
 
 
 

Dipavali 

A Luz Divina 

 

 

 

Entre as festas e fogos de artifício,  

não esqueçamos o verdadeiro significado do Dipavali 

 

 

“DA FALSIDADE, ME LEVE À VERDADE, DA ESCURIDÃO, me leve à luz, da morte, me leve à 

imortalidade.” Em nenhum outro lugar, o simbolismo dessas frases do Brihadaranyaka Upanishad é 

mais evidente do que na celebração do Dipavali. Popularmente conhecido como Festival das Luzes e 

abreviado para Diwali no uso contemporâneo, Dipavali é o festival mais importante para a população 

hindu do mundo. Com suas matrizes de lamparinas acesas, fogos de artifício e festividades, Dipavali 

transforma o céu desolado e sem lua, enchendo-o de riso, felicidade e esplendor. 

 

 



 
 
 

 

 

Como outros festivais religiosos do mundo, Dipavali está associado a várias lendas diferentes e tem 

profundo significado social e espiritual. É conhecido principalmente pelo culto à deusa Lakshmi, que 

simboliza riqueza e prosperidade. No norte da Índia, é a comemoração do retorno triunfante de Rama 

a Ayodhya depois de derrotar as forças lideradas por Ravana. No sul da Índia, Dipavali é comemorado 

em memória da vitória de Krishna sobre Narakasura. Além disso, marca o fim da estação chuvosa e o 

ciclo de colheita e, portanto, também é o festival do Kharif ou nova ceifa. 

Qualquer que seja a história que se prefira, as celebrações de Dipavali em todo o mundo são 

universalmente marcadas por fogos de artifício majestosos, uma variedade de programas culturais, 

um espírito de compartilhamento e fraternidade e, mais importante, a iluminação de lamparinas 

(diyas) em várias linhas (vali) dentro e fora da casa. São esses diyas luminosos que contêm a essência 

do Dipavali. Assim como a luz dissipa a escuridão da noite e mostra o caminho certo para um viajante 

cansado, a iluminação das lamparinas na noite de Kartik Amavasya, quando a lua nova está em Tula 

ou Libra, simboliza a vitória do bem sobre o mal, a justiça sobre injustiça, luz sobre as trevas e 

sabedoria sobre a ignorância. 

Desde o início dos tempos, os aspirantes espirituais buscam a luz como ponto culminante de sua 

jornada. Uma das conversas mais ilustres sobre esse assunto pode ser encontrada no Brihadaranyaka 

Upanishad, em que o rei Janaka de Videha, cuja corte era famosa por discussões espirituais conduzidas 

pelos mais ilustres rishis do seu tempo, perguntou ao Rishi Yajnavalkya: “Venerado Rishi, me 

esclareça! Qual é a Luz Divina do homem? O que é que lhe permite funcionar neste mundo? ” 



 
 
 
Yajnavalkya deu uma resposta simples e directa. “O sol é a sua luz, ó rei!” Ele disse. “Se não houvesse 

luz solar, as pessoas seriam incapazes de desempenhar suas funções neste mundo. Pela luz do sol, a 

actividade é possível, e é pela luz do sol que alguém se senta, se move, trabalha e se mantém feliz. 

”Em uma série de perguntas, Janaka pressiona o sábio sobre o assunto, finalmente questionando que 

luz haveria na ausência de todas as manifestações externas. Yajnavalkya deu uma resposta muito 

reveladora. “Ó rei Janaka!” Ele disse. “Saiba que quando tudo mais falhar, a Alma, o Eu interior, será 

o guia. É o Ser, que será a luz. ” 

 

 

 

Essa luz, que é equiparada ao Supremo e supostamente é a consciência da vida, é expressa da seguinte 

forma no Chandogya Upanishad (3.13.7): “Existe uma luz que brilha além de todas as coisas na Terra, 

além de todos nós, além dos céus mais altos. Esta é a luz que brilha em nosso coração.” 

Infelizmente, estamos alheios a isso na maioria das vezes. Mesmo quando lemos e ouvimos sobre a 

sua presença, somos incapazes de ver essa Luz, principalmente porque essa chama, que os Vedas 

dizem ser menor que a menor das faíscas atómicas e escondida na câmara mais interna do coração 

humano, agora está coberta por camadas de vulgaridades, complexidades e impressões. Além disso, 

devido aos nossos sentidos voltados para o exterior, tendências e apegos aos frutos da acção, somos 

incapazes de voltar os olhos para dentro - pelo menos não até que sejamos obrigados por 

circunstâncias externas. É possível fazê-lo, se o eu inferior se tornar um com o Ser Supremo. Mas essa 

união não é tão fácil quanto parece em palavras. A jornada está cheia de obstáculos: escuridão e 

ignorância, visões enganadoras. 

Na visão de Arjuna, Krishna, em Sua Forma Cósmica, no campo de batalha de Kurukshetra, é a 

experiência da Realidade transcendental e está associado a brilho, esplendor e luz: “Se mil sóis 



 
 
 
surgissem de uma só vez no céu, esse esplendor se pareceria com o esplendor daquele grande Ser .... 

Então Arjuna, cheio de espanto, arrepiado, inclinando a cabeça para Krishna com as palmas das mãos 

unidas, disse: ... ‘Com poder infinito, sem começo, meio ou fim, com inúmeros braços, a Lua e o Sol 

sendo Seus olhos, eu Te vejo, o fogo ardente da Sua boca, aquecendo todo esse universo com Seu 

esplendor. '” 

 

 

Por mais fascinantes e impressionantes que sejam essas visões, mesmo a experiência da luz não deve 

ser o objectivo final. Se assim fosse, o Bhagavad Gita teria terminado com o Décimo Primeiro 

Ensinamento. Mas isso não acontece. Segundo o próprio Krishna, o estado supremo é aquele que o 

Sol não ilumina, nem a Lua, nem o fogo, pois é a Luz da Consciência Pura. Essas palavras são análogas 



 
 
 
às encontradas em Svetasvatara (6.14) e Katha Upanishad (5.15). “Lá o sol não brilha, nem a lua, nem 

as estrelas; relâmpagos não brilham lá e muito menos fogo terrestre. Da Sua luz, tudo isso dá luz, e 

Seu esplendor ilumina toda a criação. ” 

É dolorosamente evidente que palavras e descrições da Luz espiritual, são limitadas. O entendimento 

vem da capacidade intuitiva e da experiência prática no campo espiritual. Celebramos o Festival das 

Luzes, em renovação de nossa busca por essa luz espiritual. 

 

  

Para apreciar o espírito por trás deste festival e transmitir seu significado para os outros, é preciso 

considerar apenas as lamparinas tradicionais que são populares ainda hoje nas pequenas cidades e 

vilas da Índia. Esses diyas representam os quatro elementos essenciais necessários ao buscador: 

desapego (o recipiente de barro), devoção a Deus (o óleo), oração e meditação (o pavio de algodão) 

e sabedoria espiritual (o palito de fósforo para acender a lamparina). Convém realçar que no Dipavali 

a primeira lamparina é acesa com um palito de fósforo, após o qual esta lamparina é usada para 

acender toda a gama de lamparinas dentro e fora da casa. A primeira lamparina simboliza a refulgência 

divina, enquanto as outras lamparinas iluminadas representam a luz em corações individuais.  



 
 
 
À medida que as chamas de todas essas lamparinas ardem intensamente e brilham a noite inteira, 

elas mostram a possibilidade de que, com a remoção da escuridão e ignorância, a minúscula luz nos 

nossos corações também pode brilhar intensamente, iluminando todo o universo. Que todos 

possamos progredir rapidamente para os mais altos níveis de espiritualidade - das trevas à luz e além. 

 

Dipac Canacsinh 
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