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Chennai: Vedanta, termo que já foi considerado um privilégio de sábios e 
estudantes de Sânscrito, tornou-se inteligível para o homem comum depois do 
advento de Swami Vivekananda. A partir daí, vários professores de Vedanta 
abriram esse tesouro de conhecimento para o mundo. Entre esses, Swami 
Dayananda Saraswati criou seu próprio nicho, ensinando Vedanta em vários 
continentes, durante sua jornada espiritual que durou perto de seis décadas. 

 

Sua compreensão das escrituras Védicas era tão grande que ele conseguia 
explicar a natureza complexa da realidade e de verdades profundas usando 
palavras simples, cheias de humor e graça. Ouvindo Swami Dayananda as 
pessoas são levadas a entender a mensagem. O humor que ele usava, 
estimulava uma profunda meditação nos ensinamentos. 

 

O termo 'Vedanta' é muitas vezes entendido de uma maneira incorreta.  Swami 
Dayananda usa seu estilo impecável para explicar a essência de Vedanta: “Eu 
diria que Vedanta é a solução para o problema de me considerar mortal, 
imperfeito e sujeito a várias limitações. Vedanta é o ensinamento que soluciona 
esse problema. Na visão de Vedanta, você é a solução para o problema que 
você tem. 'Eu sou Brahman, o Todo' isso é Vedanta.” 

 



O Swami simplifica mais essa mensagem quando diz: “Nós não dizemos que existe 
somente um Deus, nós dizemos que existe SOMENTE Deus. Nada é profano, tudo o 
que existe é Ishvara, o Senhor.” Ele também deixou claro que Vedanta permeia 
nosso dia-a-dia a cada momento. 

 

Além de ensinar Vedanta, Swami Dayananda esteve empenhado em vários 
serviços sociais. Certa vez ele comentou sobre o propósito da vida dessa maneira: 
“Começamos realmente a viver quando contribuímos com algo que trará mais 
felicidade, mais sabedoria e mais liberdade. Até esse ponto, nós simplesmente 
nos arrastamos pela vida.” 

 

Muitos estudiosos deram definições para a palavra 'amor'. Aqui está a definição 
de Swami Dayananda: “O que nós entendemos por amor? Certamente isso é 
difícil de definir, pois 'amor é o desconhecido' e o que é desconhecido não pode 
se tornar conhecido através de nossas faculdades conhecidas. O amor acontece 
quando nossa mente pára com as manipulações nascidas de nosso egoísmo, 
avareza e identificação. E é esse amor que é louvado, não os sistemas, as regras, 
os ideais.” 

 

O santo sempre aconselha seus discípulos a refletirem e contemplarem sobre o 
que as escrituras dizem antes de a aceitarem. Certa vez ele disse, “a mãe Shruti 
compele o buscador a procurar a Verdade e não aceitar nenhum tipo de 
sedução; e sim duvidar; refletir e depois aceitar. Pois fé cega nunca dissipará a 
ignorância. É a sabedoria nascida da reflexão e da contemplação que pode 
dissipar a ignorância.” 

 

Um escritor prolífico, Swami Dayananda é autor de mais de 100 livros incluíndo o 
“Bhagavad Gita Home Study Course” (quatro volumes) e “O problema é você; a 
solução é você”. 


