médico pede a vocês que tirem a camisa, antes que ele empregue o estetoscópio e tente 
diagnosticar sua doença. Vocês têm outra camisa cobrindo seu peito, os desejos que surgem em seus 
corações! Removam esta camisa, assim, sua real natureza, que é Divina, pode ser revelada a vocês e a 
todos que procuram conhecê-lo. 

Todos os homens são pequenos cofres contendo a glória Divina, mas vocês amam alguns tão 
amigavelmente, odeiam outros de modo tão hostil e os dividem em grupos e companhias. Quando um 
homem é bom para vocês, atribuam esta bondade à divindade nele; quando um homem é mau para 
vocês, fiquem felizes por terem dado alguma satisfação a ele, tornando-se o alvo de sua atenção! Se ele 
machuca o corpo, sábios são inafetados, porque sabem que não são o corpo! Se eles tentam machucar 
o espírito, os sábios sabem que é impossível, pois o espírito está sempre em bem-aventurança! 

Através da prática espiritual, tornem-se este tipo de sábio, inafetado por prazer ou dor, perda ou ganho, 
vitória ou derrota. Sejam uma testemunha, uma testemunha desinteressada de todas as reviravoltas do 
destino. A indagação revelará a vocês que elas são fantasias passageiras de suas mentes e não são 
reais. Por meio da repetição do nome e da meditação, vocês podem alcançar esta identidade com a 
realidade, que os convencerá da irrealidade de tudo, exceto do Universal Absoluto (Brahman). 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 09 - Discurso 11 - 12/1969  


