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ASPIREM POR UMA VIDA DIVINA 
Data: 02/10/00 - Ocasião: Dasara - Festival das Mães Divinas - Local: Prasanthi Nilayam 

Não existe doença mais fatal que a ganância, 
Não existe inimigo mais perigoso que a raiva, 

Não existe aflição mais atormentadora que a pobreza, 
Não existe alegria maior que a sabedoria. 

(Verso em Sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino! 

Cada um neste mundo é afligido pelo mal da ganância em uma certa medida. Embora o homem tenha 
muitas coisas, ele não é capaz nem de desfrutá-las nem de compartilhá-las com outros devido a sua 
ganância. Então qual a utilidade de todas as riquezas que ele acumula? Ganância é a causa do 
sofrimento do homem. Embora ele seja rico, para todos os propósitos práticos ele se torna um pobre ou 
um mendigo por causa de sua ganância. Por um lado o homem sofre do mal da ganância e do outro, da 
aguda miséria causada pela pobreza, considerando que não existe miséria maior que a pobreza. Um 
homem de sabedoria não sabe o que é a ganância. Então, ele está sempre em bem-aventurança. Hoje o 
homem pode não estar tendo boas qualidades ou pensamentos, mas ele tem raiva em abundância. Não 
existe maior inimigo do homem que sua raiva. Quando a raiva se torna muito poderosa, ela rouba do 
homem suas qualidades humanas e distancia-o da divindade. 

Ganância, raiva, pobreza e sabedoria são os principais fatores que modelam o curso da vida do homem 
na Terra. 

Tenham Mente Estável e Convicções Firmes 

Embora o homem moderno saiba muito, ele não pratica este conhecimento em sua vida diária e finge ser 
totalmente ignorante. Por exemplo, ontem em Meu Discurso, Eu disse que estudantes não deviam se 
dirigir à audiência como 'irmãos e irmãs' artificialmente, sem que realmente signifique isto. Hoje, os 
oradores mudaram suas maneiras de se referirem às pessoas e evitaram o uso destas palavras. Eles 
iniciaram se referindo à platéia como 'devotos', 'augusta assembléia' e assim por diante. Isto é um erro. 
'Irmãos e irmãs' é a frase correta. Cada estudante considera Swami como seu pai e mãe. Uma vez que 
Swami é mãe para vocês, não são estas pessoas seus irmãos e irmãs? Não é errado se dirigir à 
assembléia como irmãos e irmãs. Vivekananda também se dirigiu aos reunidos em Chicago como irmãos 
e irmãs no verdadeiro espírito da cultura indiana. A cultura indiana não considera Deus meramente como 
pai e mãe, mas preceptor, amigo e Mestre Supremo, também como o seguinte verso declara: 

Tvameva Mathacha Pitha Tvameva 
Tvameva Bhanduscha Sakha Tvameva 

Tvameva Vidya Dravinam Tvameva 
Tvameva Sarvam Mamadeva Deva 

Então, quando Deus é ambos, mãe e pai, todos são certamente irmãos e irmãs. Vocês devem ter uma 
mente aberta e sentimentos nobres. Então serão capazes de compreender o significado destas palavras 
apropriadamente. Tivessem vocês compreendido isto, poderiam não ter trocado sua forma de falar hoje. 
Verdadeiramente falando, todos são irmãos e irmãs. Esta é a verdade. Deixem qualquer um dizer o que 
quiser, nunca se desviem do caminho da verdade. Atualmente os estudantes não são capazes de 
compreender o significado de certas palavras. Eles cegamente seguem aquilo que é dito para eles. 
Quando vocês mudam suas afirmações meramente pelos comentários dos outros, isto mostra que não 
têm nem uma mente estável, nem uma determinação firme. 

Queridos Estudantes! 

Considerem todos como seus irmãos e irmãs. Deus é seu pai e sua mãe. Deixem que digam o que 
quiserem; nunca mudem suas convicções. Tenham esta fé firme e propaguem esta verdade fundamental 
de irmandade. 
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Más Qualidades Causam Desastres 

A história da Índia mostra que a ganância tem sido a causa de muitas guerras. No Mahabharata, 
Duryodhana e Dussasana foram muito poderosos e ricos. Todavia eram carentes de boas qualidades. A 
ganância deles foi responsável pelas suas ruínas e a de seus clãs por inteiro. Então, qualidades más não 
apenas arruínam uma pessoa, mas também resultam em mau nome para seus amigos e parentes. Nós 
só podemos obter felicidade quando compartilhamos nosso amor com os outros. Os Vedas também 
proclamam isto: "A imortalidade pode ser alcançada apenas através de sacrifício, nem riqueza, nem 
descendência, nem boas ações podem conferi-la” (Verso em Sânscrito). 

Mas hoje não encontramos sequer um pingo de sacrifício no homem. Qual a razão? Ele se tornou 
miserável e ganancioso. A ausência do sentimento de sacrifício é devida a sua ganância. Krishna 
implorou aos Kauravas para darem ao menos cinco vilarejos aos Pandavas. Quando tinha este vasto 
país da Índia para si mesmo, não poderia Duryodhana ceder nem mesmo cinco vilarejos? O que falar de 
vilarejos, ele recusou dar até mesmo o espaço necessário para colocar uma ponta de agulha. Quão 
ganancioso ele era! Na verdade, o reino pertencia a Pandu. Dhritarashtra considerou o reino como sua 
propriedade embora não pertencesse a ele. Os Pandavas, que tinham todo direito ao reino, foram 
expulsos. A ganância foi a responsável não apenas pela guerra do Mahabharata, mas também por 
muitas guerras na Índia. 

O Ramayana também ilustra isto. Ravana foi fabulosamente rico. Ele viveu em uma fortaleza dourada. 
Lanka parecia um paraíso. Por causa desta abundância, Ravana desenvolveu desejos excessivos. 
Apesar de ser o rei de um vasto reino e ter uma esposa virtuosa, ele apoderou-se forçosamente de Sita, 
que pertencia a Rama, a encarnação divina. Ravana tentou roubar o que era propriedade de Deus. Ele 
teve paz e contentamento após apoderar-se de Sita? Não. Sita era a filha da Mãe Terra e Rama, a base 
fundamental da Terra. Ravana desconsiderou esta base fundamental e aspirou por Sita por causa de 
sua luxúria e ganância. Esta má qualidade de Ravana levou-o à perda de sua vida, reino e riquezas. 

Hiranyakasipu e Hiranyaksha também foram vítimas de ira e ganância. O que aconteceu com eles no 
final? Eles não apenas causaram suas próprias ruínas, mas foram também responsáveis pela queda do 
clã Rakshasa. Hoje o homem perdeu seu caráter por tornar-se escravo das más qualidades como 
luxúria, ira, ganância, arrogância e desejos. Para uma criança, o colo da mãe é sua escola. Ela é segura 
e feliz na custódia da mãe. O homem começa a desenvolver os desejos mundanos após deixar o colo de 
sua mãe. 

O Caminho das Virtudes Leva à Bem-aventurança 

Manifestações do Amor Divino! 

Em nossa vida diária, temos de reconhecer a verdade relacionada à felicidade. Todos aspiram por 
felicidade, mas ninguém reconhece que tudo que aspiram já está lá dentro deles. O homem hoje foca 
sua visão para o exterior. Ele investiga o mundo externo e por esse motivo não é capaz de reconhecer o 
que está dentro dele. A fonte de paz, pureza e contentamento está lá dentro dele. Mas em sua ilusão, ele 
tenta encontrá-los fora. Sua visão externa é a raiz de suas preocupações. Uma vez que ele volte sua 
visão para dentro, poderá encontrar todas as coisas internamente. Onde está Deus? O homem tenta 
procurar Deus em templos. Ele pensa que Deus mora em Kailasa ou Vaikuntha. Mas o que é Vaikuntha? 
O que é o paraíso? O homem não é capaz de reconhecer o real significado destes termos. De fato, como 
é dito, a felicidade de alguém é o seu paraíso, seu sofrimento é o seu inferno. Se este é o caso, então 
porquê vocês procuram do lado de fora? Vocês dizem uma coisa e fazem outra. Vocês não praticam o 
que dizem e pensam, e por causa disto sofrem. Falem a verdade; ela dará a vocês felicidade. 

Deus não mora do lado de fora. Seus corações verdadeiramente são o templo d'Ele. Mas vocês 
negligenciam este templo e procuram por Deus em pedras. Vocês esquecem e ignoram o Deus dentro 
de vocês e vão para locais de veneração externos para adorá-lO. Isto é devido a suas mentalidades 
restritas. O dia em que se desprenderem de suas mentalidades restritas, boas qualidades florescerão em 
vocês. Estas qualidades instilarão retidão em suas condutas. Retidão confere unidade. Unidade é 
adquirida por disciplina e disciplina por sua vez garante paz. Paz os torna virtuosos e esta 
verdadeiramente é a estrada real para a bem-aventurança. Embora possuam virtudes, vocês não 
percebem isto. Então, carecem de paz. Ó homens, bem-aventurança é adquirida apenas pelas virtudes e 
virtudes são adquiridas pelo dharma (retidão). Portanto, vocês devem empenhar-se para serem 
honrados e praticarem o dharma. Hoje o homem não compreende o verdadeiro significado de dharma. 
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Vocês devem saber quais são os seus dharmas. Como vocês são todos crianças, devem seguir o 
dharma relacionado a seus estágios de vida. 

O melhor lugar para uma criança é o colo de sua mãe, onde ela aprende suas primeiras lições de 
dharma. A criança gradualmente cresce para o estágio da adolescência. Como um jovem, vocês devem 
seguir o dharma da juventude, passando pelo dharma de suas infâncias. Para cada estágio da vida 
existe um dharma correspondente. A juventude leva à idade adulta que, por sua vez, leva à velhice. As 
pessoas idosas devem seguir o dharma pertinente ao estágio de vida delas. É incorreto assumir que o 
dharma é o mesmo para todos. Qual é o dharma da juventude? É o caráter que é importante para a 
juventude. O objetivo da educação é o caráter. Cultivem bons pensamentos em seus corações e 
enriqueçam suas vidas com boa conduta. Seus corações e suas ações estão sob seu controle. Ambos, 
alegria e dor, estão sob seu domínio. Pessoas com caráter enriquecem o país em valores. Se os 
cidadãos são bons, o país também se tornará bom. A juventude deve ter um caráter genuíno. O jovem 
deve conduzir-se com humildade entre os mais velhos. A humildade deve estar refletida em sua 
linguagem também. Vocês devem aspirar alcançar aquilo que é próprio da juventude. 

Disciplinem Sua Visão 

Controlem sua visão. Isto foi o que Buddha alcançou primeiramente. Ele pregava visão correta. A visão 
correta leva aos pensamentos corretos, os pensamentos corretos levam às ações corretas e, finalmente, 
as ações corretas levam à convicção correta. Então, a visão correta deve ser cultivada primeiro. A 
juventude moderna não tem visão correta. Eles olham para todas as coisas boas e más; eles dizem tudo 
o que querem, comem tudo o que querem e fazem tudo o que querem. Eles podem se chamar de 
humanos com este tipo de conduta? Vocês devem ver o que é adequado, ouvir o que é bom e fazer o 
que é apropriado. Apenas então vocês podem se chamar de seres humanos. Unidade de pensamento, 
palavra e ação é a marca de um verdadeiro ser humano. Portanto, aspirem por isso. Embora altamente 
educados, os Kauravas, Ravana, Hiranyaksha e Hiranyakasipu careciam de caráter. Eles nunca 
poderiam viver pacificamente. De fato, Hiranyaksha e Hiranyakasipu foram eminentes cientistas. 
Nenhum cientista dos tempos modernos pode igualar-se a Hiranyakasipu. Enquanto nos dias atuais os 
cientistas podem alcançar apenas a Lua, Hiranyakasipu poderia alcançar até mesmo a Estrela Polar. 
Embora fosse dotado com o poder do intelecto e de habilidades físicas, ele carecia de virtudes. 
Habilidade sem virtude é inútil. As virtudes que temos que incutir são bons pensamentos, boa conduta, 
devoção, disciplina e senso de dever. Comecem disciplinando primeiramente sua visão. 

Os homens de hoje aspiram por uma vida longa, mas não por uma vida divina. É uma prática comum 
entre os mais velhos abençoar as pessoas jovens com uma vida longa quando oferecem suas 
saudações a eles. Qual a utilidade de uma vida longa se ela está despojada de virtudes? O homem 
moderno tem desejos sem sentido. Ele aspira por uma vida longa mesmo quando carece das 
necessidades básicas de vida, como comida, abrigo e roupas. A vida longa é significativa quando 
alguém está dotado com as necessidades da vida. Além do mais, são as virtudes que dão significado a 
uma vida longa. Ao invés de aspirar por uma vida longa, vocês devem aspirar por bom caráter e 
tolerância. 

Evitem Hipocrisia nas Palavras e Ações 

Não existe nada errado em desejar. Mas suas ações devem estar de acordo com seus desejos. Não 
desperdicem tempo em adorações ritualísticas de Deus sem compreender o significado implícito dos 
rituais. Exaltar Deus em palavras vazias sem firme convicção é inútil. Os dois oradores que falaram mais 
cedo estavam elogiando Swami. Eu não gostei disto e Me senti embaraçado por estes elogios. Me dá 
felicidade se vocês desenvolvem boa conduta e incutem virtudes. Do contrário, sua palestra se torna 
uma zombaria e um esforço para desencaminhar a audiência. Vocês descrevem Deus como sua mãe e 
pai. Então, por que não dirigir-se à audiência como 'irmãos e irmãs'? Vocês disseram: "Os devotos que 
aqui estão reunidos". Como vocês têm certeza que eles são devotos? Quando consideraram errado 
dirigir-se como 'irmãos e irmãs', então chamá-los 'devotos' equivale a uma tolice pior. Eu dirijo-me para a 
audiência como 'Manifestações do Amor Divino' devido a cada um ser dotado com a qualidade de amor. 
Esta é a verdade. "Deus criou todas as coisas sobre a base da verdade. A criação inteira funde-se, 
ultimamente, na verdade. Não se pode encontrar um lugar onde a resplandecência da verdade não seja 
percebida. Esta é a verdade pura, não amalgamada." (Poema Télugu) Apenas quando compreenderem 
estes princípios da verdade, as sementes da verdade completa germinarão em vocês; de outro modo, 
todas as espécies de artificialidades se enraizarão. Questões que são relevantes e que dispersam as 
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preocupações das pessoas devem ser ditas em suas falas. Vocês podem até narrar suas próprias 
experiências com Swami, mas meramente elogiar nunca é do Meu gosto. Suas palavras e suas ações 
devem transparecer que vocês são devotos de Swami. No palco vocês são heróis (heros), mas na 
prática são zeros. Eu serei feliz se vocês forem heróis em todos os aspectos de suas vidas. 

Manifestações do Amor Divino! 

Por desconhecimento vocês cometem alguns erros, mas devem olhar para eles a fim de não repeti-los. 
Todo ato de vocês deve ser honrado. Todos os seus pensamentos devem ser verdadeiros. Vocês devem 
ampliar suas visões e colocar um fim aos seus desejos egoístas. Deus fica feliz quando vocês levam 
suas vidas desta maneira. Ao mesmo tempo, devem compreender que Deus não espera por vocês para 
dar felicidade a Ele, visto que a bem-aventurança é Sua verdadeira natureza. Como é dito: "Deus é a 
manifestação da suprema bem-aventurança, Ele é sabedoria absoluta, o Uno sem um segundo, além do 
par dos opostos, expansivo e penetrante como o céu, a meta indicada pelo mandamento ‘Tu és Aquele’, 
o eterno, puro, imutável, e a testemunha de todas as funções do intelecto". 

Sendo um aspecto da divindade, vocês devem também experimentar a suprema felicidade. Tudo está 
presente dentro de vocês. Embora sua natureza seja a não dualidade, vocês são incapazes de ter a 
experiência da bem-aventurança. Se são felizes por um momento, no outro momento estão 
desafortunados. Qual a razão para isto? É porquê vocês fazem todas as coisas proibidas. Assim, o 
sofrimento os persegue. Vocês devem desenvolver equanimidade, que é o verdadeiro sinal de devoção. 
Ainda, ternura e cooperação devem permear suas vidas. Estudantes dizem 'cooperação', mas fazem 
apenas 'operação'. Vocês devem viver com os outros em unidade, paciência e cooperação. Embora 
tenham estudado muitos anos aqui, onde está a extensão de seus sentimentos? Os estudantes estão 
crescendo fisicamente, mas não em termos de virtudes! Apenas quando praticarem virtudes a educação 
de vocês terá sucesso. Sua educação deve moldá-los para serem bons; vocês não necessitam 
tornarem-se importantes. 

Assimilem as Qualidades de Hanuman 

Rama tinha adquirido maestria sobre todos os tipos de conhecimento. Ravana também era um grande 
erudito mas, ao final, destruiu a si mesmo trilhando o caminho errado. Rama era bom enquanto Ravana 
era importante. Vocês devem compreender claramente a diferença entre bondade e importância. 
Bondade consiste em ver a divindade em todos, mesmo em um demônio. Ravana viu o homem em 
Rama, mas Rama reconheceu a divindade mesmo em Ravana. Ele disse a Lakshmana: "Ó Lakshmana! 
Ravana está parecendo Indra em sua majestade". Rama sentiu tristeza por Ravana estar arruinando-se 
devido às suas más qualidades. Mesmo sua esposa, Mandodari, não gostava de sua conduta. Ela lhe 
aconselhou: "Ó Ravana! Você é um grande imperador, tem grande poder, mas está fazendo tanta coisa 
maldosa. Por quê trouxe Mãe Sita aqui? É o pior pecado raptar a esposa de outro. Apenas imagine qual 
seria o seu apuro se alguém raptasse a mim? Visto que você raptou a esposa de Rama, Ele virá 
guerrear contra você. É a obrigação d'Ele fazer isto. É bobagem da sua parte considerá-lO como uma 
pessoa comum". 

Estudantes!  

Vocês são os futuros cidadãos do país. Portanto, devem desenvolver tolerância e boas qualidades. Boas 
qualidades devem também crescer juntamente com o corpo. Considerem esta situação da vida real. Um 
bezerro nasce para ser uma vaca. Como o bezerro cresce, ele desenvolve chifres. Nos tempos 
modernos, ácido é aplicado nestes chifres para parar seu crescimento. Similarmente, o homem hoje está 
restringindo o crescimento de virtudes se entregando a ações malignas. Deste modo, ele está se 
arruinando. Todos os sentimentos sagrados estão dentro do homem. Não existem boas qualidades que 
não estejam dentro dele. Ele deve permitir que as boas qualidades cresçam e tentar controlar qualquer 
sentimento doentio tão logo apareçam. Quando um pensamento surge, questionem se ele é bom ou 
mau, certo ou errado. Não tenham pressa em colocá-lo em prática. A pressa provoca o desperdício, o 
desperdício provoca a preocupação; então, não sejam apressados. Vocês devem descartar qualquer 
mau pensamento imaginando: "Eu sou um estudante. Sendo um estudante, como posso ter tais 
sentimentos?". 

Dependendo da situação, vocês devem erguer suas cabeças ou abaixá-las. Quando Hanuman foi até 
Ravana, ele sustentou sua cabeça alta e agiu como ele gostava. Ele disse: "Ó Ravana! Eu ensinarei a 
você uma lição. Você pensa ser muito importante, mas o que você fez é muito vil. Eu me apresentei a 
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Indrajit a fim de ver sua corte. Uma vez que estou na sua frente, estou erguendo minha cabeça. Mas 
quando estou na presença de Rama, abaixo minha cabeça, visto que Ele é cheio de virtudes. Eu não me 
importo com o poder, eu respeito os virtuosos". Vocês também devem ensinar a verdade do mesmo 
modo. Vocês não são macacos, embora sua mente seja como a de um macaco. Controlem esta 'mente 
de macaco' (monkey mind) e tenham as mesmas qualidades do 'gênero humano' (mankind). Somente 
então tornar-se-ão como Hanuman. Vocês devem tentar preservar tudo que é bom e erradicar tudo que 
é mau. Vocês devem tornar-se bons estudantes. Deste modo, devem revelar a verdade para o mundo. 
Vocês não necessitam ter medo de nada quando seguem a verdade. Vivam em amor. Apenas assim 
tornar-se-ão bons. Não sejam detidos por nada. 

Deus não Necessita de Seus Louvores 

Vocês devem compreender que Deus não necessita de seus elogios. Deus não vê seus elogios. Ele vê 
suas condutas. Portanto, suas condutas devem ser boas. Desenvolvam boas qualidades. Então serão 
um bom exemplo para toda a nação. Não existe nada errado em desejarem uma vida longa, mas devem 
cultivar boas qualidades também. É melhor ter uma vida curta e boa do que uma longa e má. Vida longa 
e mente aberta devem seguir juntas. Apenas assim sua longa vida será significativa. Hoje todo homem 
reza por uma vida longa quando se levanta de manhã, mas ninguém reza por uma vida divina. 
Sentimentos divinos devem ser incutidos para terem uma vida longa. 

Estudantes! Jovens! 

Vocês devem prosseguir pelo caminho sagrado. Então terão sentimentos e pensamentos divinos. Vocês 
são jovens; vocês têm um longo caminho a seguir. O bem e o mal dependem de vocês. O futuro do 
mundo descansa sobre os seus ombros. Vocês têm o poder para suportar este peso. Vocês devem rezar 
pelo bem-estar do mundo inteiro e não meramente para o da Índia. Loka Samastha Sukhino Bhavantu 
(Que todas as pessoas do mundo possam ser felizes!) “Deus permeia o universo inteiro”. O mundo todo 
é divino. Portanto, o mundo todo deve ser feliz. Vocês não devem ter nenhum preconceito; vocês não 
devem odiar ninguém. Sigam os ideais de Swami. Swami ama a todos. Então, desenvolvam amor por 
todos. Mas algumas vezes, Swami finge estar irritado com vocês apenas para corrigi-los. Algumas 
vezes, suas condutas não Me agradam e, portanto, Eu não fico olhando vocês. Se suas condutas forem 
boas, Eu olharei e falarei para vocês. Portanto, moldem suas condutas. 

Não se entreguem a conversas excessivas. Não tenham muitos contatos. Eles trarão prejuízos para 
vocês. Vocês têm vindo aqui para estudar e adquirir conhecimento. Sintonizem suas mentes em seus 
objetivos. Se fizerem suas obrigações com sinceridade, Eu certamente falarei com vocês. Algumas 
vezes, Eu os ignoro para corrigi-los e ensiná-los. Eu não guardo rancor em nenhum momento. A 
educação deve incutir humildade em vocês. Como é dito: "A educação concede humildade, humildade 
confere merecimento e merecimento faz você rico. Riqueza gasta em caridade leva para o caminho do 
dharma e o dharma o torna virtuoso". (Poema Télugo) Esta é a verdadeira qualidade da educação. 
Sejam sempre humildes, conversem menos. Levem uma vida disciplinada e sagrada. 

Bhagavan concluiu Seu discurso com o Bhajan, "Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai ..." 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 44 - Número 03 - 3/2001 


