
Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 
 

 1

USEM OS RECURSOS NATURAIS DE FORMA ADEQUADA 
Data: 21/02/01 – Ocasião: Mahashivaratri - A Grande Noite de Shiva - Local: Prasanthi Nilayam 

Pode-se aprender os Vedas e os Shastras de cor.  
Pode-se se tornar um mestre na prosa e na poesia.  

Mas se lhe faltar pureza de coração, se está destinado a ser arruinado.  
A palavra de Sai é realmente a verdade. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

Embora não seja visível, o Eu Superior está presente em tudo e em todos. Este Eu Superior é todo-
imanente e ilimitado. Ele se manifesta no universo sob três aspectos: Bhutakasha, Chitthakasha e 
Chidakasha. Bhutakasha está mergulhado em Chitthakasha que por sua vez é envolvido por 
Chidakasha. Bhutakasha que consiste na terra, no sol, na lua e nas estrelas, é muito vasto. O sol é muito 
maior que o planeta Terra, tendo uma circunferência de 80 mil kilômetros. Mas parece pequeno a nossos 
olhos, pois está a uma distância de 2,4 milhões de kilômetros da terra. As estrelas ainda estão mais 
distantes e são muito maiores que o sol em tamanho, embora pareçam pequenos diamantes adornando 
o céu. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil kilômetros por segundo. Algumas das estrelas estão a 
uma distância tão grande da Terra que a luz que emana delas ainda está para chegar aqui. As estrelas, 
o sol, a lua e a Terra, formam uma parte do Bhutakasha. Todos estes estão presentes em Chitthakasha 
de uma forma sutil. Assim, Chitthakasha é muitas vezes maior que Bhutakasha.  

Vocês podem pensar que o sol tem brilho próprio, mas na realidade é o Eu Superior que ilumina o sol. 
Assim, o Eu Superior é o maior de todos. Sua imensidão não pode ser descrita em palavras. Todos os 
cinco elementos são feitos da combinação de átomos e possuem uma forma, enquanto o Eu Superior é 
infinito e está além de todas as formas. Os Vedas (Escrituras Sagradas Hindus) descrevem o Eu 
Superior como sem atributo, puro e sem forma. O que quer dizer ‘visão do Eu Superior’? É a visualização 
da refulgência toda-imanente. O Eu Superior está presente em toda célula do corpo humano. Para 
entender isto, vocês têm que transcender a forma. Todos os objetos materiais têm uma forma definida, 
mas a seu devido tempo eles perdem sua identidade e se fundem no Eu Superior. Assim, o homem deve 
fazer um esforço para ir além da forma e se fundir no Eu Superior. Qual a natureza do Eu Superior? O 
estado da bem-aventurança sem forma significa o Eu Superior. 

Antigamente, muitos sábios fizeram esforços direcionados para reconhecer a natureza do Eu Superior. 
Ao final, declararam ao mundo: "Eu conheço o Ser Cósmico que brilha com a refulgência de um bilhão 
de sóis e que está além da escuridão da ignorância" (Verso em Sânscrito). O Eu Superior transcende 
nome e forma. Ele é auto-refulgente. Para ter a visão do Eu Superior, vocês não precisam ir para a 
floresta e realizar penitências. Vocês podem vê-lo em todos os lugares uma vez que dispersem a 
escuridão da ignorância interna. Esforços nesta direção equivalem à verdadeira prática espiritual. A 
Divindade está latente na humanidade, mas vocês estão atribuindo vários nomes e formas a ela e estão 
tentando visualizá-la através de rituais. Como resultado, estão sujeitos à frustração e depressão. Antes 
de tudo, vocês devem se esforçar para perceber a divindade latente em Bhutakasha. Mas como o 
homem pode entender a Divindade quando falha em entender sua natureza humana? Em primeiro lugar, 
o homem deve entender o que significa a natureza humana.  

Só quando vocês transcenderem Bhutakasha e Chitthakasha, poderão entender Chidakasha. 
Bhutakasha é como uma pequena estrela no céu de Chitthakasha. O mesmo pode ser dito de 
Chitthakasha quando comparado a Chidakasha. Chidakasha não é nada além do Eu Superior. Não há 
nada além disto. Para entender o Eu Superior sem forma, vocês devem ir além da forma. No início, 
vocês meditam em uma forma específica, mas gradualmente devem ir além desta forma e perceber a 
Divindade sem forma. Enquanto estiverem presos à forma, estarão destinados a experimentar prazer e 
dor.  

O Eu Superior sem forma é experimentado no estado de sono profundo no qual vocês perdem a 
identidade de nome e forma. No estado de sono profundo, não há nenhum sentimento que pertença a 
Bhutakasha. Tão logo suas mentes habitem em Bhutakasha, vocês se identificam com uma forma. 
Embora o homem moderno seja muito educado, ele é incapaz de compreender os princípios de 
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Bhutakasha, Chitthakasha e Chidakasha. Ele está se distanciando de tais indagações, pensando que 
elas são verdades filosóficas confusas. Elas não são mera filosofia. Elas são as verdades eternas que 
devem ser compreendidas e postas em prática na vida diária.  

Ajam de Acordo Com a Sua Verdadeira Natureza 

Tendo nascido como um ser humano, o homem deve levar sua vida com autoconfiança e engrandecer 
seu respeito próprio. Vocês sabem como Abraham Lincoln cresceu até se tornar o Presidente dos 
Estados Unidos por causa da sua autoconfiança. Ele nasceu em uma família pobre. Seus colegas de 
escola costumavam caçoar dele por causa de sua roupa e pobreza. Lincoln, incapaz de agüentar esta 
humilhação, foi até sua mãe e disse: "Mãe, eu sou submetido ao ridículo por estudantes da minha 
classe. Por favor, compre uma roupa nova para mim". Então, sua mãe lhe disse: "Filho, nós não estamos 
bem de vida. Você tem que agir de acordo com nossa condição familiar. Não seja intimidado pelos 
insultos de outras pessoas. Desenvolva autoconfiança e aumente o seu respeito próprio”. Daquele 
momento em diante, Lincoln seguiu estritamente o conselho da sua mãe. Depois de algum tempo, sua 
mãe faleceu, e o seu pai se casou novamente. Sua madrasta também era bastante afetuosa com ele e o 
encorajou a perseverar no caminho mostrado por sua mãe. Lincoln primeiramente iniciou seu próprio 
negócio para ganhar seu sustento. Mesmo assim ele também continuou alimentando seu respeito 
próprio. Vendo suas boas qualidades, seus amigos o encorajaram a disputar as eleições. Lincoln se 
candidatou às eleições e ganhou com uma maioria esmagadora. Finalmente, ele cresceu até se tornar o 
Presidente dos Estados Unidos. Embora tenha nascido numa família pobre, subiu a uma posição 
exaltada por causa da sua autoconfiança e respeito próprio.  

Estudantes!  

Nutram seu respeito próprio. Se vocês elevarem seu respeito próprio, poderão então desfrutar da bem-
aventurança do Eu Superior. Primeiramente, entendam o que significa Eu Superior. O princípio do 'Eu' 
que está presente em todos é o Eu Superior. Os Vedas declaram: "Eu sou Deus” (Verso em Sânscrito). 
Mas na Minha visão, nem mesmo esta é uma verdade completa porque a presença do 'Eu' e de Deus 
mostra dualidade. A verdade é uma, não duas. O homem deve se aferrar ao princípio do não-dualismo e 
santificar sua vida. Uma vez que vocês desenvolvam fé neste princípio, terão pureza, fama e 
prosperidade. Portanto, conduzam suas vidas com respeito próprio. 

Limpem Seus Corações das Más Qualidades  

Hoje é o dia muito auspicioso do Shivaratri. Shiva representa auspiciosidade. Nós temos noite (Ratri) 
todos os dias. O que esta noite difere das outras? O que há de tão especial e auspicioso sobre o 
Shivaratri? A mente tem 16 estágios dos quais 15 estão fundidos nesta noite e somente um permanece. 
Façam uso adequado desta noite santa empreendendo prática espiritual com devoção e firmeza. Que 
tipo de prática espiritual vocês devem realizar? Limpem seus corações de todas as más qualidades que 
encobrem o seu motivador interno (Antahkarana). Qualidades más surgem em vocês por causa do mau 
uso dos sentidos. O mau uso dos sentidos é a principal causa de todos os pecados. Prática espiritual 
não quer dizer fazer repetição do nome de Deus e meditação somente. Vocês devem desenvolver 
sentimentos puros e divinos. Considerem todos como divinos. Respeitem e amem a todos. Desenvolvam 
o sentimento: "Todos são Meus e Eu pertenço a todos". Uma vez que vocês têm tal convicção firme, 
podem desfrutar de imensa felicidade na vida. Não haverá nenhum traço de preocupação em suas vidas. 
Tristezas e ansiedades existem devido aos seus sentimentos limitados e à ignorância. A ignorância do 
homem o leva ao infindável ciclo de nascimento e morte, como foi declarado por Shankaracharya: “O 
nascimento e a morte são um ciclo sem fim. Somente a graça de Deus pode salvar o homem dessa 
dolorosa experiência infindável” (Verso em Sânscrito). 

Certa vez, quando Shankaracharya estava indo para o rio Ganges com seus discípulos, ele foi até um 
sacerdote (Brahmin) que estava memorizando uma passagem em Sânscrito: "Dukrun Karane". Shankara 
perguntou o que ele estava fazendo e o sacerdote respondeu que estava estudando Panini (o grande 
gramático). Shankara perguntou: "O que você ganha com este estudo de gramática". Ele respondeu: "Eu 
me tornarei um grande erudito e irei para uma corte real, me tornarei um erudito oficial e ganharei toda a 
riqueza que preciso. Com esta riqueza, eu levarei uma vida feliz." "Quanto tempo você viverá assim?" 
"Eu viverei assim enquanto estiver vivo". "E depois?" - perguntou Shankara. O sacerdote respondeu: "Eu 
não sei". Então, Shankaracharya fez seu famoso pronunciamento: "Ó tolo, cante o nome de Govinda. 
Quando a hora da morte se aproximar, os detalhes da gramática não virão em seu resgate” (Verso em 
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Sânscrito). Shankara disse: "Você pode desfrutar de todos os prazeres do mundo enquanto estiver vivo, 
mas depois que este corpo falecer, o que fará? Portanto, continue cantando o nome de Govinda 
incessantemente e não desperdice seu tempo nestes estudos mundanos”. 

Estes estudos são todos relacionados ao caminho externo. Isto ajuda somente durante um tempo muito 
curto. Vocês são orgulhosos da sua juventude, mas quanto tempo dura a juventude? Logo se tornarão 
idosos. Não ponham sua fé em sua juventude corajosa, coloquem sua fé firmemente em Deus. 
Percebam sua autoconfiança. A autoconfiança conduz à auto-satisfação e a auto-satisfação conduz à 
auto-realização.  

Não Perturbem o Equilíbrio da Natureza 

Estudantes!  

O 'Eu' é uma realidade permanente. Considerem este Eu Superior como o próprio Deus. Sem uma base 
significativa, não haverá nenhuma manifestação. A base para as ondas no oceano é sua própria água. 
Da mesma maneira, o Eu Superior é a base para o mundo fenomênico. Tudo que é bom e mau, todo 
elogio e crítica, são meras nuvens passageiras. O bebê, o menino, o jovem e o idoso possuem 
diferenças na forma, mas o Eu Superior é a entidade imutável. Enquanto viajam no trem, vocês vêem 
pela janela, árvores, montanhas, lagos, etc., passando rapidamente. Esta é uma ilusão. Às vezes, no 
céu, vocês vêem como se a lua se movesse rápido, enquanto as nuvens estão paradas. Isso também é 
uma ilusão. A lua não está se movendo na mesma velocidade que as nuvens. Da mesma maneira, o Eu 
Superior não muda ou move; são somente os nossos sentimentos que mudam.  

Manifestações do Amor Divino!  

Hoje é um dia muito sagrado. A partir das 18 horas, a hora é altamente sagrada quando o Lingam for 
manifestado. Deus é chamado Hiranyagarbha. Os Lingans de ouro emergem do próprio Hiranyagarbha. 
Não concluam que só Swami é Hiranyagarbha. Todos vocês são manifestações de Hiranyagarbha. 
Vocês também são eternos e auto-refulgentes. Mantenham esta verdade firmemente em seus corações. 
Mantenham esta consciência firmemente.  

Nós temos 'classes de conhecimento' em nossas Instituições. Conhecer esta ou aquela parte da 
informação não é consciência completa. Consciência implica compreensão total. Tendo visto apenas o 
rabo de um rato, como podem reivindicar terem visto o próprio rato? Hoje, o que os cientistas sabem é 
só uma fração da verdade total. Mas eles pensam que sabem tudo.  

Em primeiro lugar, vocês devem entender o que significa natureza humana. De acordo com a sua forma, 
vocês devem ter qualidades humanas. Qual a utilidade da sua vida humana se vocês se comportam 
como um macaco? Entendam que vocês pertencem à raça humana cuja qualidade básica é a bondade. 
Não tenham uma mente de macaco. Vocês são dotados de um coração banhado em compaixão. Só 
aquele cujo coração está repleto de compaixão é um verdadeiro ser humano. Hoje o homem fala da 
necessidade por compaixão, mas encheu seu coração de qualidades demoníacas como raiva, ganância, 
inveja, etc.  

O homem deve pôr um limite aos seus desejos. Como hoje a conduta do homem está pervertida, 
encontramos calamidades naturais acontecendo. Vocês sabem da devastação causada pelo terremoto 
no Gujarat. Milhares de pessoas perderam suas vidas. A razão para isto é que o homem não se contenta 
e está entretendo desejos excessivos. Deus mantém equilíbrio perfeito em Sua criação. Na criação de 
Deus, a terra e os oceanos estão dotados com equilíbrio. Mas o homem está explorando 
indiscriminadamente a terra para extrair petróleo e outros minerais. Diariamente toneladas de peixe são 
retiradas dos oceanos causando desequilíbrio neles. A exploração indiscriminada da natureza resulta no 
desequilíbrio na terra, que está causando calamidades como terremotos que levam milhões de vidas 
humanas. Somente quando o homem estiver livre da oscilação interna, ele será capaz de evitar 
terremotos.  

Não só as pessoas da Índia, mas também as pessoas do mundo inteiro devem se esforçar para manter o 
equilíbrio. Os cinco elementos nada mais são do que manifestações do Divino. A terra é uma 
manifestação da Divindade. É por isso que nossos ancestrais adoravam a terra como Bhudevi (deusa 
terra). Similarmente, o rio Ganges era adorado como Gangadevi e o ar como Vayudeva. Na verdade, 
todos os elementos eram adorados pelos antigos. A vida do homem só estará segura quando ele 
perceber esta verdade e agir adequadamente. Há alguns dias Eu mandei vários caminhões carregados 
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de arroz, grãos, etc., para as vítimas do terremoto de Gujarat. Algumas pessoas perguntaram: "Swami, 
por que você deveria passar pela dificuldade de gastar tanto dinheiro para enviar o material de auxílio a 
Gujarat? Você bem poderia ter evitado o terremoto”.Eu respondi: "Meu querido, o homem tem que se 
culpar pelos terremotos. Devido a sua ganância excessiva pela riqueza, ele está perturbando o equilíbrio 
da terra. Daí o terremoto. Esta é alei da natureza”. 

Assim como o equilíbrio é extremamente essencial à natureza, o amor é extremamente necessário ao 
homem. Vocês têm que expressar seu amor pelo homem ajudando o necessitado. O amor é a sua 
natureza. Saibam que tudo o que Deus criou é para o seu bem-estar. Vocês devem usar os recursos 
naturais de acordo com a sua necessidade. Vocês não devem roubar a natureza em seus recursos para 
satisfazer sua ganância. Eis um exemplo. Uma vez uma pessoa gananciosa possuía um pato que botava 
um ovo dourado diariamente. Um dia, ele abriu o estômago do pato, pois pensava que encontraria 
muitos ovos dourados de uma só vez. Hoje o homem também está realizando tais atos tolos e 
gananciosos. Em vez de estar satisfeito com o que a natureza está lhe dando, ele está querendo cada 
vez mais e mais e, neste processo, cria desequilíbrio na natureza.  

Hoje os cientistas estão interessados em novas invenções. O avanço na ciência e tecnologia também 
conduziu ao desequilíbrio na natureza. Como resultado, há terremotos e chuvas incertas. A ciência só 
deveria ser utilizada na extensão necessária. Ela deveria observar suas limitações. Quando ela 
ultrapassa estes limites, leva ao perigo. O homem deve manter as qualidades humanas. Ele deve aderir 
à verdade e à conduta correta sob qualquer circunstância. Nossos antigos sábios disseram: “Falem a 
verdade, falem docemente e não falem nada que seja desagradável” (Verso em Sânscrito). Façam uso 
apropriado dos recursos naturais e não os utilizem inadequadamente. 

Estudantes!  

Vocês têm uma longa vida a conduzir. Usem apropriadamente as oportunidades que tiverem. Ajudem 
todos e façam-nos felizes. Compartilhem com os outros todas as boas coisas que conseguirem. Este é o 
seu dever mais importante. 

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


