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Introdução ao ’Gnani Purush (Ser Iluminado)’

Numa noite de junho, em 1958, em torno das 18:00 horas, Ambalal
Muljibhai Patel, um homem de família, e um empreiteiro de profissão,
estava sentado em um banco na plataforma de número três da Estação
Ferroviária de Surat. Surat é uma cidade ao sul de Gujarat, um Estado
da Índia. O que aconteceu dentro dos próximos quarenta e oito minutos
foi fenomenal. (Self-Realization) Auto-Realização espontânea ocorreu
dentro de Ambalal M. Patel. Durante o evento, o seu ego foi
completamente dissolvido e daquele momento em diante ele tornou se
completamente separado de todos os pensamentos, falas e ações de
Ambalal. Ele tornou-se instrumento vivo do Senhor para a salvação da
humanidade, através do caminho do Auto Conhecimento. Ele chamou
este Deus de ’’Dada Bhagwan”. A todos que encontrava, ele dizia:
“Este Senhor, Dada Bhagwan está plenamente manifestado dentro de
mim. Ele também reside dentro de todos os seres vivos. A diferença é
que em mim, Ele está completamente expressado, e em vós, ele ainda
tem que se manifestar.”

Quem somos nós? O que é Deus? Quem comanda este mundo?
O que é karma? O que é libertação?, etc. Todas as perguntas do mundo
espiritual foram respondidas durante esse evento. Assim, a natureza
ofereceu uma visão absoluta do mundo e para o mundo por meio de
Shree Ambalal Muljibhai Patel.

Ambalal nasceu em Tarasali, num subúrbio de Baroda, e
posteriormente foi criado em Bhadran, Gujarat. O nome de sua esposa
era Hiraba. Embora fosse um empreiteiro de profissão, sua vida em casa
e suas interações com todos ao seu redor eram exemplares, mesmo
antes de sua Auto-Realização. Depois de tornar-se Auto-Realizado e
atingir o estado de um Gnani, (Jnani, O Desperto, em hindi), seu corpo
tornou-se um “fundo de caridade pública”.

Ao longo de toda a sua vida, ele viveu pelo princípio de que
não deve haver nenhum comércio na religião, mas em todo comércio
deve haver religião. Ele também nunca aceitou o dinheiro de alguém
para seu próprio uso. Ele usou os lucros do seu negócio para ajudar
seus devotos em suas peregrinações a várias partes da Índia.

Suas palavras tornaram-se a base para o caminho novo, direto
e sem etapas para a Auto-Realização. Esse caminho foi chamado Akram
Vignan. Através de sua original e divina experiência científica (o Gnan
Vidhi), ele transmitia esse conhecimento aos outros em menos de duas
horas. Milhares receberam sua graça através deste processo, e milhares

Trimantra
Estes três mantras destroem todos os obstáculos na vida

Namo Vitaragaya
Eu me curvo Àquele que está absolutamente livre de todo apego e

ódio.

Namo Arihantanam
Eu me curvo Àquele que aniquilou os inimigos internos ,como a

raiva, o orgulho, o fingimento e a ganância.

Namo Siddhanam
Eu me curvo perante todos os mestres que alcançaram a libertação

final da Alma.

 Namo Aayariyanam
Eu me curvoaos mestres Auto Realizados que dividem o

conhecimentodo caminho da libertação da Alma.

Namo Uvazzayanam
Eu me curvo’Åqueles que alcançaram o conhecimento do Ser e

estão ajudando outros a alcança lo.

 Namo Loye Savva Sahunam
Eu me curvo àtodos os Santos , de todos os lugares , que

alcançaram o conhecimento do Ser e avançam neste caminho no
universo.

Eso Pancha Namukkaro
Estas cinco saudações.

Savva Pavappanasano
Destroem todos os karmas negativos.

Mangalanam cha Savvesim
De todos os mantras auspiciosos ,

Padhamam Havai Mangalam
Este éo mais elevado :

Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Eu me curvo Àqueles que alcançaram o estado do Ser absoluto na

forma humana.

Om Namah Shivaya
Eu me curvo a todos os Seres auspiciosos deste universo que se

tornaram
instrumentos de  salvação do mundo.

Jai Sat Chit Anand

Consciência  do Eterno é Bem Aventurança.
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continuam a recebê-la até hoje. ’Akram’ significa sem etapas, um
caminho de elevador ou um atalho, enquanto que ’Kram’ significa
caminho espiritual, tradicional, o passo a passo ordenado. Akram é
reconhecido como um atalho direto para a bem-aventurança do Ser.

Quem é Dada Bhagwan?

Quando ele explicava aos outros quem era “Dada Bhagwan”, ele
dizia: “O que você vê aqui não é “Dada Bhagwan”. O que você vê é
A.M. Patel. Eu sou um Gnani Purush e ’Ele’, que está manifestado
dentro de mim, é ’Dada Bhagwan’. Ele é o Senhor dentro de mim. Ele
está dentro de você e de todos os outros seres. Ele ainda não se
manifestou dentro de você, enquanto que, dentro de mim, ele está
totalmente manifestado. Eu mesmo não sou um Bhagwan. Eu também
me curvo a Dada Bhagwan dentro de mim”.

Atual ligação para obter o conhecimento da
Self-Realization (Atma Gnan)

“Eu vou pessoalmente transmitir (siddhis) poderes espirituais
especiais para algumas pessoas. Depois que eu for embora, não haverá
uma necessidade para eles? As pessoas das futuras gerações precisarão
deste caminho, não?       ~ Dadashri

Param Pujya Dadashri ia de cidade em cidade, de país em país,
para dar satsang e transmitir o conhecimento do Ser, bem como o
conhecimento da interação harmoniosa com o mundo terreno, a todos
que iam até ele. Durante seus últimos dias, no outono de 1987, ele deu
sua bênção a Dra. Niruben Amin e outorgou a ela seus (siddhis)
poderes especiais, para que ela continuasse seu trabalho. “Você vai ter
que se tornar uma mãe para todo o mundo, Niruben”, ele disse a ela
enquanto a abençoava. Não havia nenhuma dúvida na mente de
Dadashri que Niruben estava destinada a ser exatamente aquilo. Ela o
havia servido com extrema devoção, dia e noite, durante mais de vinte
anos. Dadashri por sua vez a moldou e preparou para assumir esta
tarefa monumental.

Do momento da partida mortal de Pujya Dadashri, em de janeiro
de 1988 até o de sua própria partida mortal, em 19 de março 2006, Pujya
Niruma, como era carinhosamente chamada, permaneceu fiel à sua
promessa a Dadashri de continuar sua missão de salvação do mundo.
Ela tornou-se a representante de Dadashri no Akram Vignan e tornou-
se o instrumento fundamental na propagação do conhecimento do
Akram Vignan em todo o mundo. Ela tornou-se também um exemplo do
amor puro e incondicional. Pessoas de todas as esferas da vida e de

várias partes do mundo atingiram a (Self- Realization) Auto-Realização
através dela e estão consagrados na experiência da Alma Pura, enquanto
cumprem seus deveres e obrigações no mundo material. Elas experimentam
a liberdade aqui e agora, enquanto vivem suas vidas diárias.

O vínculo Akram Gnanis agora continua com o atual Gnani
Pujya Deepakbhai Desai, a quem Pujya Dadashri também havia
agraciado com (siddhis) poderes especiais para continuar a ensinar ao
mundo sobre Atma Gnan e Akram Vignan. Ele foi posteriormente
moldado e treinado por Pujya Niruma que o abençoou para conduzir
Gnan Vidhi a partir de 2003. Dadashri disse que Deepakbhai se tornaria
o vínculo que acrescentaria esplendor ao reinado do Senhor. Pujya
Deepakbhai, de acordo com a tradição de Dada e Niruma, viaja
extensivamente pela Índia e exterior, dando satsangs e transmitindo o
conhecimento do Ser a todos que o procuram.

Palavras poderosas em escrituras ajudam os que buscam o
despertar nos seus desejos de libertação. O conhecimento do Ser é o
objetivo final de toda busca de alguém. Sem o conhecimento do Ser
não há libertação da Alma. Esse conhecimento do Ser (Atma Gnan) não
existe em livros. Ele existe no coração de um Gnani. Assim, o
conhecimento do Ser só pode ser adquirido ao encontrar-se com um
Gnani. Através da abordagem científica do Akram Vignan hoje pode-
se alcançar Atma Gnan, mas isso só pode ocorrer no encontro pessoal
com um Atma Gnan vivo e receber dele o Atma Gnan. Apenas uma vela
acesa pode acender outra vela.

Gnani ou Jnani é Aquele que conhece e está na experiência do
Eu eterno. Purush significa o Ser. Akram Vignan significa o caminho
daquele que alcançou o Ser sem esforço. É a Ciência por trás disso Um
cavalheiro chamado Ambalal M.Patel, se tornou um Gnani Purush em
Junho de 1958. Isso aconteceu espontâneamente dentro dele. A luz
absoluta do Ser prevaleceu nele a partir deste momento. Nesse estado
do Ser absoluto, ele se tornou instrumento para a salvação do mundo
.As palavras saídas por seu meio, tornaram se palavras que estão agora
liberando centenas de milhares de seres humanos que têm buscado
soluções significativas para as suas dores. Estas sessões de satsangs
do Gnani Purush aconteceram em Gujarat e foram cuidadosamente
preservadas. São apresentadas em diferentes idiomas, exatamente como
foram originalmente apresentadas. Elas são todas de sessões de
perguntas e respostas junto ao Gnani Purush Dadashri.
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NOTA SOBRE ESTA TRADUÇÃO

O Gnani Purush Ambalal M. Patel, popularmente conhecido
como Dadashri ou Dada ou Dadaji, costumava dizer que não é
possível traduzir exatamente o seu satsang sobre a ciência da
auto realização e a arte da interação com o mundo para o Inglês.
Parte da profundidade e da intenção do significado a  ser
transmitido ao buscador estaria perdida. Ele ressaltou a importância
de aprender o gujarati para entender precisamente todos os seus
ensinamentos.

Entretanto, Dadashri concedeu suas bênçãos para a
transmissão de suas palavras originais para o mundo através de
traduções para o inglês e outros idiomas. Era seu fervor e desejo
mais profundo que os seres humanos do mundo que sofrem
alcancem a liberdade viva do maravilhoso Akram Vignan que se
expressava dentro dele. Ele afirmou ainda que dias viriam em
que o mundo estaria deslumbrado com os poderes fenomenais
desta ciência.

Esta é uma humilde tentativa de apresentar ao mundo a
essência dos ensinamentos de Dadashri, o Gnani Purush. Foi
tomado bastante cuidado para preservar o tom e a mensagem de
suas palavras. Esta não é uma tradução literal de suas palavras.
Muitas pessoas têm trabalhado diligentemente para isso e
permanecemos profundamente gratos a todos eles.

Esta é uma introdução elementar a todo o novo tesouro de
seus ensinamentos. Por favor, leve em conta que os eventuais
erros cometidos na tradução são de inteira responsabilidade dos
tradutores, para os quais solicitamos seu perdão.



PREFÁCIO

Sempre que temos de suportar o sofrimento quando não
existe nenhum erro aparente de nossa parte, nós nos sentimos
magoados e repetidamente nos perguntamos: “Onde foi que
erramos?”. No entanto não encontramos respostas, mas a partir
de então, o intelecto dentro de nós assume o comando. Ele vai
argumentar e pleitear em nossa própria defesa: “Eu não fiz nada
de errado”, e no final ele acaba nos convencendo: “Se ele não
tivesse se comportado dessa maneira, eu não teria reagido daquela
forma e dito as coisas que eu disse”. Desta forma, o nosso
intelecto encobre nossos próprios erros e coloca a culpa em
outra pessoa. E assim começa a reação em cadeia do karma.

Gnani Purush Dadashri nos deu uma solução simples que
é útil em todas as modalidades. Esta solução vem sob a forma
de declaração: “A culpa é de quem sofre.” Quem está com o
erro? É o ladrão ou é aquele que foi roubado? É culpa do ladrão
ou de quem foi roubado? Quem está sofrendo entre os dois? A
culpa é de quem sofre. O ladrão vai sofrer quando ele for
capturado e punido, mas hoje aquele que está sofrendo é o
culpado; ele está sendo punido por seu erro. Hoje ele está
sofrendo por erros que cometeu em sua vida passada, então a
quem ele pode culpar? A partir desta perspectiva, a outra pessoa
é naturalmente livre de culpa.

Se você quebrar um jogo de chá chinês, a quem você
pode culpar? Mas se for a sua servente quem quebra o jogo de
chá chinês, você vai culpá-la. Esta é a maneira como as coisas
são. Em situações em casa, na empresa, no trabalho, em toda
parte, basta olhar para ver quem está sofrendo; aquele que sofre
é o único culpado. O sofrimento existe enquanto há um erro.
Uma vez que os erros são eliminados, ninguém ,e nenhum evento
neste mundo terá o poder de trazer qualquer tipo de sofrimento
para você.

A ciência espiritual, por trás deste inestimável sutra de
Dadashri, é descoberta neste pequeno livro. A aplicação desta
verdade irá resolver todo o quebra-cabeças da vida diária.

- Dra. Niruben Amin



NOTA SOBRE ESTA TRADUÇÃO

O Gnani Purush Ambalal M. Patel, popularmente conhecido
como Dadashri ou Dada ou Dadaji, costumava dizer que não é
possível traduzir exatamente o seu satsang sobre a ciência da
auto realização e a arte da interação com o mundo para o Inglês.
Parte da profundidade e da intenção do significado a  ser
transmitido ao buscador estaria perdida. Ele ressaltou a importância
de aprender o gujarati para entender precisamente todos os seus
ensinamentos.

Entretanto, Dadashri concedeu suas bênçãos para a
transmissão de suas palavras originais para o mundo através de
traduções para o inglês e outros idiomas. Era seu fervor e desejo
mais profundo que os seres humanos do mundo que sofrem
alcancem a liberdade viva do maravilhoso Akram Vignan que se
expressava dentro dele. Ele afirmou ainda que dias viriam em
que o mundo estaria deslumbrado com os poderes fenomenais
desta ciência.

Esta é uma humilde tentativa de apresentar ao mundo a
essência dos ensinamentos de Dadashri, o Gnani Purush. Foi
tomado bastante cuidado para preservar o tom e a mensagem de
suas palavras. Esta não é uma tradução literal de suas palavras.
Muitas pessoas têm trabalhado diligentemente para isso e
permanecemos profundamente gratos a todos eles.

Esta é uma introdução elementar a todo o novo tesouro de
seus ensinamentos. Por favor, leve em conta que os eventuais
erros cometidos na tradução são de inteira responsabilidade dos
tradutores, para os quais solicitamos seu perdão.



PREFÁCIO
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- Dra. Niruben Amin



A CULPA É DE QUEM SOFRE

NO TRIBUNAL DA NATUREZA

Há muitos juízes neste mundo, mas no mundo do karma
há apenas um juiz e uma justiça natural: “A culpa é de quem
sofre.” Esta justiça, a única justiça, governa o universo inteiro. A
justiça do mundo é uma justiça ilusória e perpetua na vida terrena.

A lei da natureza governa este mundo em todos os tempos.
Aqueles que merecem mérito recebem seu mérito e aqueles
que merecem punição são punidos. Nada opera fora da lei da
natureza. A lei da natureza é completamente justa, mas pelo
fato de nós não compreendermos esta lei, nós não a aceitamos.
Quando nossa compreensão se torna pura, então somos capazes
de aceitar a justiça da natureza. Enquanto houver uma visão
egoísta, justiça não pode ser vista.

PARA O SENHOR DO UNIVERSO, ONDE ESTÁ A
NECESSIDADE DO SOFRIMENTO?

A posse deste mundo é nossa. Nós somos os mestres
deste universo. Se é assim, então por que sofremos? Sofremos
por causa de nossos erros do passado. Estamos confinados
por nossos próprios erros. No entanto, uma vez que estes
erros são destruídos, nós seremos libertados. Na realidade,
você é livre, mas sofre escravidão por causa de seus erros.

Que tipo de justiça prevalece quando você
simultaneamente desempenha o papel do juiz, do réu, e do
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advogado? Este tipo de justiça vai favorecer apenas a você
mesmo, e você vai governar de acordo com o que lhe convém,
levando-lhe a cometer erros continuamente e mantendo-lhe
confinado. O juiz dentro de você aponta seus erros e o
advogado dentro de você os defende. Ao fazer assim, você se
torna confinado. Para o bem de sua libertação, você deve
descobrir de quem é a culpa pelo sofrimento que você tem
enfrentado. A culpa é sempre de quem sofre. Do ponto de vista
mundano, isso pode

O mundo não é feito para o sofrimento, ele é feito para
ser desfrutado . As pessoas recebem o que lhes é devido, de
acordo com a sua conta kármica. Por que algumas pessoas são
felizes, enquanto outras estão sofrendo? É porque elas trouxeram
essas contas consigo.

Muitas pessoas têm escrito esta declaração:” A Culpa é
de Quem Sofre” em letras grandes em suas paredes em casa,
de modo que elas se lembrem de quem é o erro, sempre que
experimentarem qualquer tipo de sofrimento.

Se um homem se lembra dessa frase ao longo de sua
vida e aplica isso às circunstâncias de sua vida com o
entendimento correto, ele não precisaria de um guru. Estas
palavras sozinhas vão levá-lo ao moksha (Libertação da Alma).

UMA GRANDE SENTENÇA

“A culpa é de quem sofre”, é uma grande frase. Ocorreu
me espontâneamente quando o momento foi certo. Ela é tão
poderosa e tem tanto significado, que se pode escrever um
livro.

Esta frase resolve metade do quebra-cabeça e Vyavasthit
shakti (Evidência Circunstancial Científica - a lei natural que
governa este mundo), resolve a outra metade. Se você está
sofrendo, é por causa de seu próprio erro. Ninguém mais pode
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ser culpado. Pela perspectiva terrena , o autor do crime é o
culpado, mas a lei de Deus diz que a culpa é de quem sofre.

Questionador: Mas será que um dia o autor do crime
não tem que sofrer também?

Dadashri: Ele será considerado culpado no dia em que
ele sofrer, mas hoje é você quem foi capturado pelo seu erro
e é por isso que você está sofrendo.

ERRO DO PAI OU DO FILHO?

Um rico empresário teve problemas com seu filho que
chegava em casa bêbado tarde da noite. Sempre que o pai
tentava chamá-lo à razão, o filho gritava abusos com ele e
retirava-se para o seu quarto. Enquanto o filho dormia
profundamente, o pai ficava acordado se preocupando com ele.
Ele veio até a mim com seu problema e eu lhe disse que o erro
foi dele já que ele era o único que estava sofrendo. Seu filho
não estava com o erro, porque ele não estava sofrendo e nem
o resto da família. Até mesmo sua mãe dormia tranquilamente.
Eu disse a ele que seu sofrimento era reembolso de sua vida
passada, na qual ele havia mimado seu filho excessivamente e
que ele deveria se contentar com seus outros filhos, os quais o
respeitavam. Nós mesmos trazemos esse tipo de problema em
cima de nós. Vale a pena compreender este mundo.

Um dia eu perguntei ao filho por que ele estava causando
ao seu pai tanta dor e se ele sentia qualquer remorso por isso.
Ele respondeu que ele estava apenas se divertindo e que não
havia nenhuma razão para ele ser infeliz, já que ele teve a sorte
de desfrutar da riqueza de seu pai. Este filho, no entanto, vai
sofrer quando seus erros forem capturados. No momento
presente, o único que está preocupado e sofrendo é o que tem
culpa. Se você entender essa lei da natureza, o caminho para
a libertação da Alma será aberto para você.

Eu disse ao pai que ele deveria ajudar seu filho de uma
forma que fosse benéfica, que não lhe causaria nenhum dano.
Além disso, ele devia fazer o que fosse necessário para ajudar
o filho, sem preocupações, e se ele tinha dinheiro de sobra,
devia ajudar o filho financeiramente.

Questionador: Seria por causa do apego e
responsabilidade para com seus filhos que os pais sofrem?

Dadashri: A principal razão para o sofrimento dos pais
é por causa de seus próprios erros, mas o apego e
responsabilidade também desempenham um papel. Existem
muitas outras razões. O mais importante é que se você está
sofrendo, é por sua própria culpa. Portanto, não veja os erros
de ninguém, senão você vai criar novas contas kármicas para
a sua próxima vida.

Existem dois tipos de leis: a lei da natureza e a lei do
homem. Se você aceitar a lei da natureza (de Deus), sua vida
vai ser simples e fácil. Se aceitar a lei do homem, os quebra-
cabeças e sofrimentos vão permanecer.

Questionador: Mas Dada, a pessoa tem que descobrir
seus erros por si mesma, não é?

Dadashri: Não, ela não é capaz de identificar seus
próprios erros. Ela precisa de alguém de confiança para apontá-
los para ela. Uma vez que seus erros são mostrados a ela, ela
vai se tornar apta a reconhecê-los.

Você deve primeiro aprender como viver a vida. Uma
vez que as discussões em casa cessarem, então você aprende
outras coisas. Depois que você entender que a culpa é de
quem sofre, não haverá mais discussões em casa. Se a sua
sogra perturba você e você não é capaz de dormir à noite,
enquanto ela dorme profundamente, você deve reconhecer que
é você quem está com o erro.
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E SE A OUTRA PESSOA NÃO ENTENDER?

Questionador: Algumas pessoas simplesmente não
entendem, ainda que o nosso comportamento em relação a elas
seja muito amigável.

Dadashri: É fruto do nosso próprio erro o fato de elas
não entenderem. Por que será que você se deparou com esta
pessoa em particular e não com alguém que tem entendimento?
Sempre que você experimentar qualquer tipo de sofrimento, é
um resultado de seus próprios erros.

Questionador: Entende-se então que isso é o nosso
karma?

Dadashri: Absolutamente. Não existe ninguém neste
mundo que possa causar ou trazer a menor parcela de sofrimento
em cima de você, e se alguém o faz, ele é meramente um nimit
(instrumento) para isso.

Um casal começa a brigar e eles vão para a cama sem
falar um com o outro. A mulher vai dormir em paz, enquanto
o marido vai ficar agitado, se revirando na cama. A partir disto,
devemos entender que ele está com o erro. A mulher não está
sofrendo. Se é a mulher quem está se virando na cama enquanto
o marido ronca, a esposa é que está com o erro. Quem quer
que esteja com o erro, vai sofrer. Esta é uma ciência muito
profunda. O mundo sempre culpa o nimit.

ONDE ESTÁ A JUSTIÇA NISSO?

Tudo neste mundo é executado com exatidão e precisão
e, isso não é nenhuma mentira. O mundo é mantido em
regulamento pelas leis naturais.

Ao se aproximar de um ponto de ônibus, o motorista
perde o controle do ônibus e atropela uma senhora que estava
esperando o ônibus. A senhora morre instantaneamente. Uma

multidão se reúne e as pessoas começam a gritar e culpar o
motorista do ônibus. Elas dizem que a mulher morreu não por
culpa própria. Algumas pessoas com raiva dizem que o condutor
devia ser preso por sua condução imprudente. Elas não
percebem que a mulher morreu devido ao seu próprio erro em
sua vida anterior, que hoje ela foi capturada por este erro e por
isso ela foi punida. O motorista será punido quando seu erro o
pegar também. Para ele haverá uma audiência judicial na qual
sua culpa pode ou não ser comprovada. Ninguém pode
machucar ninguém sem uma conta do passado. A senhora teve
sua conta do passado liquidada. Você deve compreender que
a senhora é quem sofreu e por isso o erro era dela. Quando
o motorista for pego, então será por causa do erro dele. Hoje,
aquele que for pego e sofrer, está com o erro.

Algumas pessoas começam a acreditar que Deus não
existe quando elas testemunham tais incidentes, enquanto outros
perdem a sua fé em Deus. Elas questionam por que Deus permite
que tais coisas aconteçam. Essas pessoas não têm compreensão
da realidade e que tais incidentes são todos contas sendo
liquidadas. Estas contas não são apenas desta vida somente. As
leis da natureza são justas. Até mesmo a senhora sendo
esmagada até a morte é justiça. Este mundo é exatamente justo.

Se o erro fosse realmente do motorista, do ponto de
vista da justiça da natureza, o motorista teria sido baleado ou
preso imediatamente. Realmente ele não está com o erro, mas
ele acabou de criar um novo erro. Isto irá resultar em ele sofrer
quando as consequências de seu karma entrarem em vigor. Ele
libertou a senhora do erro dela e no processo ele confinou a si
mesmo.

UM ACIDENTE É ...

No presente ciclo de tempo, há tantos incidentes e
acidentes, que as pessoas ficam confusas. O que é um acidente?
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Um acidente tem muitas causas em um determinado momento,
enquanto um incidente tem muito menos causas em um
determinado momento. É por isso que eu digo que o erro é de
quem sofre e que a outra pessoa, quando for pega por sua
conta do passado, vai entender o seu erro.

As pessoas vão chamar alguém de ladrão se este alguém
for pego roubando. Se apenas uma pessoa é pega roubando em
um escritório, isso significa que os outros não estão roubando?

Questionador: Não.

Dadashri: Pessoas são consideradas honestas até que
elas sejam pegas. Ninguém definiu ainda a lei da natureza. Esta
lei é curta e clara. Esta é uma solução rápida. Se você apenas
entender que a culpa é de quem sofre, o peso desta vida
terrena será aliviado, significativamente.

A lei de Deus diz que em qualquer determinado momento,
em qualquer lugar, a pessoa que sofre está com o erro. Um
batedor de carteiras fica feliz quando ele rouba a carteira de
uma pessoa. Ele vai se divertir com o dinheiro que ele roubou,
enquanto sua vítima estará sofrendo. Portanto, quem sofre está
com o erro. Ela deve ter roubado em sua vida passada e assim,
hoje a natureza a pegou. Portanto, a vítima está pagando por
seus erros. Na lei da natureza, hoje a vítima é considerada o
ladrão (de acordo com a justiça da natureza), mas o outro
ladrão será chamado de ladrão no dia que ele for pego.

Eu não olho para os seus erros. As pessoas culpam os
outros quando elas estão sofrendo e ao fazer isso elas dobram
seus erros e seus problemas na vida continuam aumentando. Se
você entender essa frase, seus problemas irão diminuir.

A CAUSA DOS DESASTRES NATURAIS

Quem causou esta inundação em Morbi, Gujarat? Para
uma compreensão clara, você deve olhar para o mesmo evento

de duas maneiras. As vítimas devem entender que elas estão
sofrendo por causa de seus erros do passado e aqueles que
lêem nos jornais sobre a calamidade devem ter o desejo de
ajudar de todas as maneiras possíveis.

A lei dos homens encontra o erro naquilo que os olhos
vêem, enquanto a lei da natureza encontra o erro naquele que
sofre.

QUANDO AS PESSOAS SÃO AFETADAS, É POR
CAUSA DO INTELECTO OU GNAN?

Questionador: Quando lemos sobre inundações e outras
catástrofes nos jornais, isto nos incomoda. Se tais notícias não
nos afetassem de forma alguma, nós seríamos considerados
insensíveis?

Dadashri: Não ser afetado por más notícias é chamado
Gnan.

Questionador: E se isso te afeta, como é chamado?

Dadashri: Isso é chamado buddhi (intelecto); isso é
chamado de vida terrena. O intelecto não ajuda. Ele o torna
emocional.

Durante a guerra entre Índia e Paquistão, as pessoas
ficaram com medo de bombas. Esses medos são resultado do
intelecto. O intelecto é a causa dessa vida terrena . Conhecimento
(Gnan) irá mantê-lo calmo e composto até mesmo ao receber
más notícias. Você tem que ser apenas “sabedor, aquele que
sabe” e “aquele que vê” diante de tudo o que está acontecendo
ao seu redor.

Você deve “saber” e você deve “ver”, isso é tudo. Quando
você ler as notícias ou as manchetes, você deve manter-se
como o “sabedor ou aquele que sabe” e “aquele que vê”, só
isso. Não há ninguém culpado nisto.
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Questionador: São esses os efeitos do ciclo de tempo
presente?

Dadashri: Por que culpar o tempo? A culpa é de quem
sofre. O tempo continua sempre mudando. Não estávamos
presentes durante o ciclo de tempo melhor? Não estávamos
presentes durante o tempo dos vinte e quatro Tirthankars?

Questionador: Sim, nós estávamos.

Dadashri: Naquela época, nós estávamos preocupados
em aproveitar a vida terrena. O que o tempo de pobreza pode
fazer em relação a isso? O tempo continua mudando
automaticamente. Mesmo se você não trabalhar durante o dia,
a noite não vai chegar?

Questionador: Sim, vai.

DE ACORDO COM AS PESSOAS, ESTA LEI É
ERRADA

Um homem em uma moto, dirigindo do lado errado da
estrada bate em um ciclista. O ciclista quebra a perna. Agora,
quem é o sofredor?

Questionador: O ciclista.

Dadashri: Sim, por causa de sua conta do passado.

Questionador: Mas qual é o erro da pessoa que é
machucada?

Dadashri: Seu erro vem de sua conta do passado, a
qual está sendo resolvida hoje. Sofremos somente por causa de
nossas contas do passado. Existe sofrimento sempre que as
contas kármicas do passado entram em vigor. Há tantas pessoas
neste mundo que vagueam livremente e sem medo de serem
pegas. Por que isso é assim? Isso acontece porque elas entendem
que nada vai acontecer se estiver fora de sua conta kármica.

Questionador: Que remédio existe para evitar o
sofrimento?

Dadashri: O único remédio é moksha, a libertação do
ciclo de nascimento e morte. Se você não impor nem mesmo
um pouquinho de sofrimento aos outros e se você aceitar o
sofrimento que outros impõem sobre você, então as suas contas
do passado serão liquidadas e você vai alcançar a liberação.

Questionador: Deveria o ciclista acreditar que foi por
causa de seu próprio erro e não pedir uma indenização ao
outro motorista?

Dadashri: Ele deve pedir uma indenização, mas se o
fizer assim, que não seja de uma forma relutante. Ele deve fazer
o que precisa ser feito, mas ele deve fazê-lo sem qualquer raag
(apego) ou dwesh (ódio) em direção a outra pessoa. Aquele
que reconhece seu erro, não vai sentir nem apego, nem ódio.

Você deve fazer tudo aquilo que é exigido por vocês na
vida terrena. Se um policial pede o seu nome, você deve dar
a ele. Você tem que fazer seu papel material e cumprir as suas
responsabilidades, mas isso deve ser feito como se você fosse
um ator em uma peça, sem qualquer raag ou dwesh. O mundo
só aceita aquilo que vê. Como uma testemunha do acidente,
você tem que dar sua evidência, mas você não deve ter qualquer
raag ou dwesh em direção ao motorista ou a motocicleta, porque
na realidade ele não está com o erro. As pessoas o culpam,
porque isso é o que elas vêem. É a percepção equivocada que
as fazem ver isso como injustiça.

Questionador: Sim. Está correto.

Dadashri: Se uma pessoa está lhe machucando, ela não
tem culpa. O erro é seu se você está sofrendo. Esta é a lei da
natureza. Se este ponto sutil é compreendido, então todos os
quebra-cabeças do homem serão resolvidos.
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GRATIDÃO PARA COM AQUELE QUE LIBERA
VOCÊ DA ESCRAVIDÃO DO KARMA

Uma sogra pertuba sua nora constantemente. A nora é
consumida por pensamentos sobre a forma como ela está sendo
tratada. Dia e noite, ela está preocupada com pensamentos sobre
este abuso. Será que isso não a deixa extremamente infeliz?

Questionador: Sim.

Dadashri: Sua extrema infelicidade vai afetar sua saúde
física. O efeito destes maus-tratos não vão permitir que ela
tenha pensamentos positivos. Como ela pode ser ajudada?
Devemos explicar a ela que é por causa da conta kármica de
sua vida passada que ela tem de suportar as circunstâncias
presentes. Ela deve liquidar esta conta. Então, devemos ensiná-
la a liquidar suas contas.

A sogra dela não está com o erro. O erro é de quem sofre.
Ela vai deixar de culpar a sogra. Então ela vai estar em paz.

Ninguém está com o erro. O erro é da pessoa que culpa
os outros. Não há ninguém culpado neste mundo. Todo mundo
recebe o que ele ou ela merece de acordo com o karma dele
ou dela. Eles não estão criando novos erros hoje. A situação de
hoje é o resultado de karma passado. Hoje ele pode se
arrepender, mas uma vez que ele já fez um contrato em sua
vida anterior, ele não tem escolha a não ser cumprir este contrato.

Se você quiser saber quem está com o erro neste mundo,
encontre aquele que sofre. Ele está com o erro. Os problemas
entre noras e sogras são escalados e exacerbados pelo fato de
cada uma colocar a culpa na outra. É a sogra atormentando a
nora ou é a nora quem está pertubando a sogra? Se a nora está
sofrendo, ela deve entender que o erro é dela, e vice-versa. Se
elas continuarem a culpar umas as outras, elas então vão criar
novas contas e vão ter que sofrer tudo de novo. Suas contas

só podem ser liquidadas quando se é aplicado o conhecimento
do Gnani, ou seja: a culpa é de quem sofre.

Portanto, se você quer ser liberado desse mundo, você
tem que aceitar tudo o que vem a seu caminho, seja bem ou
mal. Dessa forma, suas contas serão pagas. Até mesmo um
contato com os olhos não pode ocorrer sem as contas do
passado, sendo assim, como esses eventos podem ocorrer sem
contas do passado? Seja lá o que for que você tenha dado aos
outros, você vai receber em retorno. Se você aceitar de bom
grado, você vai estar liquidando sua conta. Se você não aceitar,
você terá que sofrer.

A culpa é de quem sofre. As pessoas acham esta frase
muito útil e ficam admiradas com a sua descoberta.

LESÕES FÍSICAS - QUEM ESTÁ COM O ERRO?

Quando alguém se torna “Fazedor, Aquele que Faz” na
vida, ele sofre suas consequências. Acreditar ser “o Fazedor ou
Aquele que Faz” é uma crença errada.

Se o seu dedo fica preso nas engrenagens de uma máquina,
a culpa é da máquina? Você vai perceber que a culpa é sua.
Da mesma forma, todos ao seu redor são como uma máquina.
Se eles não fossem máquinas mecânicas, nenhuma mulher iria
machucar seu marido e nenhum marido machucaria sua esposa.
Os pais não iriam machucar seus filhos e os filhos não machucariam
seus pais. As pessoas seriam felizes em suas casas. Todas estas
crianças, maridos e esposas são nada além de máquinas.

PODEMOS JOGAR PEDRAS DE VOLTA AOS
MONTES DE ONDE ELAS CAÍRAM?

Questionador: Se alguém joga uma pedra em nós e nos
machuca, nós ficamos muito irritados.

Dadashri: Você fica chateado porque isso te machuca.
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E se uma pedra de uma colina rola abaixo e bate na sua cabeça
e você começar a sangrar?

Questionador: Então eu entenderia que eu fui machucado
por causa do meu karma. Seria uma situação diferente.

Dadashri: Você não ficaria com raiva da colina?

Questionador: Não, não há nenhuma razão para ficar
com raiva porque não sabemos quem jogou a pedra.

Dadashri: De onde vem a sua sabedoria nesta situação?
Nesta situação, a sua sabedoria é espontânea e natural. Na mesma
linha de pensamento, quando todas essas pessoas jogam ’pedras’
em você; se elas te xingam ou abusam de você ou roubam de
você, elas são todas como a colina. Não há vida real nelas. Se
você entende tanto assim, isto irá ajudá-lo tremendamente.

Os seus inimigos internos, a raiva, o orgulho, o apego e
a cobiça (Krodh, maan, maya, lobh), fazem com que você
veja erros nos outros. A visão do Eu não vê erro algum nos
outros. São os seus inimigos internos que fazem você ver erros
nos outros. Aquele que não tem inimigos internos, não tem
ninguém para lhe mostrar falhas nos outros e de fato, ele não
vê erros nos outros. Na realidade, ninguém está com a culpa.
Estes inimigos internos são seus pontos fracos que possuem
você por causa de sua crença errada em sua identidade como:
“Eu sou Chandulal”. Se essa crença errada te abandona, então
essas fraquezas desaparecem. No entanto, elas vão levar algum
tempo para desocupar a “casa” que ocuparam por tanto tempo.

BONS VALORES CULTURAIS

Questionador: Uma pessoa sofre por causa de seus
próprios erros. As outras pessoas demonstram preocupação e
fazem perguntas, mas na verdade elas são intrometidas, porque
elas não podem tirar o sofrimento do outro. A pessoa está
sofrendo por causa de seu próprio karma?

Dadashri: Quando as pessoas demonstram preocupação
e fazem inquéritos, é por causa de nossos bons valores culturais.
Quando elas perguntam pela sua saúde, elas dão alívio para a
pessoa doente. A preocupação delas faz com que a pessoa se
sinta bem e valorizada, então ela se esquece de suas misérias.

MULTIPLICAR OU DIVIDIR

Adição e subtração são ambas ajustes naturais. As pessoas
estão, constantemente multiplicando e dividindo, usando o seu
intelecto. Elas estão preocupadas em aumentar suas riquezas.
Elas vão para cama se preocupando sobre como elas podem
minimizar as despesas e maximizar suas riquezas. Ao fazer isso,
dentro de si elas estão ’multiplicando’ para a sua felicidade e
’dividindo’ para o seu sofrimento.

Aquele que multiplica para sua felicidade vai receber
tremendo sofrimento como resultado, e embora ele esteja
dividindo para seu sofrimento, o sofrimento não diminui. Ajustes
da Natureza são adições e subtrações. Quando uma pessoa
perde dinheiro, sofre uma perda em seu negócio, ou tem seu
dinheiro roubado, estes são todos ajustes da natureza. A culpa
é de quem sofre. Digo isto com garantia absoluta, como eu
vejo isso na minha visão.

Questionador: O que está errado com a multiplicação
pela felicidade?

Dadashri: Se você deseja multiplicar por qualquer coisa,
então multiplique pelo seu sofrimento. Se você multiplicar pela
sua felicidade, você vai encontrar graves dificuldades. Se você
é um apreciador de multiplicação, faça isto então pelo seu
sofrimento. Se você bater em alguém uma vez e este alguém te
bater de volta duas vezes, considere-se abençoado. É bom se
você encontrar alguém que faz você sofrer, porque o seu Gnan
vai crescer. Se no entanto, você não consegue aceitar a
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é um apreciador de multiplicação, faça isto então pelo seu
sofrimento. Se você bater em alguém uma vez e este alguém te
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multiplicação por sofrimento, então pare, mas não multiplique
pela sua felicidade sob quaisquer circunstâncias.

JULGADO CULPADO POR DEUS

Na linguagem de Deus: “A culpa é de quem sofre”, mas
de acordo com as leis do mundo e do homem, a pessoa que
comete o crime é a culpada.

Não conduza a si mesmo em um caminho que irá torná-
lo culpado aos olhos de Deus. Isso significa: não veja o erro
nos outros.

Fazendo assim, você fica confinado, você se compromete
na sua próxima vida. Este é um erro interno. Estes erros externos
não tem nenhuma conseqüência porque se você fizer algo errado,
você vai ser preso por um curto tempo e depois liberado, mas
ser declarado culpado no tribunal de Deus terá graves
repercussões. Você entende isso? Se você compreender esta
sutil mensagem, isto será de um valor inestimável para você.
Muitas pessoas compreenderam e abraçaram esta frase, “A
culpa é de quem sofre.” Elas não são pessoas comuns, elas são
pensadoras inteligentes.

Agora que eu já expliquei essa afirmação, as pessoas
vão aplicá-la imediatamente em suas próprias situações. Se
uma sogra está sofrendo porque sua nora continua a perturbá-
la, tendo ouvido a declaração, “A culpa é de quem sofre”, ela
vai compreender imediatamente e aceitar que ela mesma é quem
está com o erro e é por isso que ela está sendo tratada desta
maneira. Esse entendimento vai libertá-la dos grilhões da vida
mundana. Caso contrário, sua vingança continuará a proliferar.

DIFÍCIL DE ENTENDER MAS ESTA É A
REALIDADE

Ninguém tem culpa. Seja qual for a falha, ela é fruto de
nosso próprio erro. É por causa de nossos próprios erros que

ainda estamos vagando neste mundo. Nossos próprios erros
são a base para tudo neste mundo.

Questionador: Embora seja um pouco tarde em minha
vida, eu entendo.

Dadashri: É bom que você entenda isso agora. Mesmo
se você entender isso tarde em sua vida, é bom. Ao se tornar
mais velho, mais fraco e debilitado, a sua compreensão deste
Gnan aumenta. Como isto ajuda! Imagine como seria se você
tivesse entendido isso quando você era jovem e forte?

Eu dei a você a essência de inúmeras escrituras em apenas
uma declaração. “A culpa é de quem sofre”.

Milhares de famílias em Bombay incorporaram esta frase
em sua vida diária. Você pode ver esta declaração escrita em
letras grandes nas paredes de suas casas. Quando alguma coisa
quebra na casa, as crianças lembram sua mãe imediatamente
que o erro é dela, por causa do olhar em seu rosto. Se houver
excesso de sal no curry de vegetais, só é preciso olhar para as
caretas nos rostos para saber de quem é o erro. Se toda a
sopa foi derramada, quem tiver o olhar de desgosto em seu
rosto é o culpado. A culpa é de quem sofre.

Se você ver alguém com uma grande carranca no rosto,
o erro é seu. Naquele momento, reze para a Alma Pura dentro
desta pessoa e peça perdão repetidas vezes. Você será então
liberado do confinamento de sua conta com aquela pessoa.

As pessoas sofrem por causa de seus próprios erros. A
pessoa que lança a pedra não está com o erro, mas a pessoa
que é lesada sim, é a culpada. Não importa o quão incontroláveis
e mal educadas as crianças ao seu redor sejam, não importa
que brincadeiras elas jogam, se isso não lhe incomoda, então
você não está com o erro. Se isso afeta você, então você deve
entender que o erro é seu.
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NOVAS FORMAS DE CREDITAR E DEBITAR

Se duas pessoas entram em desentendimento e uma acusa
a outra de traição, então a que está sendo acusada não vai ser
capaz de dormir à noite. A outra pessoa vai dormir tranquilamente.

Se a pessoa que está sendo acusada se lembra da frase
de Dada, “A culpa é de quem sofre”, então ela vai ser capaz
de dormir em paz. Caso contrário, ela vai passar noites sem
dormir amaldiçoando a outra pessoa.

Se alguém pegar dinheiro emprestado com você e não
pagar de volta, o que você deve fazer? Reconheça que foi
realmente o seu ego que deu o dinheiro para ele. Ele lisonjeou
o seu ego pedindo-lhe dinheiro e por isso, por pena, você deu
a ele, então agora deixe isso para lá. Credite em sua conta do
passado com esta pessoa e debite na conta do ego.

ANALISE DESTA MANEIRA

Aquele que tem mais erros é aquele que sofre mais no
mundo. Você só tem que ver quem está sofrendo para saber
quem está com o erro.

Você pode determinar o quanto você errou pela
quantidade de sofrimento que você tem que suportar.

Em uma família de dez pessoas, alguns dos membros
nem sequer pensam em como as despesas da casa estão sendo
pagas. Alguns pensam em ajudar, mas apenas dois acabam
ajudando. Todos eles conseguem dormir tranquilamente à noite,
exceto um dos membros que tem ansiedade constante sobre a
administração da casa. Ele é o único que está com o erro,
porque ele está sofrendo mais, enquanto os outros dormem
pacificamente sem qualquer preocupação.

De quem é a culpa? Descubra quem está sofrendo. Se
uma servente quebra dez xícaras de chá em uma casa, isso vai

afetar algumas pessoas na casa. As crianças da casa não se
importariam, então elas não sofrem. Os pais ficam irritados,
mas mesmo assim, a mãe consegue adormecer. O pai calcula sua
perda: “Dez vezes cinco significa que eu perdi cinqüenta rúpias”.
Ele permanece alerta por causa de coisas e é por isso que ele
sofre mais. A partir daí, você entende quem está com o erro.

Não é preciso nem sequer procurar pelos erros. Você
tem que apenas usar a declaração: “A culpa é de quem sofre”
como uma forma de avaliar. Se você continuar a analisar
situações desta forma, você vai progredir espiritualmente e
alcançar a libertação.

DE QUEM É O ERRO, DO MÉDICO OU DO
PACIENTE?

Um médico atende uma chamada na casa de um paciente
muito doente. O médico dá ao paciente uma injeção para a
dor, vai para casa e dorme profundamente. O paciente sente
muita dor por causa da injeção e passa uma noite muito agitada
sem dormir. Quem aqui está com o erro? O paciente.

Outro médico atende uma chamada na casa de uma
criança muito doente. Quando ele examina a criança, ele não
encontra nenhum pulso e ele pergunta aos pais por que eles o
chamaram. Eles dizem ao doutor que a criança estava viva
pouco antes de ser examinada. O médico fica irritado com os
pais. Ele também cobra os pais pela visita. Essa é a forma
como o mundo é. Não procure por justiça nestes dias e época.

Questionador: Mas acontece também que as pessoas
vão ao médico em busca de medicina e ficam irritadas com o
médico. Eu já passei por isso.

Dadashri: Sim, isso também acontece. Se você culpar
a outra pessoa, você vai estar com o erro. A natureza está
sempre fazendo justiça.
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Se um paciente morre durante uma operação, de quem
é a culpa? De quem é a culpa se você escorregar no chão
molhado?

É absolutamente errado ver a culpa nos outros. É por
causa de seus próprios erros que você encontra um nimit que
lhe traz sofrimento. Se o nimit é uma pessoa, você a culpa, mas
se o nimit é um espinho que fere você, o que você faria? Há
um espinho no meio de uma trilha e centenas de pessoas
caminham por ela, mas nenhuma é machucada pelo espinho.
No entanto, quando Chandubhai está andando pela trilha, o
espinho espeta em seu pé. Vyavasthit é muito preciso. Ele
entrega sofrimento apenas para aqueles que tem contas do
passado. Ele ajunta todas as circunstâncias, incluindo o nimit e
a vítima. Mas qual é a culpa do nimit?

Se uma pessoa borrifa spray de pimenta em nós, isso vai
nos fazer tossir e ficarmos então com raiva da pessoa, mas se
alguém está fritando pimentas e isso nos faz tossir, então ficamos
com raiva? Aqui nós culpamos o nimit. Se entendermos a verdade
sobre quem é o verdadeiro “fazedor” ou “aquele que faz”, e
por que as coisas acontecem, estamos ainda propensos a brigar
por isso?

O erro não é do arqueiro. A pessoa que é ferida pela
flecha está com o erro. Seria considerado erro do arqueiro,
quando ele é quem sofre. No momento, a pessoa capturada é
aquela que está ferida pela flecha. Aquele que é capturado é o
principal culpado. O outro será considerado culpado quando
ele for apanhado pelo sofrimento.

AS PESSOAS SEMPRE CULPAM AS CRIANÇAS

Dadashri: Quando você estava estudando na escola,
você teve que sofrer dificuldades?

Questionador: Sim.

Dadashri: Você sofreu por causa de seus erros. O
professor ou qualquer outra pessoa não devem ser
responsabilizados.

Questionador: Hoje em dia as crianças são
desrespeitosas e agem contra seus professores. Quando elas
vão melhorar?

Dadashri: Aquele que sofre as consequências dos erros
é o culpado.

ENTENDIMENTO DO DADA SOBRE OS ERROS

“A culpa é de quem sofre”, é a lei que vai libertar você.
Se alguém me perguntar como ele poderia reconhecer seus
erros, eu diria a ele para fazer uma nota de todas as
circunstâncias onde ele experimentou sofrimento. Esses são os
erros dele. Ele tem que encontrar os erros que estão por trás
de seu sofrimento. As pessoas sofrem o tempo todo; elas têm
que encontrar seus erros.

Em qualquer sofrimento, nós podemos perceber que o
erro é nosso. Se eu cometo um erro, eu passo por uma
experiência de tensão.

Como eu faço para entender os erros de outras pessoas?
Em todos, eu vejo o seu Eu Real (a Alma - ’ o voltar para casa
’) e o seu eu relativo (departamento estrangeiro) como separados
um do outro. Se eu vejo erros sendo cometidos no departamento
dos estranhos, eu não digo nada. Quando eu vejo que esse
erro está acontecendo no departamento de casa, então eu tenho
que adverti-los. Não podem haver obstáculos no caminho para
a libertação da Alma.

Há muitos componentes internos dentro de nós. Nós
somos capazes de saber qual componente perdura o sofrimento.
Às vezes é o ego que sofre e assim, o ego é onde está o erro.
Às vezes, a mente sofre e assim, o erro é da mente. Às vezes
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erro está acontecendo no departamento de casa, então eu tenho
que adverti-los. Não podem haver obstáculos no caminho para
a libertação da Alma.

Há muitos componentes internos dentro de nós. Nós
somos capazes de saber qual componente perdura o sofrimento.
Às vezes é o ego que sofre e assim, o ego é onde está o erro.
Às vezes, a mente sofre e assim, o erro é da mente. Às vezes



A CULPA É DE QUEM SOFRE 21 22 A CULPA É DE QUEM SOFRE

o chit (o componente sutil da mente que é composto de ambos,
conhecimento e visão) sofre, de modo que no chit está o erro.
O Eu Real é separado dos erros do eu relativo. Você vai ter
que entender este ponto, não vai?

ONDE ESTÁ O PRINCIPAL ERRO?

De quem é o erro ? É de quem sofre. Qual é o erro? O
erro é a sua crença de que “Eu sou Chandulal”. Este é o erro.
Na realidade, ninguém neste mundo é o culpado, então ninguém
pode ser responsabilizado. Isso é um fato.

Ninguém neste mundo é capaz de fazer qualquer coisa.
Qualquer que seja a conta que alguém já tenha criado, ela irá
comprometê-lo. Qualquer que seja o emaranhado de contas
que você criou, elas não vão liberar você enquanto elas não
trouxerem seus emaranhados resultados. Mas a partir de agora,
não crie nenhuma nova conta complicada. Você deve parar
agora que você está ciente disso. Você terá que liquidar contas
antigas que você criou, mas certifique-se de não criar quaisquer
novas contas. Você é o único responsável por si mesmo. Não
é responsabilidade de Deus. Deus não interfere nisso, sendo
assim até mesmo Deus não é capaz de conceder o perdão.
Muitos devotos acreditam que mesmo se eles cometerem um
pecado, Deus vai perdoá-los. Não existe perdão de Deus. O
perdão vem de pessoas que são amáveis. Se você fosse
confessar a uma pessoa amável que você havia cometido um
erro muito grande contra ela, ela te perdoaria imediatamente.

A pessoa que traz o sofrimento até você é meramente um
nimit (instrumento) e a culpa principal é sua própria. A pessoa
que lhe machuca ou a pessoa que lhe traz alegria são ambas
nimits. Tudo acontece por causa das contas do passado.

Eu estou dizendo a você com muita franqueza que ninguém
tem o poder de interferir em sua vida. Mas se você está com
o erro, então ninguém vai ser capaz de interferir. Eles podem

até bater em você. Eu sei as causas por trás de seu sofrimento.
Essas causas são unicamente suas. Ninguém te machuca, você
machuca a si mesmo. Você é o único responsável por sua vida
mundana.

O JUIZ É COMO UM COMPUTADOR

“A culpa é de quem sofre” é uma verdade oculta. Aqui
se você usar o seu intelecto, não vai funcionar. Para entender
essa verdade oculta, você tem que ir a um Gnani Purush. Esta
verdade oculta tem que ser compreendida no nível mais sutil.
Quando os seres humanos dispensam justiça, então há uma
possibilidade de injustiça. A natureza, contudo, é sempre justa.

Se você quiser compreender isso em termos materiais, é
como se fosse um computador. O computador feito pelo homem
não é perfeito. Se você inserir dados incorretos, ele vai cometer
erros. Mas o computador da natureza é impecável. A entidade
que dispensa justiça neste mundo é completamente livre de
qualquer apego e preconceito.

Se você entender e compreender apenas uma palavra do
Gnani Purush, você vai alcançar a libertação. Você nunca mais
terá que pedir conselhos de ninguém a respeito de quem é a
culpa. A culpa é de quem sofre.

Esta é uma ciência completa. É impecável. Esta é a Ciência
Absoluta. É para o mundo inteiro e não apenas para os indianos.

Quando eu estou mostrando a você esta justiça perfeita
e clara, onde está a necessidade de qualquer discussão sobre
o que é justo e o que é injusto? Esta é uma verdade muito
profunda e sutil. Eu estou dando a você a essência de todas as
escrituras e lhe dizendo exatamente como a justiça da natureza
funciona: “A culpa é de quem sofre.” Esta frase é muito exata.
Quem usá-la e aplicá-la em sua vida alcançará a libertação.

Jai Sat Chit Anand
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