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COMECEM UMA VIDA NOVA E DIVINA NESTE ANO NOVO 
Data: 01/01/01 – Ocasião: Ano Novo Ocidental - Local: Prasanthi Nilayam 

A alegria traz consigo uma corrente subjacente de tristeza. 
Ninguém pode separar a tristeza da felicidade. 

É a tristeza que leva à felicidade. 
Na verdade, alegria e tristeza são efeitos da Era de Kali. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

Eras se passaram, mas o homem não desenvolveu sentimentos nobres. Um verdadeiro ser humano é 
aquele que tem uma mente boa. Uma mente boa tem o brilho do sol e o frescor da lua; faz proferir 
palavras sagradas e confere paz à sociedade. Só quem tem compaixão, paciência, amor e espírito de 
sacrifício é um verdadeiro ser humano. Mas no homem moderno, tais qualidades sagradas ficaram 
escassas. Como pode alguém sem qualidades humanas ser chamado de ser humano?  

A Bem-Aventurança se Origina dos Sentimentos Sagrados 

O homem se originou da natureza. A Terra sustenta a vida. O sol fornece luz. As árvores dão oxigênio, a 
água sacia nossa sede e o ar nos ajuda a viver. Como este homem, nascido dos cinco elementos e 
sustentado por eles, não possui as qualidades sagradas destes cinco elementos? Tendo nascido e 
crescido a partir da natureza, o homem deveria incorporar estas qualidades e propagar os ideais 
estabelecidos pela natureza. Pássaros, animais e árvores seguem a natureza e levam uma vida ideal. As 
árvores inalam o gás carbônico venenoso e exalam o oxigênio que sustenta a vida. Até mesmo os 
animais cumprem seus deveres e ajudam o homem de muitas formas. Mas, tendo nascido como um ser 
humano, por que o homem não está praticando os valores humanos? Ele não é capaz de praticar e 
propagar os valores humanos na sociedade já que ele próprio parou de praticá-los.  

Manifestações do Amor Divino!  

Todo homem espera o ano novo para conferir sobre ele paz, felicidade e prosperidade. O ano novo não 
traz felicidade ou tristeza com ele. Ontem é o mesmo que hoje e hoje é o mesmo que amanhã. Os dias 
são a mesma coisa, mas experimenta-se prazer ou dor dependendo de suas próprias ações. Ações 
meritórias não trarão miséria, e ações pecaminosas não podem dar felicidade. Todos estão fadados a 
enfrentar as conseqüências de suas ações. Mas aquele que se torna o receptáculo da graça de Deus 
será capaz de manter a equanimidade na tristeza e na felicidade. A graça de Deus destrói montanhas de 
pecados e confere paz ao homem. Mas devido ao impacto da Era de Kali, o homem perdeu a fé em 
Deus. Ele busca dinheiro e poder. Como tal homem pode atingir a Divindade? O homem só pode subir 
do nível humano para o Divino praticando os valores humanos. Sendo assim, o homem deve cultivar os 
valores humanos. 

Anos vêm e vão, também o prazer e a dor o fazem. Nada confere bem-aventurança permanente, exceto 
a vivência do Eu Superior. O homem não pode atingir paz e felicidade a partir de suas ações a menos 
que tenha sentimentos sagrados dentro de si. Muitas pessoas esperam o ano novo para conferir a eles 
felicidade e prosperidade. Mas na realidade, o ano novo lhes traz somente os resultados de suas ações 
passadas. Para se redimir de seus pecados passados, vocês têm que cultivar qualidades sagradas e se 
envolver cada vez mais em atividades sagradas no ano novo. Na realidade, a bem-aventurança está 
dentro de vocês, ela emana de seus sentimentos sagrados. Assim, vocês têm que manifestar a bem-
aventurança de dentro; ela não pode ser dada a vocês pelos outros. Ninguém pode tirar a bem-
aventurança de vocês, e vocês não podem obtê-la externamente.  

O Ano Novo Traz os Resultados das Ações do Passado 

O coração é o centro dos sentimentos sagrados. Ele está repleto de compaixão. É a compaixão que dá 
origem aos sentimentos sagrados. Tem-se que desenvolver compaixão, difundir a luz do amor e cultivar 
sentimentos divinos. Sem fazer assim, como se pode esperar que o tempo lhes confira felicidade? 
Obtém-se o que se faz. Se a pessoa espera bons resultados, tem que cultivar bons sentimentos. Com 
pureza de coração, firmeza de mente e ações abnegadas, pode-se tornar o receptáculo da graça divina 
que removerá qualquer quantidade de sofrimentos num instante. Não se pode alcançar nada sem a 
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graça divina. Assim, tem-se que realizar atividades que conferirão a graça divina. A paz e a felicidade 
não podem ser obtidas do mundo externo. Só se pode obtê-las pela graça divina. As pessoas celebram o 
advento do ano novo cantando e dançando. Aquele entusiasmo e felicidade são momentâneos. O que o 
homem necessita é de paz e felicidade permanentes. Como ele pode esperar atingir felicidade 
permanente realizando ações mundanas? Ele tem que realizar atividades sagradas para atingir a 
felicidade permanente.  

A felicidade só resulta das dificuldades. É impossível experimentar prazer sem dor. O prazer é um 
intervalo entre duas dores. Vocês podem ser um homem rico ou um aspirante espiritual; vocês recebem 
o que merecem. Vocês não podem esperar mangas plantando uma semente de lima e vice-versa. Como 
é a semente, assim é a fruta. Semelhantemente, como é o sentimento, assim é o resultado. Vocês estão 
iludidos se pensam que obtêm dor e prazer do mundo externo. Na realidade, eles são o resultado dos 
seus próprios sentimentos. Eles devem transformar seus corações com sentimentos sagrados. Vocês 
devem, portanto, realizar uma mudança em seus pensamentos.  

Manifestações do Amor Divino!  

Os anos se passaram, mas os sentimentos do homem não se tornaram puros. Ele só atingirá paz 
quando houver transformação nos seus sentimentos. Ele deve preencher seu coração com sentimentos 
sagrados. Sob quaisquer circunstâncias, deixem seus sentimentos serem puros e ideais. Deixem todas 
as suas ações serem para o bem-estar dos outros. Os Vedas declaram: "Obtém-se mérito servindo aos 
outros e comete-se pecado ferindo-os" (Verso em Sânscrito). Quando seus sentimentos forem sagrados, 
vocês obterão resultados sagrados sem pedir.  

Devido ao impacto da Era de Kali, o pensamento, as palavras e as ações do homem não estão em 
harmonia entre si. Vocês podem não dizer ou fazer nada, mas o resultado que obtêm depende de seus 
pensamentos. Assim, tornem seus pensamentos sagrados e tornem-se um ser humano bom. Só alguém 
com pensamentos bons e mente boa pode ser chamado um ser humano bom. Às vezes, ações feitas 
com boas intenções podem render maus resultados. O resultado pode parecer adverso, mas há bondade 
oculta nele. Uma mente boa nunca mudará por causa de tais resultados.  

O homem é essencialmente bom. Assim, ele deveria levar uma vida de bondade. Mas hoje, o homem 
oscila a todo o momento. Isto se deve à falta do poder da vontade. O homem deveria ter uma mente 
inabalável e uma visão firme. Então, ele não será submetido a qualquer sofrimento. Só a graça de Deus 
pode ajudar o homem a superar estas tendências negativas. Pode-se ser um milionário, mas suas 
riquezas não o redimirão se seus sentimentos forem impuros. Até mesmo se um homem não possuir 
nada, ele ainda pode alcançar o nível mais alto se tiver pureza de coração. Qualquer coisa que um 
homem de pureza vê ou toca se torna ouro. Por outro lado, se faltar pureza e esforço na direção certa, 
até mesmo um bastão em sua mão se transformará em uma cobra.  

"Os pensamentos formam a base do mundo inteiro”. 

(Verso em Sânscrito) 

Algumas pessoas sentem que suas expectativas não estão frutificando apesar dos seus melhores 
esforços. Isto se deve principalmente à ausência de pureza em seus sentimentos e intenções.  

Hoje marca o começo do ano novo de 2001. Ano que vem, será 2002. O destino não muda com a 
mudança de ano. Junto com a mudança de ano, suas ações deveriam mudar também para melhor. Só 
então vocês obterão bons resultados.  

Estudantes!  

Vocês só irão bem nos seus exames quando trabalharem duro ao longo do ano. Como é a ação, assim é 
o resultado. Às vezes, vocês podem questionar o resultado adverso de uma ação boa. Mas na realidade, 
ações boas nunca renderão resultados ruins. Às vezes, eles podem parecer adversos, mas são 
essencialmente bons. É uma fraqueza humana ver somente o aspecto negativo, ignorando o positivo.  

"Prazer e dor, bom e mau co-existem, ninguém pode separá-los.  
Vocês não podem encontrar prazer ou dor, bem ou mal separados um do outro.  

O prazer resulta quando as dificuldades frutificam”. 

(Poema em Télugo) 

Até mesmo uma manga doce tem sabor azedo quando é colhida prematuramente. Deveria ser permitido 
que amadurecesse. Só então ela terá sabor doce. Assim, não se desanimem se suas ações não 
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renderem os resultados desejados imediatamente. Seus esforços estão fadados a frutificar no seu 
devido tempo. Vocês devem esperar o tempo certo e manter a pureza e a santidade. Então, vocês 
certamente obterão o que merecem. 

Sigam o Caminho Interior 

Manifestações do Amor Divino!  

Vocês têm esperado pelo começo do ano novo com grandes expectativas. Mas vocês devem se 
questionar se têm feito esforços de acordo com a expectativa. Antes de realizar alguma atividade, deve-
se discriminar e investigar os prós e os contras. Hoje, o homem perdeu seu senso de discernimento. Ele 
não sabe como respeitar os anciões e se comportar com os outros. Ele deveria usar seu senso de 
discernimento e se indagar sobre estes assuntos. Ele deveria fazer uso adequado da mente, do destino, 
da posição e da riqueza que Deus lhe deu. Ao invés disto, ele se tornou vítima dos seis males: desejo, 
raiva, ganância, paixões desvairadas, orgulho, e inveja. Estes males não foram criados por Deus. Eles 
advêm dos maus hábitos e má alimentação do homem. Comida e hábitos são responsáveis pelas 
qualidades do homem, boas ou más.  

As qualidades sagradas se originam do coração e correspondem ao caminho interior, enquanto todas os 
atos mundanos do homem como acumular riqueza, conseguir empregos, jogar, desejar posições de 
autoridade, etc., correspondem ao caminho externo. As tendências mundanas se originam da cabeça e 
estão destinadas a mudar. Só as tendências internas que se originam do coração são verdadeiras e 
eternas. Ignorando as tendências internas, o homem trilha o caminho externo. Por conseguinte, ele é 
incapaz de obter a felicidade permanente. Ele trilha o caminho externo, mas espera os resultados que 
correspondem ao caminho interior. Toda ação do homem moderno está orientada para o caminho 
externo. Ele fala inverdades, vê o mal, ouve mentiras e age de forma incorreta. Na realidade, sua vida 
inteira tomou uma direção negativa. Ele deveria abandonar o caminho externo e dirigir sua visão para 
dentro. Antes de entreter qualquer pensamento, deve-se discriminar se ele é bom ou ruim. Não se pode 
atingir a felicidade permanente seguindo-se o caminho externo. Por exemplo, vocês podem ter 20, 40, 50 
ou 80 anos. Vocês têm se alimentado diariamente todos estes anos. Mas sua fome pode ser satisfeita 
permanentemente? Não. Só o paladar varia, mas a fome é a mesmo para todos.  

O alimento pode variar, mas a fome é a mesma,  
As jóias são muitas, mas ouro é o mesmo,  

A cor das vacas pode variar, mas o leite é o mesmo,  
Os seres são muitos, mas respiração é uma só,  

As formas são muitas, mas Deus é um só. 

(Poema em Télugo) 

O homem leva uma vida de ilusão porque vê diversidade na unidade. Ele enfrenta muitos sofrimentos 
durante o curso de sua vida. Mas a vida é passageira. Para levar uma vida assim efêmera, por que deve-
se trilhar o caminho errado e se iludir? Uma vez que se está vivo, deve-se trilhar o caminho da verdade e 
estabelecer um exemplo para os outros. Só então a vida poderá ser santificada. Atividades verdadeiras 
por si só podem conferir paz eterna.  

Um poeta pode compor muitos versos em louvor a Deus e também rezar pela proteção d'Ele. O 
sentimento é importante, e não a maneira na qual os versos estão compostos. A pessoa pode exaltar 
Deus de acordo com sua própria capacidade, mas deve fazê-lo com sentimentos puros, estáveis e 
sagrados. Pode-se entoar cânticos devocionais, oferecer adoração e realizar atividades de serviço 
durante vários anos. Mas tudo isso se provará fútil se não houver transformação no coração. O coração 
deve ser preenchido de compaixão. Só então ele poderá ser chamado de um templo de Deus. Caso 
contrário, se tornará verdadeiramente a guarida de um demônio.  

Não Permitam Que Pensamentos Ruins Entrem no Seu Coração 

O ano novo não traz nada de novo com ele. O dia em que pensamentos frescos e sagrados se 
originarem em seu coração será o verdadeiro dia de ano novo. Desde que todos vocês consideram este 
dia como dia de ano novo e dão boas-vindas a ele com entusiasmo, Eu os abençôo a todos de forma 
que possam cultivar pensamentos frescos, sagrados e ideais. Eu desejo que vocês compartilhem com 
outros tudo aquilo que consideram bom. Eu abençôo a todos para que levem uma vida tranqüila e bem-
aventurada e se tornem modelos para o resto do país.  
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Às vezes, qualidades más como desejo, raiva e ódio podem surgir em vocês, mas não se deve permitir 
que adentrem a mente. Uma vez que lhes seja recusada a permissão, elas se retirarão 
automaticamente. Se lhes permitirem adentrar a mente, elas permanecerão lá. Um pequeno exemplo. 
Quando alguém vem à sua porta com a bagagem, se vocês o recebem e começam a trocar elogios, ele 
entrará imediatamente e se estabelecerá em sua casa. Por outro lado, se o ignorarem completamente, 
ele irá para um hotel ou uma pensão. Igualmente, quando as qualidades más tentarem vir a sua mente, 
simplesmente as ignorem. Então elas voltarão para o seu lugar de origem. Por outro lado, se as 
entretiverem, elas dominarão vocês. Quando se encontrarem com algo mal, não olhem, falem ou 
escutem. Simplesmente ignorem. Esta é a verdadeira qualidade humana. Vocês só permitirão que 
amigos e parentes entrem pelas portas de suas casas. Alguém permitirá que burros e porcos entrem em 
suas casas só porque têm portas? Seu corpo tem nove portas. Vocês só devem permitir entrar por elas o 
que é sagrado. Não permitam que o mal entre. Somente então vocês poderão atingir a paz eterna.  

A vida humana é muito nobre, valiosa, sagrada e divina! Não a coloquem em mau uso dando guarida a 
qualidades más. Usem o poder do discernimento e façam uso adequado dos sentidos. Só então suas 
vidas serão redimidas. Vocês atingirão a imortalidade e bem-aventuranças infinitas. Comecem uma vida 
nova e divina neste ano novo. Abandonem todos os velhos pensamentos profanos. Cultivem 
pensamentos divinos. Uma vez que tenham sentimentos divinos, nenhum outro sentimento pode vir a 
sua mente. Instalem Deus internamente, então a paz seguirá automaticamente.  

Manifestações do Amor Divino!  

Eu os abençôo a todos de forma que possam levar suas vidas com paz, prosperidade e felicidade. 
Assim, Eu finalizo Meu discurso.  

Bhagavan concluiu Seu discurso com os bhajans “Hari Bhajana Bina...” e ”Hare Rama, Hare Rama...”. 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 44 Número 02 - 2/2001  


