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PROMOVAM A MORALIDADE PARA ENALTECER A NATUREZA HUMANA 
Data: 20/10/01 Ocasião: Dasara - Festival das Mães Divinas - Local: Prasanthi Nilayam 

"Com ouvidos surdos para o bem e a verdade,  
Toda a atenção para o mal e as intrigas,  

Como tais pessoas podem esperar pelo Divino?  
Tal é a verdade. Esta é a verdade que está sendo transmitida." 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

A necessidade do momento é que os jovens devem desenvolver e promover os valores morais. É o 
dever sagrado deles fomentar os valores. Porém, hoje os jovens são incapazes de entender o que são 
moralidade e valores, muito menos praticá-los. Conseqüentemente, eles estão sujeitos a misérias 
incontáveis. Diz-se: quem perde a moralidade é pior que um macaco. O termo moralidade não é uma 
palavra ordinária. É altamente valiosa e sagrada. Como pode alguém que não fomenta a moralidade, 
enaltecer a natureza humana? A natureza humana consiste em levar uma vida de integridade moral. A 
juventude moderna não tem nenhuma idéia sobre o que é a vida e qual sua meta.  

A moralidade é chamada de 'Pourusha' em sânscrito. De fato, Jesus ensinou a importância da 
moralidade para os líderes no reino romano. Conseqüentemente, eles denominaram seu reino conforme 
Jesus e o chamaram reino de Deus. O verdadeiro significado da moralidade consiste em conhecer e 
manifestar a divindade oculta na humanidade e propagar o mesmo para o mundo inteiro. A palavra 
inglesa ‘person’ (pessoa) tem sua origem na palavra romana persona. Os romanos usaram esta palavra 
para descrever Jesus, pois ele manifestou sua divindade e atraiu a todos. A palavra persona simboliza a 
divindade latente no homem. Semelhantemente vyakti é a palavra equivalente para 'pessoa' em Télugo. 
Um vyakti é aquele que tem a capacidade para manifestar a divindade nele oculta (Avyakta). As palavras 
persona e vyakti apontam para a verdade de que a divindade reside de forma oculta em todos. O homem 
deve fazer todo o esforço para expressar a divindade oculta nele. Só então ele pode ser chamado um 
vyakti ou um ser humano verdadeiro. Embora a divindade esteja oculta nele, o homem se considera 
fraco e impotente, pois é incapaz de reconhecer e manifestar esta divindade. 

Duzentos e cinqüenta anos atrás, a Índia era governada por vários reis. Milhares de anos antes de 
Cristo, Sri Ramachandra encarnou na Terra e ganhou o apreço de todos como um imperador ideal. Os 
imperadores Akbar e Shivaji também eram muito estimados. Eles seguiram o caminho espiritual 
expressando sua divindade inata. Todo homem deve se esforçar para expressar sua divindade inata. O 
homem moderno não tem nenhum conhecimento do que vyakti significa. Ele deve desistir do ego e do 
apego, meditar sobre a divindade e cultivar sentimentos sagrados. Ele deve desenvolver valores teístas 
e seguir o caminho espiritual. O que é espiritualidade? A espiritualidade significa desistir das tendências 
animais e expressar a divindade inata. Mas a educação moderna roubou o homem de sua natureza 
humana. Conseqüentemente, ele está esquecendo sua divindade inata e cultivando temperamentos 
bestiais. As pessoas esqueceram o próprio significado de natureza humana. Por isso nos últimos quinze 
anos, nós nos dedicamos à propagação dos valores humanos intensamente. O que são os valores 
humanos? As pessoas dizem que verdade, retidão, paz, amor e não violência são os valores humanos. 
Mas a verdadeira natureza humana consiste em subjugar completamente as propensões animais e 
contemplar o Divino o tempo todo. 

Nossos antepassados prescreveram a adoração de Maha Kali, Maha Durga e Maha Saraswati durante 
estas nove noites (Navaratri). Durga é a personificação de todos os poderes. Durga representa a 
combinação de todos os poderes do corpo, mente e alma. Maha Kali simboliza a destruição do mal com 
a ajuda destes poderes. Maha Kali e Maha Durga não estão em outro lugar. Elas residem em todo 
homem. Quando a mente e os sentidos, em vez de seguirem as ordens da consciência, seguem as 
qualidades más, o homem se torna um escravo dos hábitos do mal e se torna perverso. O principal 
propósito da celebração das nove noites (Navaratri) é aniquilar a crueldade e a maldade no homem para 
trazer à luz o princípio do Eu Superior em sua forma imaculada. Quando o homem lê, ouve e faz coisas 
más, como pode esperar incentivar a bondade? Não é nada além de ilusão se ele pensa que está 
levando uma vida adequada. A Divindade elude quem está sob a influência da ilusão.  
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A divindade está presente em tudo. Ela tem que ser manifestada. Da mesma forma que o homem extrai 
vários metais como cobre, prata, etc., de minas, ele deve manifestar as qualidades sagradas da mina da 
divindade, isto é, o coração. Em atenção aos ensinamentos de Jesus, os romanos perceberam que a 
divindade está presente em todo ser humano de forma oculta. Não meramente isto, a divindade é toda-
imanente na forma de Consciência. Não existe nenhum lugar onde esta Consciência não esteja 
presente. Mas o homem nega a existência da Consciência, pois ela não é visível a olho nu. Deve-se ter a 
convicção firme de que a Divindade é imanente em tudo.  

A mente não é como uma tela branca, ela carrega as impressões de tudo que é visto e experimentado 
pelo homem neste mundo. Os efeitos e atos de vidas prévias estão impressos nela. A mente é um 
conglomerado de conflitos, perturbações e desejos. Os desejos fazem o homem esquecer sua 
verdadeira natureza. Quem esquece sua natureza humana não é humano de forma alguma. A 
purificação da mente é a prática espiritual principal que se tem que empreender. Vocês só terão o direito 
de se chamar de ser humano quando tiverem uma mente pura. Apesar do amor, generosidade e 
compaixão infinitos, quando Swami diz boas palavras, as pessoas não estão preparadas para escutá-las. 
Mas todas têm ouvidos para ouvir conversas más. 

"Hoje as pessoas estão preparadas para escutar conversas fúteis,  
Mas quando as histórias sagradas do Senhor são narradas,  

Seus ouvidos ficam entupidos.  
As pessoas nunca estão cansadas para ir a cinemas,  

Mas seus olhos acham muito difícil se concentrar na bela forma do próprio Senhor  
Mesmo que por um minuto." 

(Poema em Télugo) 

“A mente é pervertida em tempos ruins” (Verso em Sânscrito). Deve-se escutar apenas palavras 
sagradas que sejam benéficas a todos. As palavras que vocês falam não devem causar dor aos outros. 
Elas devem estar cheias de amor. 

Hoje é o primeiro dia do Ritual do Veda Purusha Sapthaha Jnana. Purusha não quer dizer alguém que 
veste calça e camisa. Somente Deus é Purusha. Alguém com moralidade (Pourusha) é Deus (Purusha). 
Entendam que todos os sentimentos mundanos são negativos em sua natureza. Só a Divindade é 
positiva. Ela está dentro de vocês. Não está sujeita a mudanças.  

Manifestações do Amor Divino! 

Os estudantes atuais não estão fazendo qualquer esforço para cultivar os valores morais. Quem perde a 
moralidade não é um ser humano de forma alguma. A verdadeira educação é a que inculca valores 
morais. Todas as suas realizações mundanas não são de nenhum proveito se lhes faltam valores 
morais. Vocês podem acumular riqueza, construir mansões e manter posições de autoridade, mas sem 
moralidade tudo isto é de pouca valia. A moralidade está oculta no coração humano. O homem tem que 
fazer todo o esforço para manifestá-la, mas ele está enamorado pelas propensões mundanas.  

Deus não pode ser alcançado pelo dinheiro, posição e poder. Ele se submete apenas à moralidade e à 
integridade. Então, homens e mulheres devem sustentar a moralidade e a integridade. Eles devem ter 
amor por Deus, medo do pecado e moralidade na sociedade. Infelizmente, o homem está cultivando 
amor pelo pecado e ódio por Deus. O ódio por Deus é o pior de todos os pecados. Amem a todos. 
Entendam o princípio fundamental: “O Eu Superior está presente em todos os seres” (Verso em 
Sânscrito). O amor é o princípio comum a todos. Alguém sem amor é como um cadáver. Então, cultivem 
o amor. Só pelo amor vocês podem realizar sua verdadeira natureza. Da mesma maneira que vocês 
trabalham duro para ganhar dinheiro por vários meios, não se deve poupar esforços para cultivar o amor 
trilhando o caminho espiritual. Da mesma forma que canais são construídos ao longo dos rios para 
irrigação, o homem deve ter o canal do controle dos sentidos ao longo do rio de sua vida e dirigir seu 
amor para o benefício da sociedade. Ele deve se conduzir mantendo o bem-estar da sociedade em 
mente, pois o seu bem-estar está ligado ao bem-estar da sociedade.  

Estudantes ! 

Como hoje é o primeiro dia do ritual, eu dei a vocês diretrizes para o futuro decorrer da ação de uma 
forma simples. Em primeiro lugar, desenvolvam moralidade e purifiquem suas mentes. A mente por 
natureza é sagrada, mas ela está sendo poluída por causa de sua associação com qualidades más. 
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Arrependam-se sinceramente pelos erros cometidos consciente ou inconscientemente. Isso expiaria 
seus pecados e purificaria suas mentes. Uma vez que perceberam seu erro, arrependam-se 
sinceramente e cuidem para não repeti-lo.  

Manifestações do Amor Divino! 

A vida de vocês é verdadeiramente sagrada. Vocês são afortunados no sentido de que escolheram o 
caminho espiritual. Não desperdicem esta oportunidade associando-se com más companhias. ‘Diga-me 
com quem andas e te direi quem és’. Seus pensamentos e ações são decididos pelas suas companhias. 
Como é sua companhia, assim vocês se tornam. O bom e o ruim do mundo estão baseados na conduta 
do homem. A conduta do homem é baseada em seus pensamentos. Os pensamentos são baseados nos 
desejos. Os desejos dependem da companhia às quais vocês se associam. Então, unam-se a boas 
companhias. Boa companhia origina pensamentos nobres. Os pensamentos nobres são a estrada real 
para a divindade.  

Manifestações do Amor Divino! 

Qualquer tarefa grandiosa pode ser realizada se vocês tiverem moralidade. Amanhã, eu desenvolverei 
este tópico da moralidade e integridade. A moralidade é a base para a raça humana. Existe apenas um 
pai para a humanidade inteira e Ele é Deus. Jesus se dirigia a Deus como seu pai. Na hora da 
crucificação Ele suplicou: "Ó pai, que pecado Eu cometi? Por que você me faz sofrer? Por favor Me 
ajude." Então uma voz etérea falou com Jesus deste modo: "Meu filho querido, por que se preocupa? 
Todos são seus irmãos. Você está pensando que está sendo submetido a sofrimento por seus próprios 
irmãos. De fato, isto não é sofrimento. O que quer que aconteça é bom para Você. Então, aceite isto 
alegremente." Jesus alcançou o estado de tranqüilidade e calmamente fechou seus olhos. Ele declarou 
que a morte é a vestimenta da vida. Da mesma forma que vocês mudam sua roupa, igualmente a alma 
toma um novo corpo depois da morte. O homem não morre de forma alguma. O corpo pode mudar, mas 
o Eu Superior é imortal. Vocês são eternos; vocês nunca mudam. O corpo muda, a mente muda. Então, 
vocês não são o corpo, a mente ou o intelecto, vocês são o Eu Superior. O Eu Superior não tem forma. 
Ele é chamado Consciência. Os cinco elementos são as formas do Eu Superior. Distanciem-se da 
falsidade para alcançar a imortalidade.  

Hoje o homem está arruinando sua vida com a ilusão que está originando desejos ilimitados. Diz-se: 
‘Menos bagagem, mais conforto, faz da viagem um prazer’. Sua jornada de vida só será suave e 
tranqüila uma vez que vocês reduzam a bagagem de seus desejos. O que vocês trouxeram com vocês 
na hora do nascimento? O que vão levar na hora da morte? Vocês vieram para este mundo de mãos 
vazias e irão de mãos vazias. Entendam que tudo é uma nuvem passageira. Seu corpo sofreu 
mudanças; a mente também continua mudando. Então, vocês não são nenhum deles. Vocês são o 
imutável princípio divino eterno. No momento do nascimento, vocês eram um bebê, depois de dez anos, 
são chamados de menino. Aos trinta anos são chamados de homem e aos setenta e cinco se tornam um 
avô. Estas mudanças estão relacionadas ao corpo. Porém, o princípio divino inato permanece o mesmo 
o tempo todo. Então, o Eu Superior é seu verdadeiro Eu. Desenvolvam a autoconfiança. Qualquer coisa 
pode ser alcançada com autoconfiança. Então, deve-se desenvolver fé em si mesmo. Quem não crê em 
si mesmo não pode crer em Deus.  

Hoje o homem está lendo vários livros, mas qual a utilidade? "Para quê adquirir educação mundana se 
ela não pode levá-los à imortalidade? Adquiram o conhecimento que os tornará imortais". Na medida do 
possível, ajudem a todos. “Servir aos outros é meritório e feri-los é um pecado” (Verso em Sânscrito). As 
mãos são dadas para ajudar os outros, as orelhas são dadas para escutar as histórias do Senhor, a 
verdade é o colar adequado que deve enfeitar. Os efeitos malignos da Era de Kali não podem prejudicar 
uma pessoa cujo coração está cheio de compaixão, que fala a verdade e cujo corpo está sempre 
engajado no serviço ao próximo.  

Atualmente, o homem está o tempo todo imerso em atividades mundanas. Ele está sendo 
desencaminhado por alegrias e prazeres momentâneos. Um dia ou outro toda riqueza e confortos 
mundanos estão destinados a abandoná-los. Somente Deus está com vocês sempre. Ainda que O 
esqueçam, Ele nunca os abandonará. Então, pensem sobre Deus sempre. Todas as suas preocupações 
desaparecerão na contemplação de Deus.  
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"Nascer é uma preocupação,  
Estar na Terra é uma preocupação;  

O mundo é uma causa de preocupação e a morte também;  
A infância inteira é uma preocupação e também a velhice;  

A vida é uma preocupação,  
Os defeitos são uma preocupação;  

Todas as ações e dificuldades causam preocupação;  
Até a felicidade é uma preocupação disfarçada.  

Ó homens, pelo menos de agora em diante  
Cantem o Nome Divino incessante e sinceramente.  
Somente ele colocará fim às suas preocupações". 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Deus não está separado de vocês. Vocês são Deus. Mas vocês realizam várias práticas espirituais para 
alcançar Deus pensando que Ele está separado de vocês. Constantemente lembrem-se de que vocês 
são Deus. Estejam sempre bem-aventurados. Alguns estão preocupados sobre exames e alguns sobre a 
doença de seus pais, mas irá a preocupação ajudá-los de alguma forma? Pode alguém fugir das 
dificuldades meramente se preocupando com elas? Não. Tudo que tem que acontecer, acontecerá. 
Então, nunca dêem espaço para a preocupação. Estejam felizes sempre. A felicidade é a união com 
Deus. Vocês só serão felizes quando estiverem na companhia de Deus. É impossível alcançar a bem-
aventurança se pensarem que Deus está separado de vocês. Pensem em Deus sempre que tiverem 
tempo. Desenvolvam pensamentos nobres. Tomem o caminho sagrado. Nunca dêem guarida a 
sentimentos medíocres e perversos.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan "Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahin…"  

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 11/2001  


