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(R)EVOLUÇÃO

O AMOR A DEUS É A VERD
ADEIRA EDUC
AÇÃ
O
VERDADEIRA
EDUCA
ÇÃO
Principais idéias retiradas do Divino Discurso realizado em 28/09/2006 - Ocasião: Dasaral Local: Prasanthi Nilayam

As pessoas pensam que a educação
material é a verdadeira educação. Não está correto. A real
educação vem do coração; é estável e
duradoura. O Conhecimento do Ser é
a educação verdadeira. Sem o Conhecimento do Ser, qual é a utilidade de
toda a sua inteligência e educação?
Atualmente, a inteligência cresceu, mas os padrões educacionais
declinaram. Para onde quer que olhem,
os estudantes comentam a respeito
dos jornais e revistas estrangeiras. No
entanto, não evidenciam o mesmo interesse em seus livros didáticos. Eles
não dão importância alguma aos seus
costumes e tradições. Os estudantes desta era moderna estão acostumados a um falso senso de valores. Gostam de se
envolver em discussões sobre diversos assuntos desnecessários. Falam sobre novelas, envolvem-se em discussões e
argumentações sobre temas triviais, mas se esquecem das
lições contidas em seus livros. Dessa maneira, adquirem informação sobre qualquer coisa, buscando aumentar seu conhecimento sobre o mundo. Não têm qualquer interesse na
glória da verdadeira educação que é o conhecimento do seu
próprio ser.
As ações que realizamos são responsáveis por toda a
felicidade e sofrimento que experimentamos.
Quando praticamos boas ações, obtemos bons resultados. Praticando ações ruins, temos resultados ruins. Bons
atos só resultam em boas conseqüências e maus atos, em
más conseqüências. Por essa razão, costuma-se dizer: “Faça
o bem, seja bom, veja o bem: esse é o caminho para Deus”.
Quando cultivam bons pensamentos e realizam boas atividades, experimentam bons resultados. Por isso, lembrem-se
de que o resultado de suas próprias ações é o responsável
por todas as suas tristezas e dificuldades.
Devemos desistir de aspirar aos frutos de nossas ações.
A Bhagavad Gita nos ensina:
Você tem direito somente à ação, não ao seu fruto.
O homem nasceu da ação, é sustentado por ela e, no
final, mergulha na ação.
A ação é a causa do prazer e da dor.
Para falar a verdade, a ação é Deus para o homem.
(Poema em télugo)

Todos os nossos antepassados experimentaram paz e
felicidade ao seguir nossas antigas tradições.
Mas as crianças de hoje em dia abandonaram essas
boas tradições, esqueceram-se do caminho traçado pelos seus
ancestrais e estão se expondo a todo tipo de perturbação, por
conta da educação moderna.
Não somente estão expostas a agitações, como lhes
falta contentamento e satisfação na vida. Como resultado,
estão adoecendo física e mentalmente.
Seus pensamentos e resoluções são a raiz de sua saúde
debilitada. Por essa razão, seus pensamentos devem ser
sempre bons.
Tudo que consomem deve ser sempre puro e sagrado.
As celebrações de Dasara têm o propósito de estimular as boas e nobres qualidades.
Sempre poderão viver felizes tomando banho, fazendo
reuniões de adoração em casa, ingerindo comida santificada
e bebendo água pura. Seguindo essa rotina, sua face será
radiante. Do contrário, se consumirem comida poluída, água
impura e freqüentarem atmosferas poluídas, correm até mesmo o risco de se esquecer de sua própria condição humana!
Eu espero que vocês enfrentem bravamente as dificuldades, depositando em Deus sua fé e devoção. Se contem-

plarem Deus constantemente, nenhum outro pensamento os perturbará. Tristezas e dificuldades não os afetarão. Eu estou sempre feliz. Vocês
também devem ser assim. Felicidade é união com Deus.
Quando estão associados com
Deus, não sentem qualquer dor ou
sofrimento. Podem sentir alguma dor
física ou ansiedade mental, mas devem se assegurar de que elas não
perturbem o Princípio do Atma em
vocês. Se estiverem assim, firmemente estabelecidos no Princípio do
Atma, nada poderá perturbá-los.
Do mesmo modo, desenvolvam
uma fé firme de que Swami está sempre com vocês, em vocês
e à sua volta. Não se preocupem em absoluto com sofrimentos e dificuldades. Todos eles são como nuvens que passam.
Nenhuma delas pode ocultar o Sol flamejante. Só durante a
estação chuvosa as nuvens se interpõem aos raios do Sol.
De modo semelhante, só quando suas mentes vacilam e se
perturbam, vocês sofrem devido a tristezas e dificuldades.
Quando suas mentes se estabilizam e se firmam, não há “nuvens” que possam perturbá-los. Então, mantenham suas mentes puras e estáveis. Desenvolvam coragem e fortaleza.
Vocês devem se apegar a essa realidade com firmeza.
Quando assim fizerem, seus pensamentos, palavras e ações
serão sempre puros e sagrados.
Por essa razão, queridos estudantes, não sintam qualquer temor por essas “nuvens passageiras”. Não se preocupem com elas. Cumpram corretamente com seus deveres.
Satisfaçam as aspirações de seus pais. Eles os mandaram
para cá com grandes expectativas. Se contrariarem seus desejos, podem imaginar como eles se sentirão. Causar dor a
seus pais equivale a fazer o mesmo com Swami.
Não há qualquer diferença entre Deus e os pais. Portanto, façam seus pais felizes. Swami está sempre feliz. Estabeleçam essa verdade com firmeza em seus corações. Só
assim poderão ser chamados de verdadeiros estudantes.
Queridos estudantes!
Obedeçam meticulosamente a seus pais e a Deus. Cultivem um bom comportamento. Então, tudo irá bem para vocês.
Nada os deterá. Nenhuma dificuldade jamais os atrapalhará.
Guardem com carinho em seus corações estas boas
palavras e coloquem-nas em prática. Desse modo, realizemse na vida e deixem um bom exemplo para os demais. Por
seu exemplo, transmitam ao mundo a mensagem de que a
educação é grandiosa.
Muitas pessoas do mundo moderno transmitem uma
educação que conduz a caminhos malignos.
Denunciem essa educação. Não procurem por ela.
Vocês devem investigar: “isso ajudará a purificar meu coração
ou o contrário?” Se sentirem que não conduz ao seu progresso, afastem-se imediatamente. Só quando forem capazes de
satisfazer suas consciências, suas vidas serão felizes, pacíficas e cheias de contentamento. Pratiquem a repetição do
Nome de Deus incessantemente.
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¹Contexto do Discurso: Festival dos Dez Dias (Dasara) ou nove noites
(Navaratri), dedicado às Mães Divinas; respectivamente: Durga, Lakshmi
e Saraswatí, Consortes de Shiva, Vishnu e Brahma, a Trindade Divina do
hinduísmo.

