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REVERENCIEM SUA MÃE E SEU PAI COMO REVERENCIAM A DEUS
Data: 15/01/2008 – Ocasião: Festival Makara Sankranti1  – Local: Prasanthi Nilayam

O Imperador Nala, que reinou sobre um vasto império, não pôde levar nada consigo quando morreu.  O 
Rei Mandhata2, que transformou o Krita Yuga3, levou consigo alguma riqueza quando deixou a terra? 
Nem mesmo o Senhor Rama, que construiu a ponte sobre o oceano, pode ser visto na terra atualmente. 
Muitos reis reinaram sobre a terra, mas nenhum deles pôde carregar sequer um punhado de poeira 
consigo.

Ó nobre! Você pensa que pode levar sobre a sua cabeça o reino 
E as suas riquezas quando deixar o mundo? 

(Poema télugo)

As pessoas não trouxeram nada para este mundo no momento de seu nascimento. A propriedade, a 
riqueza,  o balancete bancário etc. são todos adquiridos no meio, no decorrer da jornada da vida de 
alguém do nascimento à morte. O indivíduo pode levá-los consigo quando partir deste mundo. Então, por 
que deveria se preocupar por perdê-los no meio do caminho?

Vocês  não  nasceram  para  derramar  lágrimas.  Portanto,  deveriam  também  deixar  este  mundo 
alegremente. Por que vocês haveriam de se preocupar com as coisas efêmeras tais como riqueza e 
propriedade, que são físicas, transitórias e impermanentes? Tal atitude é imprópria de um ser humano. 
Essas coisas todas são presentes de Deus. Existem quatro conceitos que vocês devem ter sempre em 
mente:  o  vyakthi (indivíduo),  samasthi (sociedade),  sristhi (criação)  e  Paramesthi  (Deus).  A  srishti 
emergiu de Paramesthi. De srisrthi veio samashti, e o próprio samashti consiste de vyakthi. Sem vyakthi 
não pode haver samashti. Portanto, no final das contas, tudo isso é um presente de Deus. Nós estamos 
fazendo algum esforço para derramar lágrimas em nome de Deus? Não. Estamos preocupados com 
nuvens passageiras, que são efêmeras. Essa não é a verdadeira natureza de um ser humano. Vocês 
devem ter percebido que quando grossas nuvens se reúnem no céu, o sol ou a lua são obscurecidos por 
elas. Isso não deve aborrecê-los. Esperem apenas alguns minutos. As nuvens escuras se afastam e o 
sol e a lua estão novamente brilhando intensamente. O que se requer é um pouco de paciência. 

O autocontrole é a real beleza nesta terra sagrada de Bharat (Índia).
De todos os rituais, a adesão à verdade é a maior penitência.

O sentimento mais doce neste país é o sentimento de amor à mãe.
O caráter é mais valorizado do que a própria vida. As pessoas se esqueceram dos princípios 

básicos desta grande cultura e estão imitando a cultura Ocidental.
Ah! os indianos (bharatiyas) não estão conscientes da grandiosidade de sua herança 

cultural assim como um poderoso elefante não está consciente de sua própria força.
(Poema em télugo).

O poder que um ser humano possui é inigualável. O ser humano é o mais poderoso. É por isso que até 
mesmo Deus encarna  na  forma humana (aplausos).  É  dito  ”Deus está  na  forma humana”  (Daivan 
manusha mupena). Um ser humano é a coroa da criação de Deus. E Deus é supremo. É um sacrilégio 
esquecer tal onipresente, onisciente e onipotente Deus. Nós devemos constantemente contemplar Deus. 
Vocês podem estar engajados em uma variedade de tarefas, mas nunca se esqueçam de Deus, que é 
imutável  e  eterno.  Essa  deveria  ser  a  sua  verdadeira  natureza.  A  sua  verdadeira  natureza  deveria 
sempre permanecer a mesma.

A causa de todos os problemas que enfrentamos é que nos esquecemos de Deus e buscamos as 
ilusórias coisas mundanas. A felicidade ou a tristeza são de nossa própria autoria. Deus é sempre feliz. 
Ele sempre nos dá felicidade, alegria e bem-aventurança. Nós, em nossa ilusão, mal-interpretamos os 
presentes de Deus como dificuldade e nos lamentamos por eles.  Os seus próprios sentimentos são 
responsáveis pelo seu sofrimento. Portanto, mudem os seus sentimentos e desenvolvam uma atitude 

1 Makara Sankranti  é o dia em que o Deus Sol  inicia seu domínio e sua jornada ao hemisfério norte,  entrando no signo de 
Capricórnio ou Makara. Celebra o fim da colheita no sul da Índia. Um puja especial é oferecido como ação de graças pela boa 
colheita. É um dos dias mais auspiciosos para os hindus. É o único festival hindu baseado ao mesmo tempo no calendário Solar e 
Lunar.
2 Um dos mais ilustres reis míticos da Dinastia Solar. Extremamente poderoso, reinava sobre toda a terra, que consistia em 7 ilhas 
e desejava o reino do céu, governado pelo Senhor Indra o Deus do Trovão e do Relâmpago e também da guerra.
3 O mesmo que Sathya Yuga, uma das quatro eras da humanidade, a era da moralidade perfeita. Em seguida vieram Tetra Yuga, 
Dvapara Yuga e Kali Yuga.
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positiva e nunca experimentarão a dor e o sofrimento.

Hoje, todos vocês vieram trajando camisa branca e paletó preto. Nosso Anil Kumar pensou que, como os 
nossos rapazes estão usando paletó preto, por que não eu também?  Ele também vestiu um paletó preto 
e compareceu a este evento.  Isso é imitação.  De fato,  o mundo inteiro está cheio de imitação.  Tal 
imitação não é um bom sinal. Pode dar-lhes apenas um prazer momentâneo.

Muitos reis e imperadores governaram o mundo no passado, mas todos eles deixaram este mundo de 
mãos vazias. Não puderam levar sequer uma folha de grama consigo. Sem dúvida, podemos aproveitar 
as boas coisas enquanto vivemos neste mundo. Depois, cessamos de ter qualquer relação com elas. 
Todas  as  relações  mundanas  são  apenas  de  nossa  própria  criação.  Não  deveríamos  manter  tais 
relações artificiais. 

Enquanto vocês viverem, sejam felizes e aproveitem a vida. Mas a alegria não deve ser como aquela 
que vocês sentem quando tomam um sorvete, que se derrete em pouco tempo. A verdadeira alegria se 
irradia  do  coração.  Isso  é  bem-aventurança.  Vocês  deveriam  experimentar  essa  bem-aventurança 
continuamente. 

O corpo é feito de cinco elementos. Ele está fadado a perecer. Nós, como seres humanos, sentimo-nos 
felizes quando uma criança nasce e nos sentimos tristes quando alguém querido morre. Nunca dêem 
lugar à tristeza. Vocês podem encontrar qualquer número de tristezas e dificuldades, mas as enfrentem 
com coragem e fé em Deus, pensando, “eu sou uma parte da Divindade; portanto, não sentirei tristeza 
ou derramarei lágrimas.” O Senhor Krishna na Bhagavad Gita declarou: 

"Sreyohi jnanamabhyasath jnanaddhyanam visishayathe
Dhyanath karmaphala thyagah thyagah santhiranantharam”.

Melhor, de fato, é o conhecimento do que a prática mecânica.
Ainda melhor é a meditação. Mas, melhor do que a meditação é a renúncia 

Ao desejo pelo fruto do karma (ação). Pois, disso advém a paz imediata.
À medida que alguém desenvolve o desejo pelo fruto de suas ações, não terá paz mental. Tomem o 
exemplo de um indivíduo. Antes do casamento, existe um e apenas um; após o casamento, existem 
dois. O casal tem uma criança após um ano. No início, o indivíduo tem apenas duas pernas; depois do 
casamento, ele tem quatro; depois que a criança nasce, aumenta para seis pernas. Portanto, à medida 
que a família cresce o número de pernas também cresce, e ele terminará em tristeza. Isso não é criação 
de Deus. Isso é resultado da fraqueza mental do indivíduo. 

Vocês participaram do encontro anual de esportes e realizaram várias proezas.  Vocês extraíram alegria 
disso. Prazer ou dor, tudo é o resultado suas próprias ações. Nada é permanente neste mundo. Tudo é 
transitório. O indivíduo não necessita se exaltar ou se deprimir por coisa alguma. Tudo o que nasce hoje 
está  fadado  a  morrer  em  um  momento  ou  outro.  Nenhum  de  nós  sabe,  com  certeza,  o  que  nos 
acontecerá no momento seguinte. 

Vocês são uma encarnação da Divindade. O Princípio Divino em vocês é eterno. Ele vive hoje, amanhã 
e  depois  de  amanhã.  Portanto,  trate  o  passado,  presente  e  futuro  como  um,  mesmo  que  suas 
experiências nas três fases do tempo sejam diferentes. Não dêem muito crédito a essas experiências. 
Passado é passado, não irá voltar. O futuro é incerto.  O presente é a única realidade com que devemos 
nos preocupar. Este não é o presente ordinário, mas onipresente, porque o passado, bem como o futuro, 
está presente nele. 

Queridos estudantes!

Todas as suas experiências neste mundo mutável são apenas momentâneas e irreais. Elas são como 
nuvens passageiras.  Vocês não devem se preocupar muito com elas.  Vocês estão marchando para 
diante. Continuem a sua jornada de sua vida com fé firme em Deus. Por que vocês têm de olhar para 
trás e remoer o passado?

Algumas pessoas se preocupam com tudo, não apenas com a sua educação, mas com a vida também. 
Elas se preocupam com alguns indivíduos que não vivem mais. Quem quer que nasça tem de partir 
deste mundo em um ou outro momento.  Deus é o único presente em todos os tempos – passado, 
presente e futuro, já que Ele é onipresente. Ele pode assumir diferentes formas e nomes em diferentes 
tempos de acordo com as aspirações e imaginação dos devotos. Deixem de lado a sua imaginação e 
Deus pode ser percebido como um e único princípio Divino em todos os tempos. 

Há poucos dias, as pessoas celebraram o Ano Novo em todo o mundo. De onde veio este Ano Novo? 
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Ele não desceu de repente dos céus. Não pode haver “novo” sem “velho”. O velho se transforma no novo 
e o novo se torna velho depois de algum tempo. Portanto, velho e novo são como o objeto e o seu 
reflexo. Então, não dêem muita importância a essas variações no tempo. 

Constantemente,  contemplem  o  princípio  atemporal  que  é  a  Divindade.  Se  ainda  assim  estiverem 
preocupados com algumas tristezas e dificuldades que lhes causam aborrecimentos,  deixem-nas de 
lado.  Alguns  rapazes  estão  preocupados com os  seus  exames,  o  que  é  totalmente  desnecessário. 
Enfrentem os exames corajosamente e escrevam as respostas confiantemente de acordo com as suas 
habilidades.  Deus tomará conta do resto. São a coragem e a confiança que irão trazer o resultado 
desejado. Essa coragem também é chamada pushti (força).

Seis  qualidades  más  se  formam  a  partir  da  psique  humana:  kama (desejo),  krodha (raiva),  lobha 
(avareza),  moha (ilusão),  mada (orgulho) e  matsarya (inveja).  As mesmas qualidades se refletem no 
mundo externo. Portanto, mantenham limpa a sua consciência interna. Assim, vocês poderão triunfar 
sobre o mundo externo em todas as áreas. 

Encarnações do Amor Divino! Queridos estudantes!

Vocês estão obtendo diplomas em diversos ramos do conhecimento. Mas, para que servem? 
A educação moderna leva apenas à argumentação, não à sabedoria total.
De que serve adquirir a educação que não pode levá-los à imortalidade?

Adquiram o conhecimento que os tornará imortais. 
(Poema em télugo)

Qual é a utilidade de se adquirir tantos diplomas sem compreender a sua própria natureza? A educação 
que buscamos deve, ao final, trazer algum benefício à sociedade. Vocês devem buscar esse tipo de 
educação. Compartilhem o seu conhecimento com os outros. Só então sua percepção será ampliada. O 
verdadeiro propósito de sua humanidade então se cumprirá.  Vyashti (indivíduo) é apenas um. Quando 
outro indivíduo se une a ele, se torna samashti (sociedade).

Desenvolvam o poder dos sentidos através do desenvolvimento do controle sobre eles. Apenas pelo 
controle dos sentidos pode um ser humano ser chamado de vyakthi (indivíduo). Infelizmente, hoje não 
encontramos o controle dos sentidos, absolutamente, em lugar nenhum. Aos sentidos é permitido correr 
loucamente no mundo externo.

Os sentidos foram criados por Deus para que o ser humano os use corretamente, exercendo o controle 
apropriado sobre eles, não para o “prazer” indiscriminado da criação de Deus. Os pássaros, os insetos e 
os animais estão, entretanto, fazendo o mesmo. Até mesmo as formigas estão criando famílias e as 
sustentando. Vocês não precisam seguir o seu exemplo. Vocês são seres humanos. Quem quer que os 
tenha criado, também irá providenciar o seu sustento. Vocês não precisam se preocupar com o seu 
alimento e outras necessidades. Vocês podem ganhar cinco mil dólares por mês no exterior. Sem dúvida 
é bastante dinheiro quando convertido em rúpias indianas. Mas comparem o custo de vida na Índia e no 
exterior. Os cinco mil dólares que vocês ganham em países estrangeiros equivalem a quinhentas rúpias 
na Índia. Essa quantia é suficiente aqui.

Muitas pessoas vão para o exterior com grandes esperanças. Mas o que há lá no exterior? Tudo o que 
necessitam reside em seu coração. Vocês não necessitam ir para o exterior. Desenvolvam a tolerância. 
Permaneçam aqui. Cuidem bem de seus pais, esposa e filhos. Tornem seus filhos familiarizados com a 
cultura e a espiritualidade indianas. Isso é a verdadeira educação.

A educação significa ler e escrever? Vocês podem chamar todos aqueles que aprenderam a ler e a 
escrever  de  pessoas  educadas?  Não,  absolutamente!  Conhecimento  sem discriminação  e  que  não 
beneficie  a  sociedade  –  pode  ser  chamado  de  educação?  A  educação  que  não  desenvolve  a 
discernimento é totalmente vazia! A real educação é aquela que vem do interior, que é “Educare”. O que 
todos os professores ensinam é apenas aquilo que está contido nos livros. A educação real não está 
disponível nos livros. 

Portanto, queridos estudantes! Não desperdicem o seu tempo lendo livros e adquirindo conhecimento 
meramente livresco. Vocês lêem a noite toda, sem dormir. Assim, a sua saúde se ressente. Portanto, 
devem ler apenas aqueles livros que são necessários ao seu propósito e não todo o lixo que encontram 
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nas lojas. 

As pessoas lêem diversos livros, revistas de cinema e jornais que não lhes são úteis de modo algum. 
Quando vocês abrem um jornal, ele está cheio de propagandas e fotos de cinema. Ali não há nada que 
vocês possam aprender.  

Sigam sua a consciência,  que os guia.  Se seguirem a sua consciência,  vocês serão dignos de ser 
chamados de seres humanos. Vocês não se tornam seres humanos simplesmente porque possuem 
certos membros como mãos, pernas, olhos, ouvidos, nariz, etc. Mesmo pequenos insetos os têm. Vocês 
podem se igualar a eles? Certamente que não! Levem a vida de um verdadeiro ser humano e sejam um 
exemplo para os outros. Vocês devem ser um exemplo da verdadeira cultura. 

Existe uma diferença sutil entre casta e cultura. Vocês pertencem à casta da humanidade; pois só existe 
uma casta: a casta da humanidade. Esse é um presente inato de seus pais. Por outro lado, a cultura é 
algo que é adotado em suas vidas. A cultura lhes ensina o que deve ser feito e de que maneira. É 
baseada em certas tradições. Ninguém pode mudar sua casta, que é a humanidade. Baseado em sua 
casta inata da humanidade, vocês podem seguir uma cultura. 

Outro ponto importante a ser notado neste contexto é que casta e cultura desprovidas de discriminação 
não são somente inúteis como também prejudiciais. 

O seu  conhecimento  e  intelecto  aguçado não são tão importantes.  A  discriminação é da mais  alta 
importância.  Devem ser  capazes  de  escolher  o  que  é  útil  e  necessário  para  vocês.  Vocês  devem 
acender uma luz quando estão no escuro. Não é apropriado acender uma luz quando o ambiente já está 
iluminado.  

Queridos estudantes!

Não é o conhecimento nem a energia que vocês devem desenvolver, mas o poder de discriminação. 
Qualquer que seja o objeto com que se deparem, primeiro perguntem-se a si mesmos: “Isso é bom ou 
mau; é útil ou não para mim”. Antes de empreender um determinado trabalho, pensem cuidadosamente 
se ele vale a pena ou não. 

Como seres humanos, desenvolvam a qualidade da humanidade. Por nenhum motivo, causem dor a 
seus pais, que são os responsáveis pelo seu nascimento. Os Vedas enfatizam a necessidade de se 
mostrar a maior reverência aos seus pais declarando “Venere sua mãe e seu pai como venera Deus” 
(Matru devo bhava pitru devo bhava).

Atualmente, os filhos não cuidam de seus pais. Um homem considera a esposa, a “boneca1”, o ponto 
central de sua vida. Ele segue os ditames da esposa, ignorando os seus pais, que lhe deram a vida, 
nutriram e criaram todo o tempo, enfrentando várias dificuldades. Vocês podem amar as suas esposas; 
não há nada errado nisso. Mas devem obedecer a seus pais também.

Os pais merecem o máximo de atenção. Todos os outros vêm depois dos pais. Primeiramente, amem a 
sua mãe e sigam os seus comandos. Somente quando fizerem a sua mãe feliz, a sua vida será feliz 
também. Se ela derrama lágrimas por qualquer razão, vocês deverão sofrer durante a sua vida inteira. 
Atualmente, muito poucas pessoas hoje reconhecem o valor de um amor materno. Se a mãe tem algo a 
dizer,  eles  menosprezam  as  suas  palavras  dizendo:  “Fique  quieta,  eu  sei  tudo”.  Outros  ainda 
asperamente lhe dizem: “Cale a boca. Você não precisa me aconselhar. Eu sou altamente instruído e 
possuo  diversos  diplomas.  Acaso  eu  não  sei?”  Vocês  podem  ter  conseguido  diplomas  no  campo 
acadêmico. Mas vocês conseguiram um diploma em conhecimento geral que seja útil para levar uma 
vida equilibrada? Somente os pais podem transmitir esse conhecimento.

O  homem  deve  servir  seu  pai  e  sua  mãe  e  fazê-los  felizes,  independentemente  de  obter  altas 
graduações.  Só então ele poderá levar uma vida feliz e pacífica. Essas são as coisas que o homem 
deve aprender e seguir cuidadosamente na vida.

Queridos estudantes!

Não subestimem a importância de cantar a glória do Nome divino. Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahi. 
Participem dos bhajans, que trazem muita paz e lhes conferem bem-aventurança. O canto de bhajans é 
uma atividade em grupo onde um número de pessoas se reúne (samashti) e canta a glória de Deus. Um 

1 Mulher excessivamente enfeitada e/ou de corpo pequeno e bem-feito.
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ponto importante: nos bhajans todos devem unir-se ao canto. Deve haver um puxador e todos os outros 
o seguem. Se vocês não confiam na sua voz,  pelo menos repitam o Nome divino em seu coração. 
Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não têm tempo nem para isso.

Vocês podem esquecer qualquer item em sua vida diária, mas nunca se esqueçam do  namasmarana 
(repetição do Nome de Deus) e do nama sankirtana (cantar o Nome de Deus). O Nome divino é eterno. 
Assim, contemplem sempre o Nome divino.

Tradução e revisão da Coordenação de Publicações/Conselho Central do Brasil
Fonte: www.sathyasai.org
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