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ESTAGNAÇÃO NO MESMO NÍVEL 
Data: 14/01/67 – Ocasião: Festival de Shankranti - Local: Prasanthi Nilayam 

Quando o Sol, a Divindade que inspira a Visão, se move para o Norte, o homem também deve 
desenvolver a parte norte ou o Divino, desejar e se engajar em tarefas que irão levá-lo para mais perto 
de Deus. Esse é o significado de dividir o ano em dois: a metade da parte sul e a metade da parte norte. 
Mas, isto é apenas uma advertência e uma exortação. O homem pode superar as limitações do sul e do 
norte; ele tem sempre, o ano todo, a parte norte ou o desejo Divino direcionando-o para frente ou para 
cima. Ele não precisa esperar o começo da jornada do Sol pela parte norte (Makara Shankranti) ou parar 
com o começo da jornada do Sol pela parte sul (Karkataka Shankranti). Todo esforço espiritual tem como 
objetivo a atração da graça de Deus a nós mesmos. Por isso, quando vocês vão a um templo e 
permanecem em pé perante o santuário central, tocam o sino pendurado lá; o som irá chamar a atenção 
do Senhor para o suplicante que acabou de chegar. O sino deve ser acompanhado por uma oração 
sincera vinda do coração.  

O esforço espiritual não pode se tornar uma repetição mecânica de fórmulas prontas ou a execução de 
formalidades secas. Um sábio que viveu tempos atrás, tinha um gato em seu eremitério; quando quer 
que ele realizava oferendas para os deuses no fogo consagrado, o gato brincava com o fogo e dava-lhe 
muitos problemas. Então, ele acostumou-se a pegá-lo com antecedência e mantê-lo em baixo de uma 
cesta invertida durante o ritual de oferenda. Seu filho, que viu essa operação por anos, pensou que 
pegar o gato e prendê-lo fossem partes vitais do próprio ritual. Desse modo, ele teve um grande trabalho 
em procurar um gato antes de todo ritual de oferenda e sentia-se feliz quando conseguia um gato que 
pudesse manter embaixo de uma cesta invertida no mesmo local. Esse é um exemplo de uma 
mecanização sem significado. 

Mantenham a Equanimidade Interna com Toda sua Força 

É a ilusão que faz o homem supor que o nome e a forma são reais. O apego nasce apenas da ilusão. Ele 
atua como um véu a esconder a realidade atrás de toda essa multiplicidade. A ilusão é a vestimenta de 
Deus; aquele que acredita que ela é verdade, é o homem. Pela disciplina espiritual, um homem pode 
escapar da atração da ilusão e perceber que isso tudo é falso, que não subsiste por muito tempo. 
Potharaju sabia que tudo é Deus, ele escreveu que o Bhagavatha foi composto pelo Deus nele. Ele é o 
Uno em todos; Eu, o Único - como diz a Gita; ele entregou-se totalmente para Deus. Shrinatha, seu 
cunhado, ele próprio um grande poeta, rogou a Potharaju para que dedicasse seu Bhagavatha ao rei, 
que estava certo de recompensá-lo com pilhas de pedras preciosas. Mas Potharaju o rechaçou; como 
alguém pode navegar em dois barcos ao mesmo tempo? - perguntou ele a Shrinantha. Sua mente 
recusou-se a sair de perto dos pés de Rama, onde saboreava o néctar. 

Gopana também não tinha outro pensamento além do embelezamento da residência de Rama, e o 
serviço a Rama, em Bhadhrachalam. A renúncia sozinha pode conceder a imortalidade de se fundir em 
Deus. Vocês devem ser equânimes, sempre num contentamento calmo, nas profundezas internas; não 
importa se as ondas balançam no topo, subindo e descendo, já que isso é apenas a ação do vento sobre 
a água! Não percam a equanimidade interior, mantenham-na com toda a sua força.  

Três Classes de Devoção 

Quanto tempo vocês podem estagnar na mesma classe? Vocês não têm o desejo de serem promovidos 
para a próxima classe mais elevada? Em devoção a Deus, há duas classes: Sahajabhakti e 
Viseshabhakti. Sahajabhakti é satisfeita com adoração, canto em grupo, recordação do Senhor, 
observância do juramento, peregrinação, etc. Viseshabhakti roga por pureza de caráter, supressão dos 
impulsos, prática de compaixão, amor divino, paz e não-violência, etc., e indagação sobre o motivo e a 
razão do homem. É uma vergonha o fato das pessoas permanecerem na mesma classe, ano após ano. 
Em seguida, há também outra classe superior chamada Parabhakti. A inteligência pode corrigir e 
resolver problemas externos; a disciplina espiritual concentrada por si só pode corrigir e resolver crises 
internas. 

Uma vez, quatro amigos começaram a negociar com algodão. Eles tinham um estoque para a 
armazenagem de mercadorias em fardos; descobrindo que as sementes de algodão atraíam ratos ao 
estoque, uma gata foi colocada por eles para amedrontar os ratos invasores. Eles amarraram sinos às 
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patas da gata e, como a amavam muito, os sinos eram de ouro! Uma vez, quando a gata pulou de cima 
da pilha das mercadorias, ela começou a mancar de uma pata. Então, eles aplicaram um pouco de 
bálsamo e amarraram uma faixa comprida de bandagem em torno da pata machucada. A bandagem 
desamarrou-se, e a gata, inconsciente do comprido pano estreito que rastejava atrás de si, sentou-se 
perto da lareira. Quando o pano começou a queimar, ela correu apressadamente e fugiu para o próprio 
estoque, onde todo o depósito de algodão foi reduzido a cinzas num instante. Os quatro amigos 
atribuíram a si mesmos cada uma das patas da gata e a pata machucada coube a um deles; assim, os 
outros três o culparam pelos prejuízos, que alegaram ser dele.  

Os Seis Inimigos que Ameaçam o Domínio do Homem 

O problema foi para a corte e, após ouvir argumentos de ambos os lados, o juiz disse: “A pata 
machucada não tem responsabilidade, já que foi levada ao estoque com a trilha de fogo pelas três patas 
saudáveis. Então, os prejuízos têm de ser pagos pelos proprietários das patas saudáveis ao dono da 
pata manca.” O que pode parecer correto num primeiro momento, poderá demonstrar-se errado em 
pensamentos posteriores. Há uma justiça do ponto de vista mundano e uma justiça de Deus. Descubram 
qual seria o ponto de vista de Deus, pela associação com homens santos; eles podem lhes dar o 
conselho apropriado. Vocês devem procurar e não evitar homens bons. 

Nos meses de Shravan e Bhadhrapadh, as colheitas estão sedentas nos campos, mas o homem sempre 
está aflito com a sede de diferentes tipos, para beber a água venenosa dos prazeres sensórios. 

Cada um é intitulado com uma coroa após a entrega, a entrega total dos seis inimigos que ameaçam seu 
domínio: cobiça, raiva, ganância, ilusão, orgulho e inveja. O homem veste uma coroa com esses inimigos 
ainda terríveis dentro dele e não carrega jóias em sua fronte, mas pedras. Ele está friamente carregando 
pedras. A coroação verdadeira é aquela de Vibhishana, realizada sob os auspícios de Rama, um status 
alcançado através de entrega e sacrifício. 

Uma câmara, no pneu da bicicleta, é furada por pregos na estrada; “Eu” e “Meu” são dois pregos que 
furam o progresso do homem. O discernimento e o desapego são os dois serviçais do homem. 
Mantenham-nos fortes e dêem a eles uma facilidade completa, já que ajudam o homem a viver ileso e 
alegre. Havia um filho que, quando perguntado por seu pai sobre que curso (course) gostaria de seguir 
após o segundo grau, respondeu: “A pista de corridas (race course) ”. Essa é a consequência de não 
terem esses guarda-costas. 

Sintam a Presença de Deus, Se Alegrem em Sua Glória 

Quando Krishna saltou de sua carruagem com a arma-roda (chakrayudha) em Sua mão para matar 
Bhishma, Arjuna pulou com Ele e, segurando ambos Seus pés, ele orou: “Ó Senhor, Você deu a palavra 
de que não iria empunhar nenhuma arma. Não deixe ser dito que Você quebrou sua palavra para me 
salvar de Bhishma; eu estou preparado para morrer”. Essa era a medida de sua devoção a Deus. 
Bhishma também tinha igual devoção a Deus. Ele não deu um passo a frente para enfrentar o novo 
desafio nem questionou o Senhor. Ele permaneceu quieto, bebendo no encanto do Senhor e 
preenchendo-se com a visão do Deus magnificente. Essa era a capacidade de sua dedicação à vontade 
d’Ele. 

Tornem-se apegados a Deus. Sintam Sua presença, se alegrem em Sua glória. Não causem a Ele 
“desapontamentos” ou “infortúnios” por nenhuma ação ou palavras que Ele não aprove. Não dêem a Ele 
o mínimo “aborrecimento” ou “preocupação”. Ele não tem nada, mas se vocês O amarem 
profundamente, vocês terão interesse por Ele, simplesmente como se Ele fosse seu Senhor e amor. 
Jatayu tinha uma incessante corrente de pensamentos em Rama e foi recompensado por Ele; Rama veio 
a Jatayu em seus últimos momentos e Ele mesmo realizou os ritos finais, um dever que Ele não 
executou diretamente nem mesmo para Seu pai! 

Quando Krishna retornou da corte de Duryodhana, após sua missão pela paz em prol dos irmãos 
Pandava, Sahadeva disse a Ele: “Perdoe-nos, Ó Senhor. Eu sabia que as pessoas más não iriam prestar 
atenção, eu teria de bom grado lhe impedido de prosseguir para o retiro deles, mas você estava tão 
gentil.” Deus irá servi-los, ele irá salvá-los e sempre estará a seu lado – vocês apenas terão de cultivar 
seu caráter e polir seu interior, assim Ele poderá ser refletido de dentro. 
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A Doçura Por Si Só é a Oferenda que Deus Gosta 

Deixem a Vontade d’Ele ser feita – essa deve ser sua linha mestra. O imperador dos Cholas pretendia 
visitar o Templo de Shrirangam Gopuram, do qual ele havia ouvido muito. Ele aprontou sua carruagem e 
seguiu adiante por muitas vezes em seis meses, mas, toda vez, um monge em trajes ocres com um 
rosário em torno de seu pescoço e um halo em torno de sua cabeça interceptou o veículo. Quando o 
imperador descia para honrá-lo, ele se engajava em uma conversação que era tão encantadora que se 
esquecia de sua viagem e de seu objetivo. 

Um dia, quando ele se lamentou sobre o seu fracasso em preencher seus olhos com a glória de 
Shrirangam, o Senhor apareceu perante ele e disse: “Por que você se lamenta? Eu sou o Mestre que 
veio a você tantas vezes assim que você se dirigia para Shrirangam; reconheça-Me em tudo, essa é a 
genuína peregrinação a Shrirangam”. Considerem todos que vocês encontram como o Senhor de 
Shrirangam, seu Mestre. Mostrem um amor divino imaculado para todos que vêm a vocês. 

Qual o serviço que o oceano presta com toda a sua massa de água? Ele não pode mitigar a sede de um 
único ser humano. Qual o benefício se um avarento vive cem anos? Essa é a Minha mensagem: não 
mostrem raiva, tristeza ou dor. Sejam felizes, espalhem felicidade em torno de vocês. A doçura por si só 
é a oferenda que Deus gosta. 

Havia um homem que uma vez alugou um elefante velho para a procissão de núpcias na ocasião do 
casamento de sua filha. Após a cerimônia, quando a procissão voltou para casa, a noiva desceu do 
howdah e, naquele exato momento, o elefante sofreu um colapso e morreu. O dono do elefante ficou 
chocado com a notícia, ele se recusou a aceitar isso como um infortúnio inevitável. Ele insistiu em que 
um animal idêntico tinha de ser devolvido a ele vivo. Ele levou o caso para a corte. O juiz tinha alguns 
potes de barro mantidos atrás da porta a qual o dono ganancioso precisava abrir para passar. Quando 
ele a abriu, todo o lote foi quebrado. O juiz insistiu em que o dono do elefante lhe devolvesse aqueles 
mesmos potes! Consequentemente, um sentido foi dirigido ao cérebro daquele indivíduo. 

Não tenham esse tipo de fanatismo estúpido, modifiquem seu rigor com um pouco de discernimento. 
Sejam razoáveis, compassivos, cheios de tolerância em relação a outros pontos-de-vista. Melhorem a si 
mesmos dia após dia nesses assuntos. Essa é a Minha benção para vocês hoje. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 07 - Discurso 02 - 12/1967  


