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O DISCERNIMENTO É O MEIO PARA A AUTO-REALIZAÇÃO 
Data: 22/08/2007 – Ocasião: Dia do MBA1 – Local: Prasanthi Nilayam 

Encarnações do Amor Divino! 

A festividade do dia de hoje é para celebrar o aniversário da Escola de Administração de Negócios, 
Contabilidade e Finanças. O que significa negócio? Quer dizer troca de mercadorias? Não, nada disso. 

Para dizer a verdade, o mundo inteiro está engajado em negócios. Desde o Primeiro Ministro do país até 
um trabalhador comum, todos estão envolvidos em algum tipo de negócio e seguem o sistema de 
trabalho apropriado à sua ocupação. Por conhecer muito bem essa realidade, nossos estudantes estão 
preparando um lugar para si mesmos em todos os campos da vida. 

Jamais renunciem à sua cultura 

O homem é dotado de cinco sentidos de percepção. O funcionamento deles também é um tipo de 
negócio no qual todos os órgãos estão envolvidos. Todos os sentidos realizam seus negócios da 
maneira mais apropriada em relação aos órgãos aos quais estão associados. Aqueles que dão aos seus 
sentidos uma direção apropriada, conduzindo-os ao caminho correto, são os mais bem sucedidos. 

Os negócios são feitos principalmente através da leitura de livros e jornais especializados, e comparar o 
comércio indiano com o que se realiza no estrangeiro não pode ser chamado de negócio no verdadeiro 
sentido do termo. O comércio indiano deve se preocupar com os valores e tradições deste país. Deve ter 
em mente o interesse e a situação do país. Outros países fazem mudanças especulativas apenas para 
aumentar seu poder. Não devemos imitá-los nisso, de jeito algum. Devemos adotar aquelas práticas 
adequadas à nossa cultura e tradições. 

É um erro considerar somente o dinheiro nos negócios; a cultura também deve receber a maior 
importância. Junto com a cultura, o interesse do país também deve receber elevada prioridade. O 
verdadeiro comércio é aquele que não perde de vista a cultura e o país. Algumas pessoas de hoje em 
dia ignoram a cultura devido à influência dos tempos modernos. Jamais desprezem a cultura, qualquer 
que seja o custo. 

O que se quer dizer com cultura? Precisamos compreender e seguir nossas antigas tradições e valores. 
Jamais devemos ignorar nossa cultura em nossos assuntos comerciais. Devemos investigar o 
relacionamento entre a cultura e o país. A cultura deve ao país a sua existência. A verdadeira 
humanidade reside na integração entre cultura e país. A cultura não diz respeito às suas relações e 
práticas mundanas. Ela diz respeito aos sentimentos do seu coração e ao seu poder de discernir entre o 
que é bom e o que é ruim. 

Portanto, devem desenvolver um forte poder de discernimento. Esse discernimento promove muitas 
alterações na vida do homem. Por falta dele, nossa cultura sofreu um  declínio. E, por causa desse 
declínio, nosso país se enfraqueceu. As práticas culturais incorretas seguidas pelo povo são, de fato, a 
principal causa da fraqueza de um país. Hoje em dia, as pessoas não seguem a verdadeira cultura do 
nosso país. Como conseqüência, o governo também segue o caminho errado. Como sabem, os 
diferentes partidos políticos da atualidade seguem diferentes ideologias e valores culturais. Porém, se 
todos trabalhassem juntos por uma causa comum, os resultados só poderiam ser bons. 

Desistam da mania pela moda 

Certa vez, quando Eu era estudante, alguns líderes políticos se aproximaram de Mim e pediram: “Raju! 
Nós sabemos que você escreve bons poemas. Preparamos um encontro em Bukkapatnam, para o qual 
se espera um grande número de pessoas. Por favor, escreva uma boa canção para inspirar o povo”. 

Era a época da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler marchava em direção à conquista de vários países 
da Europa. Ele tentava invadir a Rússia. A Índia estava sob o domínio britânico. Levei em conta a 
situação e escrevi uma pequena encenação, na qual mantinha uma boneca de plástico em um berço, 
que Eu balançava gentilmente, enquanto cantava a seguinte canção: 

                                                           
1 MBA - Master in Business Administration - mestre em administração de empresas. Aniversário da Escola de Administração de 
Negócios, Contabilidade e Finanças da Universidade Sri Sathya Sai. 
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Não chore, meu filho, não chore. 
Se você chorar, não será chamado de valente filho de Bharat. 

Durma, meu filho, durma. 
Está assustado porque o terrível Hitler invadiu a invencível Rússia? 

Durma, meu filho, durma. 
Não chore, meu filho, não chore. 

Pois o Exército Vermelho marcha sob o comando de Stálin. 
Eles darão um fim a Hitler. 

Então, que outra razão você tem para chorar? 
É porque nossos conterrâneos não têm união? 

Todos os indianos se unirão  para lutar pela liberdade. 
Durma, meu filho,durma. 

(Canção em télugo) 
Eu costumava compor canções e fazer com que as crianças as cantassem na vila, na esperança de que 
as pessoas abandonassem suas manias pela moda e cultivassem  pensamentos nobres. O relógio de 
pulso acabara de chegar, naqueles dias. Qualquer um que usasse um relógio de pulso na vila era 
considerado uma grande pessoa. Não somente isso, os homens costumavam usar um bigodinho sob o 
nariz, porque estava na moda. Eu compus uma canção sobre esses modismos: 

Ò gente! Que tempos são esses que caíram sobre nós! 
As pessoas penduram em seus pulsos esquerdos,  

medalhões de prata presos por uma tira de couro – e chamam isso de moda! 
As aparências se tornam tão grotescas que os olhos não podem suportar – chamam a isso de moda! 

Os bigodes longos são  cortados em tirinhas sob o nariz – e chamam a isso de moda! 
 

(Canção em télugo) 
Vendo todos esses modismos, eu perguntava a cada um deles: “Meu querido! Porque fez isso? Seu 
bigode parece duas moscas pousadas sobre seu lábio superior. Não ficou bom”. 

As novas modas não prevalecem todas de uma vez. Elas são resultado da imitação: as pessoas vêem 
os outros e começam a imitá-los. Gradualmente, essa imitação se transforma em moda por um certo 
período de tempo. Veja a influência da moda nas mulheres! Elas abandonaram o uso da auspiciosa 
marca de  turmérico1 e kumkum2 (vermelhão) na testa e começaram a colocar um minúsculo ponto, difícil 
de se ver. 

Todos esses modismos não param de mudar. Quanto tempo dura um modismo? Apenas alguns meses. 
Do mesmo modo, os modismos dos jovens e adultos mudam em pouco tempo. Como todos vocês 
sabem, há algum tempo, o uso de calças boca-de-sino era moda entre os jovens; elas eram apertadas 
em cima e largas embaixo, no formato de um sino. Essa moda durou pouco tempo. Depois, as calças em 
forma de tubo, apertadas em todo o corpo, viraram moda. Reconhecendo que não eram boas, desde 
então as pessoas voltaram  às roupas mais comuns. 

Assim, muitos modismos desnecessários aparecem de tempos em tempos, como nuvens no céu, que 
vêm e vão. Eu corrigia as pessoas quando adotavam esses modismos. O homem deve viver como um 
ser humano. 

As mudanças desnecessárias são prejudiciais 

Hoje em dia, diversas mudanças vêm ocorrendo também no campo da educação. Muitas alterações sem 
sentido estão sendo feitas nos currículos. As autoridades podem promulgar essas mudanças de cima, 
mas estão preparando os professores, que são os responsáveis por colocá-las em prática? Não. Nem 
um pouco. O que os estudantes aprenderão com tais professores? Em primeiro lugar, precisa-se de 
professores qualificados. Por isso, nossa Universidade vem fazendo grandes esforços para preparar 
professores.  Se os professores forem bons, os estudantes também se tornarão bons. 

Não é apenas no campo da educação, mas as mudanças também se insinuaram na área da saúde. 
Antigamente, as pessoas usavam jarros, pratos e potes feitos de barros pelos artesãos locais. Após 
                                                           
1 Açafrão-da-Índia. 
2 Ou kungumam, como é chamado no estado de Tamil Nadu, é um pó feito de açafrão-da-Índia  em que se acrescenta um pouco 
de limão galego, o que muda sua cor amarelo dourado para vermelho bem forte. 
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algum tempo, os utensílios de aço inoxidável substituíram os de barro. Agora, entretanto, os jarros, 
pratos e potes de plástico estão em voga. Esses artigos de plástico expõem o homem a grandes perigos. 
Os sacos plásticos e outros artigos têm criado uma enorme quantidade de lixo  que não é biodegradável. 
Mesmo enterrado no subsolo, não se decompõe e permanece como está por muitos anos. Muitos 
terrenos estão sendo estragados por esses dejetos plásticos. As plantações cultivadas nessas terras são 
prejudiciais ao homem. 

Desse modo, muitas mudanças prejudiciais invadiram a vida do homem de hoje. Por essa razão, não 
devemos recorrer a imitações e mudanças desnecessárias, particularmente no campo da educação. 

Viver no presente é o mais importante 

Devemos seguir nosso sistema nativo e experimentar a felicidade de viver no presente. Então, o nosso 
futuro também será feliz. Muitas pessoas se preocupam com o próprio futuro. Não se lamentem pelo 
passado. Não se preocupem com o futuro. Passado é passado. Esqueçam-no; não pensem nele. O 
presente é o que importa. Não é um presente qualquer; é onipresente. Muitas pessoas preocupam-se 
com o seu passado e futuro, desperdiçando o seu presente. 

Utilizem nosso tempo presente de forma apropriada. As faculdades Sathya Sai são as únicas instituições 
que ensinam os estudantes a usar o seu tempo presente de forma adequada, embora o ambiente 
nessas instituições se pareça com o de instituições rurais. 

O futuro nem sempre traz felicidade. Quanto ao passado, quantas felicidades experimentaram nesse 
período? Vivam, então, felizes no presente. Nada está perdido quando perdem dinheiro. 

A aquisição de boas qualidades estabiliza a sua mente. Uma mente estável é boa. É a mente que produz 
mudanças na vida do homem. Mesmo os pais desconhecem as mentes de seus filhos. Os pais também 
deveriam viver no presente. De que serve pensar sobre o passado? 

Atualmente, os nossos estudantes alcançaram grande progresso em diversos campos, estabelecendo 
um modelo para todos. O que devemos fazer no presente? Seguir a máxima: “Menos bagagem e mais 
conforto faz  da viagem  um prazer”. Não devemos nos preocupar com o passado de forma alguma. 
Pensar sobre o passado  não nos fará qualquer bem. Por isso, devemos viver nossas vidas no presente 
e conquistar progresso em todos os campos. 

Vocês devem compreender o significado da palavra “presente”. O que quer dizer? Quando estão em sala 
de aula, estão presentes; de outro modo, estarão ausentes. A ausência reduzirá seu valor. Em todos os 
aspectos da vida, o presente é importante. 

Vocês alcançam bons resultados em todas as matérias quando estão presentes. Portanto, todos vocês  
devem pensar apenas no presente. 

Hoje em dia, muitos anciãos gostam de rememorar os tempos idos, pensando: “Nosso passado foi tão 
bom, mas tudo ficou ruim no presente. Naqueles dias, as crianças respeitavam os mais velhos; 
conduziam-se com grande humildade. Elas reverenciavam os idosos  e aprendiam boas coisas com eles. 
De fato, não havia necessidade de procurar professores; a avó da casa ensinava muitas coisas boas às 
crianças. Antigamente,  todos viviam felizes”. 

“A idade é de ouro”, diz um provérbio. Fiéis a esse provérbio, as pessoas dos tempos antigos eram como 
ouro puro. Com seus ensinamentos, ajudavam os demais a trilhar o nobre caminho. Hoje em dia, no 
entanto, danificamos muito essa trilha. Por isso, devemos reparar o dano e restabelecer  o caminho 
novamente. 

Amem e sirvam à sua Pátria 

Atualmente, onde quer que vão, encontram pessoas brigando entre si. Não há unidade nem pureza em 
qualquer parte; é inimizade para todo lado. Qualquer pessoa que encontrem, verão que está zangada. 
Falem com alguém e ele responderá de forma agressiva. 

Por essas razões, devemos afastar de nós as más qualidades como raiva, inveja, hipocrisia, etc. Jamais 
devemos ferir quem quer que seja; não devemos causar dor a ninguém. Ajudar Sempre. Ferir Jamais. 
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Vocês podem alcançar qualquer coisa através da unidade. Por isso, mantenham-se sempre no nobre 
caminho da unidade. Por que razão Subhash Chandra Bose1 precisou deixar o país? Não foi por outra 
coisa senão a inimizade. Quando esse sentimento surge? Quando o egoísmo toma conta de vocês. 
Embora ele tivesse que deixar o país, continuou, corajosamente, servindo a todas as pessoas onde quer 
que estivesse. Nosso país está precisando com urgência de tais pessoas nobres. 

Nossos professores também disseram: “Swami, nossos estudantes são muito bons. Eles podem realizar 
muitas mudanças boas na sociedade. Muitos pais estão enviando os  seus filhos para o exterior.  Porque 
deveriam fazê-lo? Em vez disso, eles poderiam permanecer em nosso país e ser um agente de  
mudanças na comunidade”. 

Em lugar de ganhar dez mil rúpias por mês no estrangeiro, é melhor satisfazer-se com mil rúpias na 
Índia. Nos demais países, até mesmo a água pura é escassa. A vida é cheia de dificuldades. Metade de 
seu salário vai embora com o aluguel. Todas as outras coisas são igualmente dispendiosas. Uma 
simples banana custa dez rúpias! De onde esperam obter tanto dinheiro? Como poderão criar seus 
filhos? É impossível! Na Índia, seus filhos serão felizes e satisfeitos se lhes derem uma alimentação 
simples, de arroz e chutney2. As pessoas se esquecem dessa vida simples em seu próprio país e 
desejam se mudar para o estrangeiro, passando por toda sorte de dificuldades. 

Eu jamais visitei qualquer país estrangeiro exceto o Leste da África. Mesmo ali, passei a maior parte do 
Meu tempo vendo a vida selvagem nas florestas e observando as boas qualidades dos animais da selva. 
Ali, Eu vi grandes manadas de elefantes; foi uma visão bela e majestosa. Ofereci bananas a alguns 
elefantes, que as aceitaram com prazer e quiseram mais. Suas orelhas eram tão grandes quanto 
peneiras para joeirar grãos. Quando balançavam as suas orelhas até mesmo os mosquitos, pousados a 
grande distância, saiam voando. 

Havia muitas zebras e girafas também. Elas passeavam felizes pela floresta. Nenhum desses animais 
selvagens ataca o homem. Eles se tornam nossos inimigos somente quando nos aproximamos deles 
com intenção de lhes fazer mal. Do contrário, serão amistosos conosco, seguindo-nos como animais de 
estimação. 

Eu vi um grupo de leões repousando junto de suas crias.  Mesmo estando muito próximos de nós, eles 
não demonstraram qualquer sinal de inimizade. Assim, todos os animais selvagens se comportaram de 
uma maneira bastante gentil. 

As suas más qualidades  refletem-se nos animais. Se os seus sentimentos são bons, as cobras também 
não lhes farão mal, mesmo se vocês se deitarem a seu lado. Do contrário, até mesmo a sua vaca de 
estimação poderá espetá-los com seus chifres. 

Por que razão alguém ficaria zangado com vocês? Isso é apenas reação, reflexo e ressonância de seus 
próprios sentimentos. As más qualidades do homem são a única causa de alterações na natureza gentil 
dos animais, pássaros e feras. Hoje em dia, há ódio e conflito mesmo entre dois filhos da mesma mãe! 
Qual é a razão para esse ódio mútuo? As más qualidades são as responsáveis por isso. Jamais 
devemos nos permitir tais qualidades. 

Cultivem uma fé inabalável em Deus 

Vocês estão estudando em um bom colégio. Devem contribuir para o bom nome dele com sua boa 
conduta. Se desejam conquistar uma boa reputação, devem se juntar a boas companhias. Digam-me 
quem são seus companheiros e Eu lhes direi quem são. Como é a sua companhia, assim vocês se 
tornam. Portanto, juntem-se às boas companhias. É um sinal de boa sorte estar associado a boas 
companhias. Por isso, procurem-nas e tentem desenvolver a bondade a todo instante. 

Ontem, as palestras proferidas por dois de nossos estudantes do MBA foram muito boas. Escutá-los Me 
deu muito prazer. Estamos muito felizes em ter rapazes tão bons assim em nossa faculdade. Esses dois 
rapazes foram os primeiros de suas classes e receberam medalhas de ouro. Porém, vocês não devem 
se dar por satisfeitos com esses prêmios e recompensas. Devem se tornar bons rapazes. Até  o valor do 
ouro pode diminuir, mas não o valor da bondade. Portanto, cultivem a bondade e conquistem uma boa 
reputação que permanecerá eternamente. 

                                                           
1 Um dos líderes do movimento pela independência da Índia contra o domínio britânico. 
2 Molho picante feito de pimenta, frutas e ervas. 
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Primeiramente, desenvolvam a autoconfiança. Se a tiverem, tudo terminará sendo bom para vocês. 
Devotos como Dhruva, Prahlada e Radha1 viveram suas vidas com sentimentos sagrados. Tudo se 
transformou em benefício para eles porque tinham bons pensamentos. O malvado Hiranyakasipu 
sujeitou Prahlada a todo tipo de sofrimento. Ele tentou atropelar Prahlada com elefantes, mas este 
continuou a cantar o divino nome de Narayana. Ele nunca teve medo dos elefantes porque, neles, viu 
Narayana. Hiranyakasipu o atirou às cobras, mas ele escapou ileso. Quando foi empurrado do topo de 
uma montanha e arremessado às profundezas do mar, o Senhor Narayana o salvou, segurando-o em 
Seus braços. 

É assim que alguém que tem fé em Deus jamais estará sujeito a se ferir. Portanto, desenvolvam fé 
inabalável. Sua fé constante em Deus lhes confere todo tipo de conhecimento. Onde há fé, há amor. 
Onde há amor, aí está o Atma. O Atma não tem nome ou forma específica. Do mesmo modo, a fé não 
tem forma e a divindade também é sem forma. O Amor é Deus. Vivam em Amor. A Verdade é Deus, 
Deus é a Verdade. A Criação inteira emergiu da Verdade. 

A Criação emerge da Verdade e mergulha na Verdade 
Existe lugar no Cosmos onde a verdade não exista? 

Compreendam  essa pura e imaculada Verdade. 
 

(Poema em télugo) 
O reconhecimento da verdade é a realização de Deus (sakshatkara). Portanto, desenvolvam fé nessa 
verdade. Sem dúvida, as pessoas têm fé, mas ela é vacilante. Como é a fé, assim será o resultado. Se 
tiverem fé total, os resultados estarão fadados a ser bons em todos os aspectos. Quando são 
confrontados pelas dificuldades, tendem a perder a sua fé. Vocês podem perder tudo, menos a fé. 
Considerem-na como a sua própria vida. Esse é o caminho que devem seguir. 

Vocês acreditam firmemente que seus pais são, de fato, seus pais. Mesmo que mil pessoas lhes digam 
que não são, vocês não concordarão com elas. Devem ter uma fé tão completa como essa em Deus, 
também. Ele irá aonde for preciso para ajudar aqueles que têm essa fé inabalável Nele. Sua fé em Deus 
deve ser total. Podemos ter de passar por inúmeras dificuldades e provações, mas nossa fé deve 
permanecer firme. Ramadas2 trabalhou como tehsildar (coletor de impostos). Ele orou a Rama: “Swami, 
todos os impostos que cobrei, usei a seu serviço”. Ele cantou assim: 

Oh Ramachandra! 
Gastei dez mil moedas de ouro para adornar a Mãe Sita 
com um colar de ouro e outros dez mil soberanos para 
decorar Seu irmão Lakshmana com um cinto de ouro.  

As jóias engastadas que O adornam  
custaram-me outras dez mil moedas de ouro. 

Sem se importar com meu esforço, você exibe as jóias  
como se as tivesse adquirido com o seu próprio dinheiro! 

 
(Poema em télugo) 

O Senhor compassivo em pessoa apareceu diante do rei e pagou o dinheiro devido por Ramadas. Mais 
tarde, Ramadas se arrependeu e orou pedindo perdão, dizendo: “Incapaz de suportar as dificuldades  de 
Seu teste, eu disse aquelas palavras duras. Ó Senhor! Por favor, perdoe-me”. 

A pessoa pode alcançar qualquer coisa na vida com a ajuda da graça de Deus. Quando vocês enfrentam 
todos os testes de Deus com fé total e cumprem com seus deveres, certamente são bem sucedidos. 
Vocês conhecem a profundidade da fé dos devotos de outros países? Muitos vêm a Puttaparthi e vivem 
em pequenas cabanas. Mesmo assim, estão muito felizes. Não é possível descrever a  felicidade deles, 
que é resultado da  fé inabalável. Se tiverem uma fé assim tão forte, Deus cuidará de vocês onde quer 
que estejam. 

                                                           
1 As histórias desses personagens podem ser encontradas na escritura Srimad Bhagavatam. 
2 Bhakta Ramadas. Grande devoto de Rama, nascido em Andhra Pradesh,  Índia, em 1620 DC, no tempo de Nawab Tanisha. Ele 
gastou todos os impostos arrecadados na construção de um templo para o Senhor Rama, Lakshmana e Mãe Sita e decorando os 
ídolos com jóias de ouro. Foi preso sob a acusação de malversação de fundos públicos. 
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Deus é seu único refúgio onde quer que possam estar,  
Numa floresta, no céu, em uma cidade ou vila,  

No topo de uma montanha ou no  meio do mar profundo. 
(Poema em télugo) 

Estudem para obter a firmeza 

Primeiramente, desenvolvam a segurança.  A simples aquisição de conhecimento não é suficiente. Seu 
conhecimento pode ser vasto como o oceano, seu bom-senso pode ser tão grande quanto os poderosos 
Himalaias, mas se não tiverem discernimento, todo o resto será inútil. Basta que possuam discernimento. 

Antes de iniciar qualquer tarefa, perguntem-se sempre: “Isso é bom ou ruim; é certo ou errado?” Terão 
sucesso na vida quando desenvolverem essa simples qualidade. Isso em si mesmo é a auto-realização. 
Portanto, é importante ter discernimento em primeiro lugar. 

Lamentavelmente, as pessoas usam seu discernimento para atender aos seus interesses pessoais. Esse 
discernimento individual varia de pessoa para pessoa. A mesma coisa é vista por dez indivíduos de dez 
diferentes maneiras. Vocês devem adotar um discernimento fundamental que seja benéfico à sociedade 
como um todo. Só o discernimento fundamental lhes dará satisfação pessoal, a qual, por sua vez, os 
levará à auto-realização. Então, o discernimento apropriado é de importância primordial para a auto-
realização. 

Estudantes! 

Vocês são como ouro puro. Todos são muito bons. Algumas vezes, entretanto, encontram ondas de 
perturbação e dúvida em suas vidas. Muitas vezes, sua fé é abalada por algumas aberrações. Não 
prestem atenção a essas coisas. Elas passarão do modo como vieram. Aconteça o que acontecer, 
devem permanecer destemidos e estáveis. 

Os seus estudos têm o propósito de desenvolver a firmeza em vocês. Estudem para obter a firmeza. 
Mantenham isso sempre em mente. 

Vejam esses dois rapazes. Quão felizes são! De fato, todos os estudantes de MBA são bons. Não é 
possível dizer que um deles seja bom e o outro, ruim. Seus cânticos também foram muito bons. Eles são 
inteligentes, virtuosos e cheios de vitalidade. Serão bens valiosos onde quer que estejam. Esses rapazes  
deveriam permanecer aqui para servir à instituição, para  transmitir a sua bondade aos demais. 

Não há nada de grandioso em viajar para o estrangeiro e ganhar muito dinheiro com suas qualificações 
acadêmicas. O dinheiro vem e vai; a moralidade vem e cresce. Desenvolvam uma moralidade assim. Ela 
lhes será suficiente. O que pode o dinheiro fazer? Podem comê-lo? A menos que o gastem para comprar 
algo, não poderão satisfazer sua fome. Então, o dinheiro não é importante e sim a moralidade. 

A fé vem em primeiro lugar, o trabalho, em seguida. 

Não desistam de sua sagrada cultura e do amor por sua terra natal. Subhash Chandra Bose jamais se 
esqueceu de sua pátria, mesmo enquanto esteve em outros países. Vocês deveriam proclamar com 
orgulho: “Esta é minha  pátria”. Não manchem a imagem da sagrada cultura de sua terra. Sejam felizes! 

 
Tradução: Coordenação de Difusão/Conselho Central do Brasil 

Fonte: www.sathyasai.org 


