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SIGAM OS COMANDOS DIVINOS 
Data: 14/10/99 – Ocasião: Dasara - Festival das Mães Divinas - Local: Prasanthi Nilayam 

Embora os Vedas tenham sido organizados  
Para que as pessoas pudessem encontrá-los facilmente  

Para estudá-los e experimentá-los,  
Ainda assim eles foram ignorados. 

O egoísmo se tornou a força guia de todas as atividades do homem hoje. A mente dele está repleta com 
todos os tipos de desejos e a violência se tornou o modo de vida. Ele está desperdiçando sua vida sem 
saber o propósito dela. Ele está afastado do caminho da retidão e do amor. Os desejos do homem estão 
passando de todos os limites e o estão conduzindo, em última instância, à miséria. O homem está em 
um estado de confusão, pois é incapaz de compreender o verdadeiro significado da vida. 

Coloquem em Prática os Ensinamentos de Bhagavan 

Eu tenho proferido discursos durante os últimos 60 anos, mas vocês não estão fazendo nenhum esforço 
para pôr em prática nem mesmo alguns dos ensinamentos. Os estudantes são como ouro. Os corações 
deles são permeados com sentimentos sagrados. O comportamento deles também deveria estar em 
consonância com os seus sentimentos. O homem será arruinado se o comportamento dele não estiver 
na linha certa. Não somente os estudantes, mas os professores e os administradores também não estão 
correspondendo às expectativas. A situação é a mesma no caso das famílias e da Organização. Sem 
dúvida, os devotos têm imenso amor por Swami, mas o mesmo amor não é expresso na forma de 
gratidão e Sadhana. É bastante surpreendente, mesmo para Mim, que durante os últimos dias eu não 
tive vontade de falar nada. Como não houve mudança marcante em vocês, pensei que não havia 
nenhum motivo para continuar lhes falando. Conseqüentemente decidi Me limitar a algumas palavras. O 
que esperam que Eu fale? Já ensinei tudo que deveria ser ensinado. Não há mais nada para transmitir. 
Eu fico magoado de ver que todos os Meus ensinamentos foram em vão e todas Minhas doces palavras 
se tornaram insípidas para vocês. 

Hoje, o ego está crescendo nos devotos. Eles se tornaram mais e mais ostentadores. Eles posam de 
grandes pessoas perante o mundo, sendo, conseqüentemente, um mau exemplo para os outros. O 
conhecimento e a experiência adquiridos por eles não estão sendo bem usados. Eles não são capazes 
de reconhecer que o ego os conduzirá à ruína. Eles não estão seguindo os exemplos dados por Swami e 
também não estão gratos pelo amor e graça que derramei sobre eles. 

Entendam as Profundas Verdades dos Vedas 

Desde tempos antigos, os Vedas têm proclamado verdades profundas. Elas formam a base para uma 
sociedade calma e próspera. O termo 'Veda' se refere a 'sabedoria', 'discernimento' e 'existência'. Há 
muitas pessoas que cantam os Vedas do amanhecer ao anoitecer, mas ninguém está tentando entender 
a utilidade e o significado dos Vedas. Qual o benefício obtido por cantá-los? Muitos assistem às aulas de 
Vedas para estudá-los, mas só o fazem pelo dinheiro, nome e fama. 

O sábio Vyasa pensava que era quase impossível ao homem estudar os infinitos Vedas dentro do seu 
limitado tempo de vida. Por isto, ele classificou os Vedas em quatro amplas categorias - Rig Veda, Yajur 
Veda, Sama Veda e Atharvana Veda. O Yajur Veda foi classificado mais adiante em Krishna Yajur Veda 
e Shukla Yajur Veda. A natureza múltipla dos Vedas é transmitida através de vários outros nomes como 
- Sruti, Smriti, Trayee, Chandas, Swadhyaya, Nigama e Agama, etc. Cada nome está carregado com um 
profundo significado interno. Cada Veda consistem de três partes: Mantras, Brahmanas e Upanishad, 
incluindo Aranyakas. Os Mantras são os hinos cantados em louvor às divindades. Os Brahmanas 
abordam a realização de sacrifícios, yajnas e yagas. Aranyakas consistem de Mantras cantados pelos 
Vanaprasthas na floresta. 

Embora os Vedas tenham sido organizados para que as pessoas pudessem encontrá-los facilmente para 
estudá-los e experimentá-los, ainda assim eles foram ignorados. Infelizmente, ninguém está dando a 
devida importância aos Vedas, que são muito sagrados e estão repletos de verdades profundas. Como 
resultado, a cultura da índia está em declínio. Pessoas de outros países entendem melhor o valor dos 
Vedas que os indianos. Os japoneses e os alemães estudaram profundamente o Atharvana Veda e, 
assim, puderam se sobressair na fabricação de armas e munição. Mas, infelizmente, os indianos não 
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estão tentando compreender a grandeza e a magnificência dos Vedas. Eles estão arruinando suas vidas 
na busca de prazeres materialistas. Até mesmo as práticas espirituais só são empreendidas para 
satisfazer suas ambições mundanas. Eles só podem nutrir esta cultura sagrada quando desenvolverem 
fé inabalável na divindade. Eles estão trilhando o caminho externo e esquecendo do caminho interno. 
Conceito Equivocado de Educação 
O homem moderno quer que tudo seja feito num instante, sem qualquer trabalho duro de sua parte. Ele 
não está preparado para realizar qualquer esforço ou suportar qualquer dificuldade. Hoje as pessoas não 
estão preparadas para aceitar a verdade, elas são desencaminhadas pela mentira. Isto é semelhante à 
situação em que as pessoas rejeitam o leite que é entregue em suas portas, mas estão dispostas a 
caminhar longas distâncias para consumir bebida alcoólica ilícita. 
Qual é o significado de educação? A educação objetiva conhecer a si mesmo, e não acumular riqueza. 
Apesar de sua educação, uma pessoa medíocre não pode abandonar suas qualidades más. A educação 
moderna conduz somente à argumentação, mas não à sabedoria total. Se os próprios anciões tomam o 
caminho errado, é provável que os jovens sigam os passos deles. O homem moderno pensa que é muito 
educado, mas, de fato, é muito ignorante. Como é incapaz de entender o significado de educação, ele só 
a está usando para suprir seu sustento. Ele está examinando várias escrituras e se associando a várias 
organizações espirituais, mas não está fazendo nenhum esforço para praticar pelo menos alguns 
ensinamentos sagrados. Não há nenhum pecado maior que este. Não há problema se um erro é 
cometido sem intenção, mas cometer um erro deliberadamente equivale a um grande pecado. Embora o 
homem esteja completamente ciente do que é bom e do que é mau, não é capaz de praticar o bem e 
abandonar o mal. Esta é a razão dele ser incapaz de progredir no campo da espiritualidade. 
Desde tempos antigos o Veda Purusha Sapthaha Jnana Yajna foi associado a um significado espiritual 
profundo. Yajna significa sacrifício. Neste Yajna, vocês têm que sacrificar seus pensamentos ruins, 
sentimentos cruéis e tendências más e cultivar as qualidades nobres. Antes do começo do Yajna, o fogo 
é produzido colocando um pedaço de madeira em cima do outro e agitando vigorosamente. O pedaço de 
madeira que está embaixo pode ser comparado à mãe, e o que está em cima, ao pai. O fogo resultante, 
o filho, queima os próprios pais. Vocês têm que entender o mistério e o significado interno de tais 
conceitos dos Vedas. 
Primeiro Mereçam, Então Desejem 
Estudantes! 
Muitos de vocês estão se sentindo mal, pensando que Swami está chateado com vocês e não está lhes 
falando. Eu não tenho nem sequer um traço de raiva ou aversão aos estudantes ou aos anciões. Eu 
considero os estudantes como Minha verdadeira vida. Neste caso, como posso estar chateado com 
eles? Mas eu não desejo falar a ninguém, porque não quero depreciar Minhas palavras. Eu sinto que é 
melhor não falar do que falar e perder o valor de Minhas palavras. Não há nenhum motivo para se 
sentirem mal por que Swami não está lhes falando. Esforcem-se para atingir o merecimento, assim 
Swami falará a vocês. Eu os ensinei em inúmeras ocasiões, mas vocês fizeram alguma tentativa sincera 
para praticar ao menos um de meus ensinamentos? Se vocês não abandonam as tendências más, como 
ódio, inveja, pompa, como esperam que Swami lhes fale? O ódio é o maior inimigo do homem. A 
ostentação dá lugar ao ego que, por sua vez, arruinará a natureza humana. O amor é a propriedade 
comum de um e de todos. Vocês só poderão atingir a felicidade e a paz quando desenvolverem amor. 
Mas, atualmente, o amor está em declínio e o ódio está aumentando. Encontramos ódio entre membros 
da mesma família, estudantes da mesma faculdade e internos do mesmo Ashram. 

O que é um Ashram? É um lugar onde não há nenhuma dificuldade (Shrama). Mas vocês estão 
transformando este Ashram em um lugar de dificuldades! Vocês não têm direito de ficar no Ashram se 
não obedecem às ordens de Swami e não entendem Seu amor e Divindade. Nenhum benefício provém a 
vocês se simplesmente ficam aqui sem colocar os ensinamentos de Swami em prática. É melhor que Eu 
não lhes fale se vocês não praticam o que eu digo. De fato, os devotos estrangeiros têm melhor 
compreensão do amor de Swami. Eles entram em êxtase se Swami fala pelo menos uma vez a eles. Por 
outro lado, vocês não entendem o valor do amor e da graça derramados diariamente em vocês. Vocês 
simplesmente desperdiçam seu tempo indulgindo em ações más como calúnia e difamação. Calúnia é o 
pior dos pecados. Não critiquem ou ofendam os outros. As Upanishads declaram que o homem é 
altamente valioso. Mas o homem está perdendo seu valor, respeito e honra devido a seus atos errados. 
Somente o homem é o culpado por isto. 
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Eis um exemplo. Vocês todos estão Me adorando. Mas o Atma em Mim é igual ao Atma em vocês. 
Assim, sua adoração a Mim equivale ao Atma adorar a si mesmo. Se um indivíduo indulge em crítica, ele 
o faz por se considerar separado dos outros e não entender a unidade do Atma. O Atma não critica a si 
mesmo. Se quiserem estar próximos e serem queridos por Swami, desenvolvam o princípio do amor. 
Todos os Mantras que cantam e a adoração que realizam serão inúteis, se dão espaço a qualidades 
más, como ódio, inveja, pompa e ostentação. 
A Sabedora de Gargi 
Manifestações do Amor Divino! 
Amem a todos da mesma maneira que amam Swami, porque Swami está presente em um e em todos. 
"A mesma divindade está presente em todos os seres", “Deus é o morador interno de todos os seres” 
(Versos Sânscritos). Quem percebe esta verdade pode alcançar qualquer coisa na vida.  
Uma vez, um grande sacrifício (Yajna) estava sendo executado pelo rei Janaka. Grandes eruditos 
estavam presentes ao evento. Não só homens, mas várias mulheres também, Yajnavalkya, Gargi, 
Narada, etc. O rei pediu para a assembléia fazer qualquer pergunta que quisesse. Gargi perguntou se, 
sendo mulher, lhe permitiriam fazer perguntas. Janaka era a sabedoria encarnada. Ele disse: "’O 
conhecimento da não-dualidade é a verdadeira sabedoria’ (Verso em Sânscrito). Não há nenhuma 
diferença entre homem e mulher na verdadeira sabedoria. Conseqüentemente qualquer um é livre para 
perguntar”. Então Gargi se dirigiu a Yajnavalkya: "Você está se preparando para partir com vacas que 
lhe foram dadas pelo rei. Você poderá fazer isto depois que responder minhas perguntas. Minha primeira 
pergunta é: “Qual é a base de todos os objetos neste universo?". Todos os eruditos presentes estavam 
surpresos de uma mulher ousar fazer tal pergunta arrojada. "O éter (Akasa) é a base para tudo que 
existe", ele respondeu. Ela perguntou, então: “O que transcende os céus, penetra a terra e se estende 
abaixo da terra?" Yajnavalkya respondeu: "A substância que penetra tudo é somente o éter." Assim, a 
reunião de grandes eruditos entrou na discussão da fonte última do éter (Akasa). Não significava apenas 
o que estava acima de nossas cabeças. Gargi, então, explicou o a unicidade do princípio do som 
definindo o éter como Sabda Brahman. Esta também foi a explicação para tudo no universo ter o éter 
como a base. E o sol (surya) era a base para o éter. A fonte do sol era a natureza. Dessa forma, Gargi 
participou da discussão. Todos estavam surpresos com o discernimento e a sabedoria de Gargi.  
As pessoas geralmente pensam que Narada gostava de brigar. Ele se levantou e perguntou para Gargi: 
"Respeitosa senhora, qual é sua ambição na vida?" Ela respondeu: "Meu único desejo é atingir a 
divindade." Narada respondeu: "É impossível". "Por que?", perguntou Gargi. Narada respondeu: "Não 
são concedidas a liberação (Moksha) e a realização da divindade para mulheres solteiras". Então, Gargi 
disse: “A única diferença está no corpo e na mente, não no Atma”. Narada disse: "No momento em que 
você se casar, atingirá a liberação". Gargi disse: "Isso é impossível, porque eu já me entreguei 
totalmente para Deus. Sendo assim, não tenho nenhuma possibilidade de atingir a liberação?" Como 
esta disputa continuava, Janaka interveio e disse: "Mas você pode se casar. O que irá perder?" Ela 
pensou durante algum tempo e considerou os conteúdos de todas as Upanishads e Sastras. Ela disse 
então: "Ok, então, eu terei um casamento de um dia". Até mesmo Narada estava perplexo sobre o que 
significava este casamento de um dia. Gargi disse então: "Um casamento é um casamento, seja durante 
um dia ou cem anos. Assim, eu terei um casamento de um dia. Quem está disposto a aceitar isto?". Um 
dos sábios conhecido pelo nome de Sringi concordou. Tadeva Lagnam, Sudinam Tadeva, Tarabalam 
Chandrabalam Tadeva, Vidyabalam Daivabalam Tadeva - enquanto o Mantra estava sendo cantado, e o 
sábio amarrava o laço marital, imediatamente Gargi desatou-o e prontamente atingiu a liberação. Assim, 
Gargi atingiu sua meta sem transgredir seus votos ou quaisquer dos mandamentos dos Sastras. Janaka 
disse: "Gargi, sua vida inteira é dedicada ao cumprimento da Vontade Divina.Como, então, a liberação 
pode iludi-la? Você está destinada à liberação. Você realmente é uma grande erudita. Hoje eu serei 
coroado por suas mãos". Gargi, então, explicou o Dharma da dona de casa na corte de Janaka e disse 
que tais relações mundanas são transitórias e impermanentes. 
Incontáveis mulheres ilustres como esta nasceram nesta terra sagrada da Índia. É uma pena que 
pessoas nascidas nesta terra sagrada, como tantos de vocês, estejam se rebaixando a um estado tão 
inferior. Ego e apego são as causas para este estado de coisas. Tudo que eu digo é para o bem de 
vocês e não para o Meu. Muitos de vocês não percebem isto. A arrogância oriunda do próprio nível de 
conhecimento é a causa principal para este estado de ignorância. Pessoas educadas deveriam ter 
humildade. Educação confere humildade, humildade confere merecimento. Com o mérito obtém-se 
riqueza e, quando a riqueza é usada para praticar o Dharma, atinge-se a verdadeira felicidade. 
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Estudantes! 

Primeiro libertem-se de seu ego. Cultivem a humildade. Respeitem os mais velhos. Falem palavras 
doces. Quando praticam estas virtudes, Swami sempre estará com vocês e os guiará sempre. Vocês não 
sabem as muitas coisas grandiosas que estão para acontecer em um futuro próximo. Vocês terão 
satisfação em ver, ouvir e experimentar estes Divinos eventos. Não percam esta sagrada oportunidade 
que está diante de vocês. Se a perderem, nunca a obterão novamente. Uma vez obtida, nunca a 
perderão. Mantenham estes pensamentos sagrados em seus corações, respeitem seus pais, agradem 
os idosos e tornem suas vidas expressivas. Com esta bênção, eu finalizo Meu discurso. 

Bhagavan concluiu seu Discurso com o Bhajan "Bhajana bina sukha santhi nahi..." 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 11 - 11/1999  


