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USEM O NASCIMENTO HUMANO PARA TER A EXPERIÊNCIA DA BEM-AVENTURANÇA DIVINA 

Data: 04/07/01 – Ocasião: Convenção de Instrutores Bal Vikas - Local: Prasanthi Nilayam 

Vocês podem ser muito educados, mas sem cultura,  
Como podem esperar serem respeitados?  

Vocês podem ser muito inteligentes, mas sem moralidade,  
Como podem ser valorizados pela sociedade?  

Vocês podem estar ocupando uma posição de autoridade, mas se passarem dos seus limites,  
Como as pessoas poderão respeitá-los?  

Sem caridade e retidão e sem seguirem o caminho da verdade,  
Como podem esperar que as pessoas os honrem?  

É um grande engano se vocês se conduzirem sem temor ao pecado.  
O que mais é para ser transmitido a esta respeitável assembléia? 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Se vocês investigarem e se questionarem profundamente, descobrirão que o nível da água na Terra está 
mais profundo dia a dia. Se observarem o cenário político presente, não encontrarão nenhuma 
moralidade e integridade. Os professores atuais não parecem possuir o tesouro inestimável da 
sabedoria. Os valores humanos se tornaram completamente extintos nos homens. Os professores 
antigos eram exaltados como expoentes do sacrifício, espiritualidade e renúncia, mas que pena, os 
professores modernos se tornaram homens de prazeres e desejos. A cultura indiana é a manifestação 
da verdade que não muda com a passagem de tempo e é inalterada pela criação ou dissolução. Tendo 
esquecido tal verdade eterna, o homem está desperdiçando sua preciosa vida na perseguição de 
prazeres efêmeros. Ele é incapaz de entender seu próprio valor. Ele está atribuindo valor ao dinheiro e 
não ao caráter. Ele está dedicando sua vida a atingir metas egoístas ignorando seu valor e caráter inato. 
Desde tempos antigos, os indianos trilharam o caminho da espiritualidade, obtiveram bem-aventurança 
daí e a compartilharam com outros. Hoje o homem é incapaz de experimentar e apreciar tal bem-
aventurança eterna. O homem pode realizar tarefas poderosas, mas ainda está para experimentar a 
bem-aventurança divina. O nascimento humano tem como meta experimentar a bem-aventurança divina. 
Esta verdade está contida nas três letras 'M-A-N' (homem em inglês) que significam superar a ilusão 
(Maya), experimentar a visão do Eu Superior (Atmã) e atingir o Nirvana (liberação). Mas hoje o homem é 
incapaz de entender a verdade que ele nasceu para realizar o Eu Superior.  

Manifestações do Amor Divino! 

Uma vez que vocês reconhecerem o valor da vida humana, poderão entender os valores humanos. Os 
valores humanos nascem junto com o homem, não antes ou depois. O homem tem que se questionar: 
"Qual o propósito da vida?" Uma vez que o homem encontra uma resposta para esta pergunta, ele 
poderá entender tudo neste mundo. O homem é dotado com inteligência e conhecimento, mas está na 
busca da ignorância que está longe dele sem fazer qualquer indagação sobre o conhecimento que está 
dentro dele. Conseqüentemente, existe uma necessidade para propagar os valores humanos hoje.  

O homem está sendo desviado pelas influências mundanas, esquecendo sua natureza inata e se 
arruinando. Pode se descrever as influências mundanas como conseqüências de ações passadas e a 
natureza inata como as qualidades humanas essenciais da verdade, retidão, paz e amor. A natureza 
verdadeira do homem é atingir as quatro metas da vida, darma, riqueza, desejo e liberação. Hoje o 
homem não tem nenhum desejo pelos ensinamentos espirituais. Não existe nenhum sentimento divino 
em sua mente. Em tal situação, como ele pode permanecer inalterado pelas influências mundanas? Ele 
tem que transformá-las em sua verdadeira natureza. Sua natureza inata é apagar as conseqüências das 
ações passadas. Swa-Bhava, que significa sentimentos divinos é a natureza inata do homem. Verdade, 
retidão, paz e amor constituem os sentimentos divinos. Onde está a necessidade de procurar por eles 
quando são suas qualidades inatas naturais? Como o homem esqueceu suas qualidades naturais, ele 
está sob a influência das coisas mundanas, almejando por nome, fama, riqueza e confortos. Ele está 
interessado em dinheiro e não em qualidades. Este é o propósito da vida? Sem dúvida, dinheiro é 
necessário, mas, entre os quatro objetivos da vida, o dinheiro vem apenas depois da retidão. Quer dizer 
que o dinheiro devia ser ganho de uma forma correta. Mas hoje o homem recorre a meios incorretos 
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para acumular riqueza. 

Manifestações do Amor Divino! 

Hoje vocês estão sendo perturbados pelas conseqüências das ações passadas porque classificaram os 
objetivos da vida humana em quatro, ou seja, retidão, riqueza, desejo e liberação. Reduzam-nos a dois, 
isto é, riqueza ganha de um modo correto e desejo por liberação. Só então vocês estarão livres da 
influência das conseqüências das ações passadas. Vocês são incapazes de escapar das conseqüências 
das ações passadas porque têm desejo somente pelo mundo e não pela liberação. O dinheiro é 
essencial para continuar com sua vida, mas deve estar sob certos limites. O homem não percebe isto. 
Ele está na perseguição louca de dinheiro até seu último suspiro. Vocês entenderam o significado da 
palavra homem (MAN)? Vocês têm que superar a ilusão (Maya), entender o Eu Superior (Atmã) e atingir 
o Nirvana (liberação). Ignorando uma verdade tão eterna, o homem está levando uma vida profana. 

O homem aspira atingir bem-aventurança. Qual o caminho para a bem-aventurança? Ele pode atingir a 
bem-aventurança a partir de objetos materiais? Não, de forma alguma. A felicidade relacionada ao 
mundo é apenas temporária. Em primeiro lugar, o homem tem que desenvolver fé no Ser Interno. Vocês 
amam sua mãe porque têm fé que ela é sua mãe. A esposa ama seu marido porque tem fé nele. Então, 
onde existe fé, existe amor; onde existe amor, existe paz; onde existe paz, existe verdade; onde existe 
verdade, existe Deus; onde existe Deus, existe bem-aventurança. Vocês não precisam realizar qualquer 
adoração ou ritual para alcançar a paz. Existem muitos que dizem que estão empreendendo um ritual 
particular para a paz mundial. É apenas uma mera ostentação! Vocês nunca poderão atingir a paz a 
partir de cerimônias. A paz está contida no amor. Vocês só poderão desenvolver amor quando tiverem fé 
no Ser Interno. Hoje o homem tem fé no efêmero e transitório, mas não em Deus. Sua fé em Deus não é 
firme. Ele está cheio de dúvidas. Deve-se ter fé total em Deus. Deve-se crer apenas em Deus e não no 
mundo, porque tudo que é visto no mundo está destinado a perecer um dia ou outro. Somente Deus 
pode conceder a bem-aventurança verdadeira e eterna e aquele que a experimenta é um verdadeiro ser 
humano. Quando Buddha estava para atingir o Nirvana, seu primo Ananda, que estava do seu lado 
naquela hora, começou a chorar. Buddha lhe disse: "Tolo, por que você está lamentando por Eu atingir o 
Nirvana? De fato, o Nirvana é a verdadeira meta da vida humana. Supere a ilusão, tenha a visão do Eu 
Superior e atinja o Nirvana." Ananda seguiu o ensinamento de Buddha e, finalmente, atingiu o Nirvana.  

Manifestações do Amor Divino! 

O que vocês precisam fazer não são cerimônias como rituais religiosos e sacrifícios. Em primeiro lugar, 
vocês devem entender a verdade que a bem-aventurança imutável e eterna está dentro. Ela é descrita 
como sem atributos, além da ilusão, imemorial, a morada final, eterna, pura, imaculada, imortal e livre de 
escravidão. Os Vedas declaram: "O universo está saturado com a Divindade", "Verdadeiramente, tudo 
isso é Deus" (Versos em Sânscrito). Para entender estas declarações divinas, vocês devem cultivar 
qualidades sagradas. Alguém sem qualidades nobres não poderá entendê-las. Cada indivíduo, cada ser 
vivo, cada objeto nesta criação é uma manifestação da Divindade. Todos os cinco elementos são as 
formas do Divino. Para entender esta verdade, vocês têm que seguir o caminho espiritual.  

Vocês estão fazendo esforços para entender os valores humanos, isto é, verdade, retidão, paz, amor e 
não violência. Qual o significado de verdade? Aquilo que é imutável. "Verdade, Sabedoria e Eternidade 
são Deus" (Verso em Sânscrito). É um engano pensar que a verdade está relacionada apenas à fala. "A 
verdade é o que permanece invariável em todos os três períodos de tempo" (Verso em Sânscrito). Então, 
a Verdade é Deus. Qual o significado de darma (retidão)? Não quer dizer ações de caridade e 
cerimônias como sacrifícios e rituais religiosos. Não quer dizer boas ações apenas. "Aquilo que sustenta 
é o darma" (Verso em Sânscrito). O verdadeiro darma é colocar em prática a Verdade que se origina do 
coração. Quando a Verdade é traduzida em ação, se torna darma. O que é paz? É o sentimento que se 
experimenta na hora de atingir o Nirvana. A paz é a coroa que o homem deve aspirar usar. Todos 
querem paz neste mundo. Onde está a paz? Ela está dentro de vocês. Continuem se lembrando: "Eu 
sou a personificação da Verdade, eu sou a personificação da Paz, eu sou a personificação do Amor, eu 
sou a personificação da Retidão. Eu sou tudo." Tenham fé total no princípio do Eu Superior sem o qual o 
que quer que vocês digam ou façam não pode ser chamado verdade ou retidão.  

"Hoje a educação que os estudantes procuram é somente mundana em sua natureza.  
Eles estudam livros, fazem exames e conseguem diplomas.  

Eles fazem tudo isso só por causa de seu sustento.  
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Uma pessoa tola gaba-se de sua educação e inteligência, contudo não conhece a si mesmo.  
Qual o uso de toda a educação que adquiriu, se ela não pode abandonar suas qualidades más?  

Toda a educação mundana a levará somente à argumentação vã, não à sabedoria total.  
A educação não pode levá-la a imortalidade.  

Então, o homem deve adquirir aquela sabedoria que o fará imortal." 

(Poema télugo). 

O homem está se especializando em vários assuntos não para o bem-estar do mundo, mas para seu 
interesse pessoal. Se vocês sinceramente quiserem paz mundial, realizem ações sagradas. Amem seus 
semelhantes. Façam-nos felizes. Os valores humanos não são meras expressões verbais. Eles se 
originam do coração. As pessoas estão equivocadas porque seguem apenas a letra sem entender o 
espírito. Em primeiro lugar, desenvolvam fé que tudo está dentro de vocês. Sem fé, a vida humana se 
arruinará.  

Deve existir transformação nos três níveis - individual, social e espiritual. Isto é o que 'SAI' significa. As 
três letras na palavra SAI indicam transformação eSpiritual, transformação de Associação e 
transformação Individual, respectivamente. SAI também significa Serviço, Adoração e Iluminação que 
correspondem a trabalho, adoração e sabedoria. Vocês têm que entender o significado interno de cada 
letra da palavra SAI para santificar suas vidas.  

Hoje milhares de instrutores de Bal Vikas se reuniram aqui. A educação mundana é essencial, mas as 
crianças devem receber a educação espiritual também desde a infância. Nas conferências realizadas em 
outros lugares, vocês encontram um oceano de diferença entre o número de delegados que deveriam 
participar e o número das pessoas que realmente tomam parte nas deliberações. Mas nossa conferência 
é sem igual no sentido de que todos os delegados a freqüentam. Ninguém levanta no meio exceto 
alguns que o fazem tão somente por restrições físicas. Vocês podem achar tais conferências sendo 
realizadas em qualquer outro lugar no mundo. Embora Eu saiba tudo, às vezes assisto os atos da 
conferência por detrás do palco ou de cima. Todos os delegados estão freqüentando o encontro com 
sinceridade e devoção extrema. Tais conferências deviam ser realizadas mais freqüentemente. Muito 
mais membros devem ser treinados e devem ser ensinados novos procedimentos. Somente então o 
mundo inteiro se beneficiará disto. Ontem nosso Primeiro Ministro Vajpayee enviou uma carta para Mim 
por Indulal Shah: "Swami, nosso governo, com todo o poder à nossa disposição, não pode empreender 
tais tarefas nobres. Não é possível para qualquer um exceto Você. Por favor assuma cada vez mais 
responsabilidades e envolva até o Governo neste assunto." Eles escrevem tais letras por amor, mas não 
nos envolvemos nos assuntos relativos ao Governo porque seu temperamento e influências não 
combinam com nossas atividades, experiências e felicidade. Então, cuidamos de nossas atividades sem 
envolver outros. Muitas conferências estão sendo realizadas aqui, mas vocês encontram alguma 
captação de fundos? Não. Cada um está cuidando de seus próprios requisitos. Eles estão vindo aqui 
sinceramente e desfrutando a bem-aventurança. Tais conferências deviam ser realizadas não uma, mas 
três vezes ao ano. A cada oportunidade novos delegados deviam receber uma chance. Vocês deviam 
ser preparados para colocar qualquer quantidade de esforço para propósitos de educação.  

Hoje os estudantes estão adquirindo vários diplomas. Eles estão se tornando médicos e engenheiros, 
mas não estão fazendo o trabalho que é esperado deles. Qual a utilidade de sua educação? Mesmo 
vocês podem chamá-los de educados? A área da educação moderna se tornou muito corrompida. Até 
aqueles que não conseguem ler um termômetro corretamente, dão um jeito para conseguir um diploma 
de médico atualmente! Mesmo o curso de engenharia se tornou um fingimento. Em nossas instituições, 
vocês podem chamar até um menino normal e lhe fazer uma pergunta. Ele dará uma resposta correta. 
Nossos meninos são bem-educados mas não estão colocando seu conhecimento em prática. Eles 
dizem: "Swami sabe tudo. O que quer que Ele diga é bom para mim." Quando vocês crêem que o que 
quer Swami diga é bom para vocês, por que não seguem o comando d'Ele? Eu não quero tais pessoas. 
Deve se praticar o que se diz. Vocês podem ser professores, mas devem ser bons alunos em primeiro 
lugar. Se um estudante toma caminhos ruins, ele se arruína, mas se um professor segue o caminho do 
mal, ele estará deteriorando as vidas de muitos estudantes. Então, os professores têm que ser muito 
cuidadosos. Não é suficiente se vocês meramente derem sua assistência aqui e se mantiverem quietos. 
Vocês devem ir do lado de fora e propagar tudo que viram e experimentaram aqui. Vocês devem ser 
heróis na prática, não somente nos discursos no palanque. Compartilhem a bem-aventurança que 
experimentaram aqui pelos últimos três dias. Conversem menos e trabalhem mais. É isso que Eu estou 
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justamente fazendo. Pelos últimos dez dias não tenho falado muito com as pessoas. Qual a razão? 
Podem haver algumas pessoas mesquinhas que achem que Swami está lhes dizendo para conversarem 
menos, mas Ele mesmo não está seguindo isto. É por isso que estou falando menos agora. Eu estou 
fazendo isto somente para ensiná-los. Existe bem-aventurança ilimitada na conversa limitada. A bem-
aventurança não pode ser obtida de fora, ela vem de dentro. O bem e o mal que vocês vêem nos outros 
não são nada mais que o reflexo de seus próprios sentimentos internos. Uma vez que entendam esta 
verdade, vocês jamais falarão mal de qualquer um. Tudo que vocês experimentam neste mundo não é 
nada além do reflexo, reação e ressonância de seus próprios sentimentos. Então, vocês devem ser bons 
para todos e caminhar ao lado deles com espírito de amor. Cuidem para que vocês não esqueçam sua 
natureza inata, que é o verdadeiro objetivo da vida.  

Muitos conferencistas ensinaram a vocês muitas coisas com base em suas experiências. Eu os tenho 
ouvido. Tentem entender suas experiências, coloquem seus ensinamentos em prática e ensinem o 
mesmo aos outros. Eu lhes digo apenas uma coisa. Tendo nascido como seres humanos, vocês devem 
superar a ilusão, ter a visão do Eu Superior e atingir o Nirvana. Este é o propósito de suas vidas. Onde 
está o Eu Superior? É sua própria forma. Vocês não são o corpo físico. O corpo é temporário, é como 
uma bolha d'água. A mente é como um macaco louco, não sigam o corpo, não sigam a mente. Sigam a 
consciência, que é sua verdadeira forma. Como vocês podem ter a visão do Eu Superior? Vocês não 
precisam procurar por ele fora. Direcionem sua visão para dentro. Só então vocês poderão ter a visão do 
Ser Interno. 

Vocês podem estar desapontados por Eu não ter lhes falado nos últimos dois dias, mas tenho estado 
com vocês e os escutado desde o princípio. Eu não tenho raiva de vocês, nem estou chateado com 
vocês. Mas estou desapontado no sentido de que vocês não estão dando atenção para Minhas palavras. 
Então como podem subir na vida? Qual a utilidade de Meu falar para vocês ou Me mover próximo a 
vocês? Esta é a razão pela qual não falei com ninguém. Mas algumas pessoas são incapazes de 
entender esta verdade. Como pessoas de mente estreita podem entender Meus sentimentos amplos?  

Como vocês podem atingir a graça de Deus? Eis um pequeno exemplo. Vocês trabalharam duro, 
ganharam dinheiro e depositaram em um banco por segurança. Sem dúvida que o dinheiro pertence a 
vocês, mas o gerente do banco não lhes dará o dinheiro com seu simples pedido. Existem certas regras 
e regulamentos para a retirada de dinheiro do banco. Vocês só podem retirar o dinheiro quando 
assinarem o cheque e entregarem-no para o gerente. Igualmente, vocês depositaram o 'dinheiro' de suas 
ações meritórias com Deus, o gerente do banco divino. Coloquem a assinatura do amor no cheque do 
sacrifício e entreguem para Ele. Somente então Ele derramará a riqueza de Sua graça sobre vocês.  

A mente do homem tornou-se poluída por causa da educação moderna. Quando a mente está poluída, 
como o homem pode evoluir na vida? Ele pode ser muito educado e ocupar posições de autoridade com 
nome e fama. Mas todas as suas realizações se provarão fúteis se ele não souber o que deve saber. O 
que ele deve saber? O princípio do Eu Superior. Para levar uma vida feliz neste mundo, é suficiente se 
vocês souberem que são a personificação do Eu Superior e que cada um também o é. Vocês estão 
sujeitos à miséria porque são incapazes de entender esta verdade sutil. Amanhã falarei a vocês em 
detalhe sobre a verdade da vida humana, a meta da vida humana e o caminho para a bem-aventurança.  

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

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 8/2001  


