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UNIDADE E DIVINDADE NO ANO NOVO 
Data: 01/01/00 - Ocasião: Ano Novo Ocidental - Local: Prasanthi Nilayam 

 “As pessoas desejam um tempo agradável, uma boa posição e uma vida feliz. 
Mas ninguém tenta obter sagacidade, sabedoria e caráter. 

O que mais deve ser transmitido para esta assembléia de eruditos?” 
(Poema em Télugo)  

Manifestações do Amor Divino!  

É um privilégio raro nascer como um ser humano. O homem é dotado com um coração suave e uma 
mente doce. Ele é presenteado com tempo precioso. Mas, desafortunadamente, o homem é incapaz de 
reconhecer sua verdadeira natureza. Não se pode ser chamado de ser humano só porque se tem um 
corpo humano. O homem é, de fato, a verdadeira forma do Ser Cósmico (Virat Swarupa). Ele é a 
fortaleza de todos os poderes que permeiam o cosmos. Mas ele não consegue reconhecer suas próprias 
capacidades e não usa nem sequer uma pequena fração delas.  

Primeiro Reconheçam Seu Próprio Valor 

Atualmente, o homem não tem paz nem felicidade. Porquê? Como este homem dotado de uma vida 
preciosa e rara, um coração suave e uma mente doce é incapaz de usufruir os benefícios destas 
valiosas posses e desfrutar paz? Inconsciente de seu potencial inato e esquecendo de sua verdadeira 
natureza, o homem fica limitado, egoísta e sofre de falta de paz mental.  

Homens antigos levavam uma vida muito pacífica e feliz. Inquietude da mente e miséria eram estranhas 
a eles, pois aderiram à verdade e à retidão. Por que o homem hoje perdeu a paz da mente? Como é o 
fogo, assim é a fumaça; como é a fumaça assim é a nuvem; como é a nuvem, assim é a chuva; como é 
a chuva, assim é a colheita; como é a colheita, assim é o alimento e como é o alimento, assim é a 
mente. Até mesmo os hábitos de comer e beber dos homens de hoje não são adequados.  

Qual o verdadeiro ornamento para o homem? Lótus são ornamentos para lagos. As casas e edifícios são 
os ornamentos de aldeias e cidades. As ondas do oceano são seu ornamento. A lua embeleza o céu. O 
caráter é o verdadeiro ornamento do homem. A perda deste ornamento é a fonte de todo o sofrimento e 
miséria do homem. O homem não percebe o propósito para o qual ele foi criado por Deus. Na criação há 
várias verdades, mistérios e exemplos instituídos por Deus. Mas o homem esqueceu estes exemplos. 
Ele está totalmente impossibilitado de apreciar o significado de seu legado. De todos os poderes no 
mundo, o poder do homem é o maior. De fato, é o homem que atribui o valor de todos os materiais na 
terra. Quem dá valor a um diamante, ou com relação a ele, ao ouro? Quem dá valor à terra? Não é o 
homem? O homem atribui valor a tudo neste mundo, mas é incapaz de reconhecer seu próprio valor. 
Então, como ele poderá entender o valor da Divindade? Em primeiro lugar, o homem tem que 
reconhecer o valor da vida humana. Somente então, ele estará em posição de tentar entender a 
Divindade. Deus não mora no paraíso ou em Kailasa. Estes são meros acampamentos temporários. A 
verdadeira residência de Deus é o coração do homem. Vocês não precisam ir a busca de Deus. 
Semelhantemente, o pecado não existe em alguma terra estrangeira; ele está ligado às suas ações. Não 
ser capaz de reconhecer sua divindade inata é ignorância. Vocês têm que investigar a razão para esta 
ignorância. Isto ocorre principalmente por que vocês estão seguindo o caminho exterior. Toda sua vida 
está sob a influência de seus órgãos dos sentidos, que são direcionados para fora. Vocês não estão 
fazendo nenhum esforço para realizar a jornada interna. Tudo aquilo que vocês vêem, ouvem ou 
pensam, são atos externos. De fato, tudo o que vocês fazem é externo. Assim vocês estão 
completamente absorvidos pelas atividades externas e estão negligenciando a jornada interna 
completamente.  

Manifestações do Amor Divino!  

Vocês precisam fazer um esforço para entender o valor do homem. De fato, não há outra Divindade que 
não seja aquela presente no homem. Assim, primeiro é necessário entender o homem antes que possam 
tentar entender a Divindade. De fato, não há diferença entre o homem e a Divindade. O homem é Deus; 
Deus é o homem. Há só uma diferença de percepção. Vocês vêem o mundo com uma visão materialista 
e não reconhecem a Divindade que os permeia. Vocês têm que fazer um esforço para mudar sua visão 
do externo para o interno para perceber esta Divindade.  
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A Sabedoria Dissipa a Ignorância 

Eis uma rosa. Do ponto de vista materialista é apenas uma flor. Mas, de um ponto de vista divino, é a flor 
do coração. De onde vem a capacidade para perceber a forma e o cheiro de uma rosa? Do divino. Sua 
incapacidade para perceber a Divindade onipresente é a causa principal para todas as dores e misérias 
que vocês sofrem neste mundo físico. Madalasa transmitia o ensinamento desta verdade básica para 
seus filhos desde a infância. Ela lhes dizia: "Meus queridos filhos, vocês não são este corpo físico. Não 
confundam coisas físicas com realidades espirituais. Não se tornem vítimas da ilusão devido ao apego. 
Esta ilusão lhes dá a impressão equivocada da realidade física. Da mesma maneira que o sonho 
desaparece quando vocês despertam do sono, o estado de ilusão desaparece quando vocês despertam 
para o estado de sabedoria”. Quando vocês têm sonhos? Vocês atribuem seus sonhos ao seu alimento 
ou pensamentos. Mas isto não é verdade. Abandonem este apego ao mundo e despertem do sono da 
ilusão. A ilusão lhes fez esquecerem de sua verdadeira forma. Se não há sono, não será possível haver 
sonho. Então, o sono é a causa principal dos sonhos. Para o sonho da ignorância, a causa é a falta do 
conhecimento verdadeiro. Então, não entrem neste sono. Ensinando deste modo, ela transformou todos 
os seus filhos em grandes Yogis.  

O nascimento humano não foi dado ao homem apenas para experimentar prazeres mundanos. Nenhum 
dos prazeres do mundo é capaz de conferir verdadeira satisfação. Eles apenas aumentam seus desejos 
mais e mais. Então, o homem deve abandonar os desejos mundanos e reconhecer o princípio da 
divindade.  

O Ano Novo Traz Bons Augúrios Para a Humanidade 

Do ponto de vista físico e materialista, o dia de hoje marca o começo do ano 2000. Esta não é uma 
medida universal de tempo, pois está restrita somente a um calendário particular. Além do mais, ela se 
aplica ao indivíduo e não ao cosmos inteiro, pois o cosmos está além da fronteira do tempo físico, 
enquanto o indivíduo está limitado pelo tempo e pelo espaço. O Cosmos é, de fato, é a própria 
divindade. O indivíduo é Jiva, enquanto o cosmo é Deva (Divindade). Do ponto de vista da Divindade, 
2000 anos são uma pequena marca. Vários milhões de anos transcorreram no passado. 
Conseqüentemente, o ano 2000 tem pouco significado deste ponto de vista. Dois mil anos se passaram 
da era de Jesus Cristo. E as centenas de milhares de anos que precederam o advento de Cristo? Até 
mesmo os nomes de meses do calendário ocidental estão relacionados a vários reis romanos e deuses e 
deusas gregos. Os períodos de tempo foram nomeados pelos homens, mas a verdade sobre a natureza 
humana está sendo ignorada.  

O homem é a verdadeira personificação da Divindade. Na palavra Manava (homem), as três letras 
significam: 'Ma' - ignorância, 'Na' - sem, 'Va' – agir. Assim, o homem é aquele que age sem ignorância. 
Há outro modo no qual esta palavra pode ser interpretada. 'Ma' - não, 'Nava' - novo, ou seja, o homem 
não é novo. Ele é antigo e eterno. O homem existe há um número incontável de anos.  

Disputas sobre datas são insignificantes. Todo segundo é o nascimento de um ano novo. Segundos 
somam minutos, minutos somam horas, dias somam meses e meses somam anos. Todo segundo de 
sua vida é novo. Assim, não há nenhuma santidade particular sobre o começo ou término de um ano. Há 
pessoas que atribuem significado especial a este dia e especulam sobre alguns eventos extraordinários 
ou temerosos a acontecer. O tempo ou data não são a causa para sua felicidade ou miséria. Suas 
próprias ações no passado são a causa de sua felicidade e miséria. Como é a semente, assim é a árvore 
e o fruto. Não desperdicem sua energia mental em especulações sobre este ou aquele acontecimento.  
"Quando você é um bebê recém-nascido, não há nenhum ornamento ao redor de seu pescoço. Não há 

nenhum colar de pérolas ou diamantes nem cordão de ouro, mas há um colar invisível das 
conseqüências de suas ações passadas em torno de seu pescoço. Todas suas ações boas e más, 

contadas uma por uma, foram amarradas juntas por Deus (Brahma),  
e este é o ornamento em seu pescoço" 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

Quando as ações executadas por vocês são adequadas e puras, vocês só obterão bons resultados.  

Em geral, o próximo ano será bom para todos vocês. De fato, hoje é o começo do ano 2000 e o fim do 
ano de 1999. O ano 2000 só terminará no dia 31 de dezembro. As conseqüências dos últimos anos 
serão desdobradas este ano. Este período será benéfico em geral tanto para pessoas deste país como 
para o resto do mundo. Os primeiros três meses, de janeiro a março, podem ter alguns altos e baixos. 
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Porquê? Para o homem na terra, o tempo se relaciona ao movimento em torno do sol. Alguns outros 
fenômenos sutis de natureza não-material também estão associados com este fenômeno físico. Algumas 
mudanças nestes fenômenos sutis podem acontecer nos primeiros três meses do ano novo e ocasionar 
com elas algumas conseqüências favoráveis, bem como adversas. Mas depois do mês de março de 
2000, definitivamente haverá um período melhor e estável. Mas isto não significa que as pessoas não 
devem fazer nada e simplesmente esperar por este período; o esforço pessoal não deve ser deixado sob 
qualquer circunstância.  

Guarde o Ouro Divino em Seu Coração 

Hoje os valores humanos estão em declínio. Não há traços de amor em nenhum lugar. Verdade e retidão 
são difíceis de se encontrar. Nestas condições como a paz pode se manifestar? Se vocês dão um pouco 
de ouro a um ourives, podem obter qualquer ornamento de sua escolha. Hiranyagarbha é outro nome 
para Deus. Hiranya significa ouro. Se vocês colocam este ornamento em seu coração, vocês podem 
fazer qualquer ornamento de sua escolha como a paz, a verdade e a retidão. Da mesma maneira que 
nenhum ornamento pode ser feito sem ouro, não se pode obter a paz, a verdade ou a retidão sem a 
Divindade. Hiranyagarbha é imanente em todos. Por isto Swami chama todo mundo de ‘ouro’ (Bangaru). 
Só quando vocês reconhecerem esta verdade e adquirirem a convicção firme da imanência de Deus, 
obterão todos os tipos de benefícios em suas vidas. Mas vocês esqueceram a Divindade interna e estão 
correndo atrás de objetos externos. É impossível ter sucesso na vida deste jeito. Então, em primeiro 
lugar, desenvolvam fé em Deus.  

Desde tempos antigos, a Índia tem disseminado o conhecimento da Divindade para o resto do mundo. A 
cultura da Índia é verdadeiramente grandiosa. Mas, infelizmente, muito poucos estão reconhecendo este 
fato. Nossa cultura é divina, pura e sempre nova. Suas escrituras dão grandes exemplos para a 
humanidade. Tomem como exemplo o Mahabharatha. A prioridade do Pandavas era primeiro Deus, 
depois o mundo e, por último, eles. Por outro lado, a prioridade dos Kauravas era eles em primeiro lugar, 
depois o mundo e, por último, Deus. Em conseqüência, eles não só perderam Deus, mas também 
perderam suas vida. Deus deve ser sua primeira prioridade. Com tal atitude, nenhum perigo os atingirá. 
Com Deus em suas mentes e corações, sirvam ao seu país.  

O Patriotismo Conduz à Divindade 

Manifestações do Amor Divino!  

Seu país e seu corpo não são diferentes um do outro. Ambos são compostos pelos mesmos cinco 
elementos. Eles são inseparáveis, inter-relacionados e totalmente interdependentes. Eles são como 
imagens no espelho um do outro. Tentem reconhecer esta verdade. Os jovens de hoje serão os líderes 
do futuro. Se o futuro é para ser próspero, a juventude de hoje deveria executar suas atividades diárias 
com fé inabalável em Deus. Vocês não estão separados do país, mas são uma parte dele. Tenham a 
convicção firme de que esta nação pertence a vocês. Mas, infelizmente, o patriotismo é uma virtude rara 
na juventude de hoje. "Aquele que não diz com orgulho, esta é minha pátria-mãe, esta é minha língua 
materna, esta é minha religião, pode ser comparado a um cadáver ambulante” (Poema em Télugo). Toda 
pessoa, pertença a que país ela possa pertencer, deveria ter o patriotismo firmemente arraigado em seu 
coração. Abdicando de seus deveres para com a pátria-mãe, as pessoas vão para outros países e ficam 
completamente alienadas. Como tais pessoas poderão um dia entender a Divindade?  

Manifestações do Amor Divino!  

Deus é a base de tudo. Ele é onipotente, onisciente e permeia toda a criação. "Quem pode dizer que só 
isto é Brahman e aquilo não é. A única entidade eterna existente é Deus. Todo o resto é evanescente". 
(Poema em Télugo). Da mesma maneira que sem algodão não pode haver pano, não pode existir mundo 
sem Deus. Não tomem equivocadamente este corpo transitório como real. A divindade interna é a 
verdadeira realidade. Esta Divindade está além do nascimento e da morte; o um sem uma origem. Este 
Deus ‘sem-nascimento’, ‘sem-morte’ é a testemunha eterna do Cosmos inteiro. Reconheçam esta 
verdade.  

Vocês estão celebrando este dia como o começo do ano novo de 2000. não considerem que o ano 2000 
só está relacionado aos cristãos. Não façam tal distinção limitada. A humanidade no mundo inteiro é a 
mesma. Todos os homens de todos os países pertencem a uma raça, a raça da humanidade. 
Mantenham esta verdade firmemente em seu coração. Vocês têm que reconhecer que o nascimento 
humano é uma ocorrência rara. Considerem o tempo como altamente valioso. O coração deve ser suave 
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e a mente deve ser doce. A mente humana, que devia ser doce, se tornou muito venenosa, por que o 
homem está permitindo que ela se envolva em prazeres sensórios, que são como veneno mortal. Não 
envenenem sua mente nectarina associando-a com os objetos de seus sentidos. Fazendo assim, vocês 
estarão tornando o coração suave em uma pedra dura. Não desperdicem tempo. O tempo é a própria 
forma de Deus. Conseqüentemente os Vedas dizem: “Kalaya Namaha Kala Kalaya Namaha, Kala Darpa 
Dhamanaya Namaha, Kaala Thethaya Namaha". Deus é o senhor do tempo. Ele transcende o tempo. 
Então, tenham fé firme em Deus e não em seu corpo. O corpo é impermanente. Ele cresce e definha 
com a passagem do tempo.  

Manifestações do Amor Divino!  

Vocês estão considerando hoje como um dia muito sagrado. “Dependendo dos pensamentos de sua 
mente, as conseqüências variam” (Verso em Sânscrito). Em todo caso, o ano 2000 não é ruim em 
qualquer sentido. Ele promoverá ideais muito elevados e vai propagar princípios divinos. Vai promover o 
princípio da unidade. Dentro de muito pouco tempo todas as pessoas do mundo estarão unidas. Hoje 
vocês consideram Estados Unidos, Rússia, Japão, China, Paquistão, Índia como separados uns dos 
outros. Muito em breve haverá unidade entre todos estes países. Até mesmo os que vocês consideram 
seus piores inimigos vão se tornar seus melhores amigos. Vocês não devem odiar ninguém. Vocês todos 
são irmãos e irmãs. Em pouco tempo, todos vocês irão testemunhar a "Fraternidade dos Homens e a 
Paternidade de Deus". Com um coração puro, todos vocês devem rezar para isto acontecer o mais cedo 
possível.  

Há muitas pessoas no mundo em grande angústia. As pessoas que foram seqüestradas recentemente 
estão sob uma grande tensão. A oração é o único remédio para o alívio de tal miséria. Não há nada no 
mundo que não pode ser alcançado através da oração. A oração derrete o mais duro dos corações. 
Rezem com todo o coração: "Loka Samasta Sukhino Bhavanthu" (que o mundo inteiro possa ser feliz). 
Não rezem só para o bem-estar de sua família, amigos e parentes. Tais orações restritas são fúteis. Sua 
oração deveria ser para o bem-estar de todas as pessoas em todos os países do mundo.  

Comecem uma Nova Vida com Ideais de Serviço e Amor 

Manifestações do Amor Divino!  

O único princípio que vocês têm que ressaltar e desenvolver é o do amor. Quando o amor domina, não 
há espaço para o ódio. Se não houve sentimentos de amor antes, pelo menos lancem as sementes do 
amor agora. As Gopikas rezaram a Krishna:  

“Ó Krishna, toque sua doce flauta e lance a semente do Amor no deserto dos corações sem amor. Deixe 
a chuva de amor cair sobre terra e fazer os rios de amor fluírem”. 

(Poema em Télugo) 

Vocês têm que plantar a semente do amor nos corações sem amor. Reguem com amor. Deixem o amor 
fluir em uma inundação e alcançar tudo. Neste Ano Novo vocês têm que cultivar este amor puro, firme e 
desinteressado. O homem moderno dirige seu amor para objetos mundanos e se envolve em várias 
complicações. “O Amor vive de dar e perdoar, o ego vive de tomar e esquecer”. O amor egoísta é como 
o cheiro desagradável de um peixe. Cultivem o amor abnegado. Amem a todos. Deixem as outras 
pessoas sentirem e pensarem como elas gostam. Não se preocupem com isto. Não há necessidade de 
temer ninguém. Mantenham seu amor puro. Então, o mundo inteiro se tornará puro.  

Muitas pessoas estão se preocupando e especulando sobre como será o desenrolar do ano 2000. Não 
haverá nenhuma dificuldade considerável. Neste mundo, todas as coisas, boas e ruins, vêm e vão. Um 
mundo sem felicidade e miséria não pode existir. Nada é ruim para o mundo. O prazer é um intervalo 
entre duas dores. Como vocês podem sentir prazer se nunca sentiram dor? Estes vêm e vão como 
nuvens passageiras. Não se deve temer nem ansiar por alguém. Enfrentem todas as dificuldades com 
amor. Transformem tudo em amor e inundem suas vidas com amor. Então haverá paz e estabilidade no 
mundo.  

Por que vocês repetem a palavra "Shanti" (paz) três vezes? Vocês rezam que devem ter paz em todos 
os três níveis: físico, mental e espiritual – pois vocês não são um indivíduo, mas três – o que vocês 
pensam que são (corpo físico), o que os outros pensam que vocês são (corpo mental) e o que vocês 
realmente são (Atma). Todos os três aspectos do seu ser devem estar em um estado de paz. Isto só 
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pode ser atingido através do amor. O próprio Swami é a prova disto. A única riqueza de Swami é o 
infinito Amor. Quem enviou convites a esta grande congregação? Seu amor por Swami e o amor de 
Swami por vocês atraiu todos até aqui. Conseqüentemente, convençam-se de que tudo pode ser 
alcançado com amor. As características más de ódio, inveja e orgulho deveriam ser lançadas fora. Estas 
não são qualidades humanas, mas características animais. Vocês são seres humanos. O amor é a 
principal qualidade do homem, a verdade é a sua base e a retidão é a sua própria vida. A combinação de 
todas estas garante paz. Se possuírem todas estas, a paz será sua propriedade por direito.  

Abandonem o egoísmo e trabalhem pela unidade de seu país. Rezem pelo bem-estar de todos e levem 
uma vida exemplar. A vida humana não lhes foi presenteada para ansiar por objetos materiais. Vocês 
devem dar um exemplo para o mundo. Que exemplo vocês devem dar? Vocês têm que ajudar todos com 
sua plena capacidade. O melhor modo para amar a Deus é amar a todos e servir a todos. Adotando o 
serviço e o amor como seus ideais, vocês têm que começar uma nova vida neste momento - esta é a 
Minha bênção a vocês.  

Bhagavan concluiu seu Discurso com o Bhajan "Prema Mudita Manase Kaho..."  

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 2 - 2/2000 


