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SINTAM-SE FELIZES QUANDO FOREM TESTADOS 
Data: 18/02/66 – Ocasião: Mahashivaratri - A Grande Noite de Shiva - Local: Prasanthi Nilayam 

Bharat (Índia) significa “A terra onde há fidelidade a Deus” (Bhagavan); desta forma, todos os dias são 
sagrados para as pessoas nascidas na Índia, todos os rios e montanhas são sagrados. O Ganges é 
sagrado desde a fonte até o oceano, mas ainda assim existem alguns locais associados a certos eventos 
veneráveis, a um sábio ou profeta, ou a um templo consagrado, que são tratados com reverência 
especial; esses locais são Rishkesh, Varanasi, Prayag, Haridwar, etc. Da mesma forma, dentre os dias 
do ano, alguns são considerados mais sagrados, quando os devotos envidam esforços especiais para se 
aproximarem de Deus por meio de rituais devocionais ou da repetição fervorosa dos nomes ou das 
fórmulas sagradas, ou ainda através da meditação. Shivaratri é um desses dias.  

Quanto a vocês que aqui se reúnem, esse é um dia especial que ficará guardado para sempre em sua 
memória. O encontro com devotos peregrinos e milhares de aspirantes é uma ocasião de rara ventura. 
Todos vocês são templos, nos quais o Senhor está instalado em seus corações, estejam ou não 
conscientes disso. O Senhor é descrito na escritura Purusha Shukta como tendo mil cabeças; isso não 
significa que Ele tenha exatamente mil cabeças, nem mais, nem menos. Isso quer dizer que “as milhares 
de cabeças que se encontram à minha frente nesse momento têm apenas um coração”, que confere vida 
e energia a todos, e que esse coração é o Senhor. Ninguém está separado do seu vizinho, todos estão 
ligados pelo sangue da vida, que flui por incontáveis corpos. Esse é o ensinamento especial da Religião 
Eterna (Sanathana Dharma), do qual o mundo necessita. Essa é a mensagem preciosa que, 
infelizmente, os filhos de Bharat esqueceram.  

O Corpo Foi Dado Para um Propósito Sublime 

O Senhor dotou o homem de um corpo e, desta forma, todos os membros e sentidos são dignos de 
atenção reverente. Todos devem ser usados para Sua glória. Os ouvidos devem exultar quando têm a 
chance de escutar as histórias maravilhosas de Deus. A língua deve regozijar-se quando puder enaltecer 
Seu nome. Caso contrário, a língua do homem é tão inútil quanto as línguas dos sapos que coaxam dia e 
noite, sentados à beira do lago pantanoso. Krishna disse a Duryodhana, quando este afirmou que não 
tinha medo de Deus e dos homens, que ele era realmente digno de pena. O animal tem medo; a fera 
selvagem apavora. O homem não deve comportar-se como nenhum desses dois; jamais deve 
aterrorizar, nem se deixar dominar pelo terror. Não deve ser um covarde, nem um fanfarrão. Caso seja 
covarde, comporta-se como um animal; caso seja fanfarrão, assemelha-se a um bicho-papão. 
Vocês estão em Prashanti Nilayam porque sentem o anseio de usarem os corpos com os quais foram 
dotados para esse objetivo mais elevado. A semelhança entre vocês, Eu e todos, é imutável e eterna. 
Não se baseia numa relação física, mas sim, nas aspirações do coração. Isso é a ligação com a Morada 
da Paz Suprema (Prashantinilaya Sambandham). 
O corpo humano lhes foi dado para um propósito elevado – tomar consciência de Deus em seu interior. 
Se tivessem um carro totalmente equipado e em boas condições de uso, vocês o deixariam na 
garagem? O propósito principal do carro é levá-los numa viagem; entrem nele e sigam em frente. Nesse 
sentido, apenas para isso vale possuir um carro. O mesmo acontece com o corpo. Prossigam, partam 
em direção à meta. Aprendam como usar as faculdades do corpo, os sentidos, o intelecto e a mente para 
atingirem a meta e sigam em frente. 
A tragédia atual do nosso país 
Brihaspathi, o preceptor dos deuses, certo dia foi questionado por seu filho se não haveria outros meios 
de libertar-se da dor recorrente dos nascimentos e mortes. O mestre respondeu que sim; no entanto, 
precisava merecer e praticar, para conquistá-la por si próprio. Muitos começam com uma falta de fé 
debilitante: terei ou conseguirei sucesso? Quanto tempo deverei despender nessa tarefa? No entanto, 
caso sejam praticados, verdade, retidão e amor trarão a força necessária para conquistar a paz, que 
advém da liberação. Em seguida, o filho perguntou o que precisaria fazer. O pai disse-lhe que apenas a 
renúncia completa a todos os apegos mundanos poderia conferir-lhe a liberdade. Estava feliz por ter um 
filho que buscava esses valores mais elevados da vida. Brihaspathi era muito diferente dos pais de hoje 
em dia, que chamam seus filhos para jogar cartas e desperdiçam horas preciosas em jogos fúteis. Caso 
essa mesma pergunta fosse feita por um filho dos tempos atuais, o pai concluiria que seu filho 
enlouquecera e tornar-se-ia vítima de todos os tipos de medos fantásticos; sua primeira idéia seria 
buscar remédios milagrosos. Essa é a tragédia do nosso país. 
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O filho partiu para muito longe do lar e, após oito anos de práticas ascéticas, retornou dizendo que havia 
vencido a fome e a sede. O pai colocou-o à prova. Os testes devem ser bem-vindos, porque apenas eles 
podem conferir confiança. Quando vocês enfiam um prego na parede, tentam movê-lo um pouco para se 
certificarem de que está bem pregado. As provas são essenciais em todas as áreas e mais ainda no 
campo espiritual, onde o sucesso freqüentemente é ilusório e de curta duração. O filho admitiu que não 
havia conquistado a paz mental, ou a força moral inabalável. O pai disse-lhe que deveria renunciar por 
completo a todos os apegos mundanos. O filho partiu novamente para a floresta e lá ficou por um ano 
inteiro, sem se preocupar se havia sombra ou sol, se estava calor ou frio. Quando voltou, o pai ainda não 
estava satisfeito, porque o filho não havia se libertado de um apego fundamental: o apego ao ego. Ainda 
estava envolvido nas redes do “eu” e “meu”. Quando o ego for suplantado, neste exato momento duas 
coisas acontecem: libertação do sofrimento e conquista da felicidade. 

Para conseguirem essa grande realização, vocês precisam dar um passo de cada vez. Atos meritórios 
como rituais de devoção, repetição dos nomes sagrados, meditação, observância dos votos, etc., são 
esses “passos”; bons pensamentos, assim como súplicas para obter maior discernimento e mais 
chances de servir ao próximo, também ajudam. Lenta e firmemente, depurem a mente; agucem o 
intelecto; purifiquem os sentidos; e conquistem a graça divina. Vocês chegaram aqui trazidos pelo amor 
divino; cultivem esse amor e para onde forem, levem-no consigo. Tratem as pessoas idosas e enfermas 
que aqui estão com atenção especial; dêem-lhes a chance de ficarem na sombra, na parte interna do 
auditório; vocês que são jovens e robustos, cedam-lhes as acomodações. Sigam as regras disciplinares 
prescritas para seu próprio bem e aproveitem o darshan da cerimônia do derramamento da água 
(abhishekam) às 11:00h e do aparecimento do Lingam de Shiva (Lingobhavam) à noite. 
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