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 DEDIQUEM TUDO A DEUS 
Data: 14/01/2003 – Ocasião: Sankranthi – Local: Prasanthi Nilayam 

 
 

O Sol surge sereno e tranquilo. 
Os dias se tornam mais curtos, 

E sopra um vento frio. 
Os campos estão maduros com safra dourada. 

As calêndulas florescem como guirlandas 
De pérolas às margens dos rios. 

Os agricultores estão alegres e cantando. 
O doce festival de Sankranthi chegou 
Enchendo nossas casas com os grãos 

Recém-colhidos. 
                                           (Poema em télugo) 

 
 
O festival de Sankranthi chegou em toda sua beleza e esplendor. Os esportes e as atividades 
culturais dos nossos estudantes, rapazes e moças, acrescentaram grandeza e bem-aventurança à 
festividade. Este não é um dia comum.  Marca o início do sagrado Uttarayana (solstício de verão).  
Confere-nos fartura e prosperidade, ajuda-nos a desenvolver virtudes e a assumir atividades 
sagradas. Além disso, este também é o auspicioso dia de Mukkoti Ekadasi, isto é, o dia no qual os 
devas (deuses) e asuras (demônios) obtêm a panela da divina ambrosia (amrita kalasa) depois de 
produzirem o oceano de leite. 
 
Desde que o homem encheu seu coração com pensamentos e sentimentos mundanos, não é 
capaz de colocar em prática suas qualidades divinas. Hiranyaksha, Hiranyakasipu, Duryodhana, e 
Kamsa não eram de forma alguma comuns. Embora fossem muito fortes em seus corpos e 
mentes, tornaram-se fracos ao verem-se imersos em sentimentos mundanos. O homem pode 
conquistar o mundo inteiro quando seus pensamentos são nobres. 
 
Hiranyaksha e Hiranyakasipu foram grandes cientistas. Hiranyakasipu podia não só alcançar a 
Lua, mas até mesmo o Sol. Apesar de todo esse poder, tornou-se fraco porque estava cheio de 
sentimentos mundanos. Cada indivíduo é dotado de grande poder e inteligência, mas não deve 
encher o seu coração com sentimentos mundanos. Os jovens homens e mulheres de hoje serão 
os futuros líderes do mundo. A prosperidade da nação depende de sua juventude. Portanto, a 
juventude deve desenvolver virtudes, nobres pensamentos e caráter íntegro. Aquele que 
preencher seu coração com nobres pensamentos pode realizar qualquer grande tarefa. 

 
Estudantes! Moças e Rapazes! 
 
Vocês participaram com entusiasmo dos esportes e das atividades culturais e trouxeram alegria a 
todos. As virtudes são de suprema importância para a juventude. Atualmente, os estudantes são 
capazes de excelência em vários campos, mas não estão fazendo nenhum esforço para 
compreender o princípio fundamental através do qual lhes é possível conhecer tudo. Em cada 
homem existem sentimentos nobres emergindo de seu interior. Todo homem é dotado de mente 
poderosa. Esse potente poder não está presente em qualquer outro tipo de ser. A mente não é 
mais que um feixe de pensamentos. Aquele que conquistou a mente pode alcançar qualquer 
grande objetivo. Não há poder maior do que a mente. Manh eva manushyanam karanam 
bandhamokshayoh (A mente é responsável pela escravidão e liberação do homem). Mas, na 
atualidade, o homem é incapaz de conquistar a mente. Por conseguinte, a felicidade lhe escapa. 

 
Estudantes! Moças e Rapazes! 

 
Vocês devem adquirir, em primeiro lugar, pureza mental. Os Encontros Esportivos e Culturais 
chegaram ao seu final. Não considerem os esportes como meras atividades mundanas e físicas. 
Eles lhes ensinam muitos princípios morais e espirituais. O verdadeiro estudante é aquele que 
alcança excelência nos campos moral, social e espiritual. Não se deve lutar somente por força 
física e felicidade. Vocês devem lutar com determinação pelo controle da mente. Aquele que se 
torna escravo da mente está destinado a tornar-se fraco, por mais poderoso que possa ser. Assim, 
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vocês devem fazer da mente o seu escravo. O poder da mente é incomparável. É da mente que 
se originam as mais preciosas virtudes. Se a fortuna for perdida, ela pode ser resgatada. Se a 
saúde é perdida, ela pode ser restaurada com a ajuda de um eficiente médico, mas, se os valores 
humanos são perdidos, a vida humana é desperdiçada. Os valores humanos são a necessidade 
do momento. Eles não podem ser adquiridos unicamente por meio dos textos sagrados nem 
transmitidos por preceptores eruditos. Eles se originam do interior. Quando desenvolvemos 
pensamentos nobres e seguimos o caminho da verdade em nossa vida diária, os valores humanos 
florescerão em nós, protegendo-nos sob quaisquer circunstâncias. 
 

Encarnações do Amor Divino! 
 
Mais do que a educação mundana, vocês devem esforçar-se para apoiar os valores humanos 
porque todos os poderes estão neles latentes. A Verdade é Deus. A Retidão é a verdadeira base 
da vida. É por isso que a cultura de Bharat (Índia) declara: Sathyaannasti paro dharma (Não há 
maior Dharma do que a aderência à Verdade). Portanto, devem estar preparados a sacrificar sua 
vida para defender estes dois princípios, a Verdade e a Retidão.  Não devem ansiar por bahu 
mathi (recompensas mundanas). O homem enfrenta uma série de dificuldades ao ser incapaz de 
controlar a mente da qual é dotado. Qual seria sua condição se ele tivesse bahu mathi (muitas 
mentes)? Ele seria pior do que um macaco. O que vocês devem pretender atingir é nija mathi 
(mente verdadeira), e não bahumathi. Nija mathi é a pavitra sukti (mensagem sagrada) que se 
origina em seu coração. A mente é a fonte de todo tipo de poderes. Portanto, façam amizade com 
a mente. Uma vez que a mente se torna sua amiga, ela redime sua vida. 
 
A cultura de Bharat determinou nove caminhos de devoção: sravanam (ouvir), kirtanam (cantar), 
Vishnusmaranam (contemplando Vishnu), Padasevanam (homenageando os Seus Pés de Lótus), 
vandanam (saudação), archanam (adoração), dasyam (serviço), sneham (amizade) e 
atmanivedanam (autoentrega). A autoentrega somente é possível depois de se desenvolver 
amizade com Deus. A amizade leva à autoentrega. Enquanto vocês não desenvolverem a 
amizade, toda a sua impressão de autoentrega não pode ser traduzida em ação. Mais do que 
ação, Deus percebe o sentimento que está por trás. Portanto, adotem nobres sentimentos. 

 
Estudantes! 
 
Onde quer que estejam, desenvolvam sentimentos divinos e uma mente estável. Sarvam 
Vishnumayam jagat (A Divindade permeia todo o universo), Sarvam khalvidam Brhma (Em 
verdade, tudo isso é Brahman).  Deus não está confinado em algum lugar em particular. Ele está 
junto a vocês, em vocês, ao seu redor. Assim como a pálpebra protege o olho, Ele os protege 
sempre. 
 
Como puderam perder a fé nesse divino poder? Havendo obtido o nascimento humano, supõe-se 
que vocês desenvolvam valores humanos. Pelo contrário, vocês os perderam. Por conseguinte, 
tornaram-se fracos em corpo e mente. Vocês podem conseguir altas notas em suas provas. Ao 
mesmo tempo tenham cuidado para não receberem observações negativas. Hoje em dia, 
estudantes vão ao estrangeiro em busca de educação e prosperidade. É possível adquirir a 
verdadeira riqueza dos valores só quando buscarem o recesso de seu coração. A verdadeira 
riqueza e prosperidade estão em seu coração e não no exterior. Assim, os estudantes devem 
voltar sua mente para o interior e desenvolver valores. Só então, terão a força e a capacidade para 
emancipar a nação. 
 
Estudantes! 
 
Durante a semana passada, estive observando a enorme quantidade de árduo trabalho que vocês 
tiveram para fazer deste Encontro Esportivo um grande sucesso. Vocês lutaram arduamente, 
esquecendo-se até mesmo da sua alimentação e sono. Aqui as pessoas devem compreender a 
diferença entre as atividades esportivas dos nossos estudantes e os estudantes de outros locais. 
Os estudantes de fora têm um só objetivo na mente, isto é, obter um prêmio ou medalha, 
enquanto os nossos estudantes só querem agradar a Swami. Como podem agradar a Swami? Em 
primeiro lugar, devem desenvolver virtudes. Devem ter a mente não oscilante e uma visão estável. 
Devem ter a firme fé de que Deus é onipresente. Com fé em Deus, qualquer grande tarefa pode 
ser alcançada. 
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Onde há fé, existe amor. 

Onde há amor, existe verdade. 
Onde há verdade, existe paz. 

Onde há paz, existe bem-aventurança. 
Onde há bem-aventurança, ali está Deus. 

 
 
A fé é a semente e a bem-aventurança é o fruto. Quando uma semente é plantada, ela cresce 
gradativamente e torna-se uma imensa árvore que produz flores e frutos. Da mesma forma, 
quando o homem semeia a semente de um sagrado pensamento no fundo do seu coração, ela 
cresce e torna-se uma gigantesca árvore de poder espiritual, produzindo os frutos da paz e da 
bem-aventurança. Todos aspiram à paz. Ela não pode ser alcançada pelo exterior. A paz se 
origina da fé interna. Mas o homem moderno não tem uma fé firme. Ele finge ter fé. Atualmente, 
há muito poucos devotos autênticos; a maioria está simplesmente fingindo. Quando sua mente é 
estável, a sua fé também será estável. 

 
Estudantes! 
 
Se vocês quiserem experimentar a bem-aventurança, devem ter uma fé firme e inabalável. As 
pessoas não têm ideia do que a fé realmente significa. Elas dizem: “Acreditamos em Deus, 
amamos Deus”, mas, em verdade, não compreendem o espírito por trás dos termos “amor” e “fé”. 
O verdadeiro Amor tem a Retidão como fundamento. Origina-se do coração e confere bem-
aventurança. O Amor está relacionado ao coração, não a um objeto ou indivíduo. O Amor é como 
uma rajada de vento que sopra no firmamento do coração humano. Está a seu redor e o sustenta. 
Essa é a natureza do verdadeiro Amor. O sinônimo de Amor é Dharma (retidão). O Amor é o 
principal objetivo da nossa vida. Essa é a nossa maneira de viver. Quando encherem o seu 
coração com Amor, vocês se tornarão todo-poderosos. Até mesmo personalidades poderosas 
como Hiranyaksha e Hiranyakasipu não poderão igualá-los. Todos os outros poderes perdem a 
importância em comparação ao Poder do Amor. 
 
A cultura de Bharat (Índia) depositou grande ênfase no princípio do amor. Ele demonstra a 
subjacente unidade na diversidade. Nomes e formas podem ser diferentes, mas a divindade 
inerente é somente uma. O homem é o detentor de todos os poderes. Ele é corajoso, valoroso e 
majestoso (dheera, veera, e gambhira). Hanuman é exaltado como santhudu, gunavantudu, e 
balavantudu (aquele da paz, virtude e força). O divino nome de Rama era a base para todas as 
suas habilidades. Ele podia cruzar o poderoso oceano em razão de seu amor e fé por Rama. 
 
Hoje também é o mais auspicioso dia de Mukkoti Ekadasi. É também chamado de Vaikuntha 
Ekadasi. O grande guerreiro da guerra do Mahabharata, Bhishma, depôs suas armas após haver 
lutado numa heróica batalha e deitou-se numa cama de flechas durante 56 dias.  Seu corpo foi 
todo perfurado com flechas. Enquanto estava deitado na cama de flechas, seu corpo descansava 
nas flechas, mas a sua cabeça curvava por não querer um suporte. Enquanto isso, os Pandavas 
juntamente com Droupadi vieram ver Bhishma. Eles ficaram profundamente comovidos ao verem 
a situação de Bhishma. 
 
Bhishma disse: “Eu cumpri meu dever na guerra de Kurukshetra. O corpo físico nos é dado para 
proteger a verdade e a retidão.  É devotado ao bem-estar do país. De que serve ele, se não 
cumprimos nosso dever?  Realizei  meu dever e não lastimo a presente condição de meu corpo. 
Mas, ó Arjuna, as flechas disparadas por você durante a guerra, só tocaram  meu corpo! Elas, 
entretanto, não afetaram minha cabeça. Portanto, como estou deitado nesta cama de flechas, a 
minha cabeça pende sem um suporte. Você deu-me uma cama, mas sem um travesseiro. Por 
favor, providencie também um travesseiro para que eu possa deitar confortavelmente nesta cama 
de flechas”. 
 
Arjuna ficou profundamente comovido pelas palavras de Bhishma. O seu coração derreteu-se. Ele 
indagou de Bhishma o que deveria providenciar para seu conforto. Bhishma pediu a Arjuna que 
atirasse duas flechas na terra, em forma de “x” e, então, colocasse sua cabeça sobre elas. Arjuna 
fez o que lhe foi pedido. Depois, Bhishma ainda solicitou a Arjuna: “Ó Arjuna, sou filho de Ganga, 
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por isso adquiri o nome de Gangeya. Estou agora no último momento da jornada da vida. 
Portanto, por favor, providencie água do Ganges e ajude-me a mergulhar em minha mãe, Ganga”. 
 
Arjuna foi um grande guerreiro e muito poderoso. Mereceu vários títulos: Arjuna (o puro), Phalguna 
(o nascido sob a estrela Phalguna), Paarthah (o rebento do clã de Prithu), Kireeti (o coroado), 
Swetavaahanah (o cavaleiro do corcel branco como leite), Beebhatsu (eliminador do desgosto), 
Vijayah (encarnação da vitória), Krishnah (o moreno), Savyasaachi (o ambidestro), Dhananjayah 
(vencedor da prosperidade).  Atirou uma flecha na terra e, imediatamente, esguichou dela água, 
como uma fonte e caiu na boca de Bhishma. 
 
Bhishma ficou muito feliz porque Arjuna pôde realizar seu último desejo. Expressou assim sua 
gratidão: “Ó Arjuna, há algumas pessoas neste mundo que ajudam os outros de diferentes formas. 
Mas não há nenhuma para ajudar alguém a voltar a sua mãe. Hoje, você me ajudou a chegar a 
minha mãe. Deu-me uma grande alegria com a ajuda do seu dhanus (arco). Assim dizendo, 
abençoou os Pandavas para que pudessem vencer a guerra do Mahabharata. 
 
Portanto, se vocês quiserem merecer as bênçãos dos mais velhos, devem prover-lhes conforto, 
consolo e ganhar seus corações. 
 
Nos Encontros Esportivos e Culturais, ocorridos há dois dias, nossos estudantes participaram de 
vários esportes, jogos e mostraram seus talentos para agradar a Swami. Mas essa felicidade e 
satisfação não devem limitar-se aos esportes. Deveriam englobar cada aspecto de suas vidas. 
Toda a sua vida deve transcorrer de forma suave e feliz. 
 

Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, 
Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, 

Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, 
Bhavateetam, Trigunarahitam 

 
 

Deus é a encarnação da eterna Bem-Aventurança, 
Ele é absoluta Sabedoria, 

O Uno sem segundo, além do par de opostos, 
Expansivo e penetrante como o céu, 
Objetivo e indicado por Mahavakya 

Tattwamasi (Eu sou Aquilo) o Eterno, Puro, 
Imutável. 

A testemunha de todas as funções do intelecto, 
Além de todas as condições mentais das três 

Gunas (qualidades) 
De Sattwa (pureza), Rajas (paixão) e 

Thamas (inércia, preguiça). 
                                             (Poema em télugo) 

 
Cada ser humano deve levar uma vida cheia de alegria. Nós temos o corpo físico. Realizamos 
várias tarefas com a ajuda deste corpo. Mas isso não é muito importante. Há um grande princípio 
átmico neste corpo. Devemos esforçar-nos para compreender esse princípio. Cada ser humano 
tem a mente. Mas, em nossa época, essa mente está poluída. Por todo lado, poluição e poluição. 
O alimento que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, finalmente, nosso 
próprio comportamento – tudo está poluído. Portanto, assegurem-se de que sua mente não seja 
poluída por maus pensamentos. Vocês devem sempre ter sua mente positiva e não negativa. 
Poderão assumir uma grande tarefa, mas ela não terá sucesso se for tratada com a mente 
negativa. Tenham sempre a mente positiva para experimentarem felicidade com os demais. Essa 
é a verdadeira natureza de um ser humano. O ser humano é também chamado de manava. Qual é 
o seu significado subjetivo? Significa “aquele que conduz com paz e alegria, sem incorrer em 
injustiças aos demais”. Vocês devem cultivar esses sentimentos nobres, livres de poluição. 

 
Caros Estudantes! 
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Vocês adquiriram grandes qualificações acadêmicas. Alguns de vocês adquiriram mais de duas 
pós-graduações. Isso é, realmente, uma grande conquista. Mas não é o suficiente. Devem adquirir 
também o grau de amruta puthra (filho da imortalidade), já que as Upanishads exortam: 
“Srunvanthu viswe amrutasya puthrah (Ó filhos da imortalidade, ouçam!) O grau de amruta puthra 
é o verdadeiro título a ser adquirido. Não devemos ansiar por títulos triviais. 

 
Encarnações do Amor Divino! 
 
Encham seus corações com amor. Assumam atividades divinas. Esse é o tipo de educação que 
devem buscar. Sem dúvida, a educação mundana também é necessária. Mas a verdadeira 
educação é aquela que ensina a unidade entre todos os seres humanos. O mais importante 
princípio da cultura indiana é a busca da unidade na diversidade. Não é para dividir unidade em 
diversidade. Essa é a verdadeira cultura. O que é cultura? Ela não é relacionada a qualquer 
religião em particular. Ela é simplesmente relacionada ao coração. Não é uma casta ou fé. É 
totalmente associada com a divindade. 

 
Encarnações do Amor Divino! 
 
Vocês trouxeram grande felicidade a todos com suas exibições de talentos em vários eventos 
esportivos e jogos. Mantenham essa felicidade ao longo de suas vidas. O verdadeiro amor reside 
em compreender Ekatma Bhava. Isso é o verdadeiro amor, imutável ao longo do tempo. Ele é 
eterno. Sem dúvida, vocês amam Swami de todo o coração. Mas esse amor não deve ser um 
amor fugaz. Vocês devem desenvolver o sentimento de “Eu pertenço a Swami e Swami pertence a 
mim”. Só então, vocês alcançarão a unidade com Swami. Esse é o verdadeiro sadhana (exercício 
espiritual). Esse é o verdadeiro caminho. 
 

A criação emerge da verdade e 
Imerge na verdade, 

Há algum lugar onde a verdade não existe? 
Visualizem essa pura e imaculada verdade. 

 
     (Poema em télugo) 

 
Diz-se: “A Verdade é Deus.” Vocês podem pertencer a qualquer país ou religião, mas a Verdade é 
a mesma para todos. Não existe a Verdade americana, a Verdade paquistanesa, etc. Verdade é 
Verdade. 
 
Encarnações do Amor Divino! 

 
Levem uma vida plena de Verdade. Levem a vida de um ser eterno. Levem uma vida ideal, que 
seja um exemplo a ser seguido pelos demais. Uma educação que ensina esse sadhana (exercício 
espiritual) é a verdadeira educação. Não é para transformar o seu cérebro numa biblioteca. A 
verdadeira felicidade reside em seu próprio coração. Compreendam-na. 
 
Encarnações do Amor Divino! 
 
Onde quer que estejam, sob quaisquer circunstâncias, jamais se esqueçam de Deus. Sarvada 
sarva kaleshu sarvatra Hari chintanam (Em toda parte, em todos os tempos, sob quaisquer 
circunstâncias, contemplem Deus). Privados de Deus, vocês certamente se tornarão pessoas 
más. Vocês devem viver como encarnações do divino Atma e não como demônios. 
 
As Upanishads afirmam: Srunvanrhu viswe amrutasya puthrah (Ó filhos da imortalidade, ouçam!) 
Vocês são “amruta puthras” (filhos da imortalidade). Vivam de acordo com essa designação. Só 
então suas vidas tornar-se-ão frutíferas e santificadas. 
 
Seja qual for a atividade que venham a assumir, dediquem-na a Deus. Todos os poderes de seu 
corpo são dádivas de Deus. De fato, a divindade permeia cada parte, cada célula e cada átomo de 
seu corpo. Caso desperdicem esse divino poder, isso equivale a um sacrilégio. Dediquem o seu 
corpo, a mente e o intelecto (em verdade tudo que lhes pertence) a Deus. Os jogos que vocês 
jogaram não se limitam a um dia. Em realidade, a vida é um jogo; joguem-no. Unidade é 
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divindade. No que quer que façam, falem ou pensem – em todo aspecto das suas vidas – essa 
unidade deve refletir-se. Essa é a verdadeira cultura dos bharatiyas (indianos). A essência da 
cultura indiana é: Sathyam vada, dharmam chara (Falar a Verdade, praticar a Retidão). Eu os 
exorto a cultivar esses dois princípios ao longo de suas vidas. Com bênçãos, concluo Meu 
discurso. 
 
Bhagawan concluiu Seu Discurso com o bhajan “Hari bhajana bina uskha santhi nahi”.                                

 
 

                                         Fonte: http://sathyasai.org./discour/2003/d030114.html 

 


