
 

Neo-humanismo 

“Quando o espírito inerente ao humanismo é extendido a tudo, animado e 

inanimado, neste universo – eu chamei a isto Neo-Humanismo. Este Neo-Humanismo vai 

elevar o humanismo a universalismo: amor por todos os seres criados deste universo” 

P. R. Sarkar 

Neohumanismo é uma nova visão para um novo milénio. Alarga o nosso entendimento 

daquilo que é ser humano, ao promover uma consciência ecológica da nossa relação com todo o 

universo. Em suma, o Neohumanismo é um convite a entrar nas profundezas e no mistério da 

vida. É uma filosofia de espírito revolucionário com orientação espiritual. 

Neohumanismo é o espírito de benevolência. Para ensinarmos o que é o amor, temos que 

o incorporar. Para incorporarmos o amor, temos que ver o divino em tudo. Para vermos o divino 

em tudo, temos que contemplar o divino dentro de nós. 

Neohumanismo é uma nova explicação de Humanismo. “Humanismo” e “Humanidade” têm 

sido palavras muito populares neste último século, mas só os seres humanos é que são abrangidos 

pelo humanismo e pela humanidade. Esta explicação não é suficiente – não satisfaz a sede de 

uma sociedade humana em desenvolvimento. Porque é que o amor e a afeição nas mentes 

humanas desenvolvidas tem que estar restringido apenas a outros seres humanos? Porque não 

incluir os outros seres vivos, incluindo as plantas? Esta é a nova explicação de humanismo – 

Neohumanismo – pois no Neohumanismo todo o mundo animado está incluído. 

O Neohumanismo inclui não só os seres humanos e as criaturas animadas (como 

plantas e animais), mas também as entidades inanimadas, porque o Neohumanismo inclui 

até a mais minúscula partícula subatómica.” 

P. R. Sarkar 



 

Prabhat Rainjan Sarkar apresentou em 1982, na Índia, a filosofia do Neo-humanismo. O 

livro “A Liberação do Intelecto: Neo-Humanismo”, foi baseado em seus discursos sobre a 

magnífica ideologia do caminho da bem-aventurança. 

  P.R.Sarkar explica que os seres humanos devem viver usando uma abordagem 

subjetiva,  que há diferentes fluxos de movimento no plano do mundo exterior e interior de 

cada indivíduo, e também, que no passado existiram várias filosofias que pareciam boas, mas 

que depois se mostraram impraticáveis no plano físico, mental ou espiritual, levando a sociedade 

e os seres humanos a muitos desequilíbrios, isto é, criaram muitos dogmas, fanatismos e etc. 

P. R. Sarkar diz: “Vaecitryam’ Prakrstadharma Sama’nam’ Nabavis Yaty”, que significa a 

diversidade é uma lei da natureza: a uniformidade jamais ocorrerá, portanto o dinamismo é a 

primeira e também a última palavra da existência humana. 

Por exemplo, um lago estagnado cria muitos mosquitos, muitas ervas daninhas, as pessoas 

não podem desfrutar daquela água parada. Então, o que deve ser feito é preencher o lago de 

terra e eliminar a sua existência. Da mesma forma, quando a sociedade humana chega a um nível 

existencial muito baixo, é preciso fazer uma grande mudança e desenvolver uma mentalidade 

racionalista, para que o ser humano se mova desse plano muito básico, estagnado, para uma 

existência gloriosa.  

Para isso, devemos elevar os sentimentos que nos mantém muito estreitos, que nos fazem 

permanecer com uma mente muito egoísta, pensando apenas em nós mesmos. E essa elevação 

nos conduz à devoção. 

“O sentimento devocional é o mais bonito, mais valoroso, mais precioso do coração 

humano. É a jóia mais brilhante da humanidade e deve ser preservado com bastante 

cuidado.” 

Assim também, devemos ter cuidado ao estabelecer uma filosofia adequada para a 

harmonia entre os seres humanos, as espécies animais, vegetais e o mundo inanimado. O neo-

humanismo será sempre uma fonte perene de inspiração para a sociedade atingir o seu objetivo. 

Precisamos evoluir os sentimentos que limitam a sociedade humana, como o geocentrismo, 

o sociocentrismo, o geopatriotismo, a geo-religião, a geo-economia,  e o próprio sentimento 

humanista, etc, para o sentimento mais avançado que é o neo-humanismo, a filosofia que leva ao 

universalismo, o amor a todos os seres neste universo.  



Devemos desenvolver a mentalidade proto-espiritualista, através do princípio de 

igualdade social, que em sânscrito se chama sama samaja tattva, o princípio de igualdade social, 

que ensina que a base da retidão, ou Dharma. A marcha coletiva de todos os seres em uníssono 

e, também, é a firme fundação da humanidade.  

O humanismo, que é um sentimento não motivado por uma fonte perene de inspiração, se 

tornará apenas uma formalidade. Assim também os grupos como família, casta, religião, raça, 

etc, devem expandir e abraçar a todos. 

Quando imbuídos de racionalidade e sama samaja tattva, poderemos nos mover para a 

subjetividade, para a devoção. O caminho devocional é interno: “quando eu sinto que somente 

eu e meu Senhor existem”.  

É muito importante manter a racionalidade, os estudos, eles facilitam o caminho ao Ser 

Supremo. 

  

 

 

 

 

Devoção e espiritualidade 

"A diversidade é uma lei da natureza; a uniformidade jamais ocorrerá". O mundo está 

repleto de diversidade, num cenário de formas e cores variadas e expressões diversificadas. 

Não podemos esquecer esse fato.  

Às vezes, a apresentação superficial de diferentes teorias, filosofias ou religiões 

deslumbra o olhar dos espectadores, mas, na verdade, elas não contêm nenhum dinamismo. 

Dinamismo, no entanto, é seguramente a primeira e última palavra da existência humana. Aquilo 

que perde seu dinamismo, se torna como água estagnada. Na ausência de um fluxo de água, um 

charco fica coberto de plantas nocivas e se torna um risco à saúde. Melhor seria cobrir tal 

charco com terra.  



No passado, muitas filosofias prestaram essa espécie de desserviço à humanidade. Por 

fim, o que conseguiram foi lançar a humanidade em pântanos de dogmas, um campo fértil para 

inumeráveis mosquitos. Elas não contribuíram em nada para o bem-estar dos seres humanos. O 

sentimento devocional é o mais valioso tesouro da humanidade.  

Devoção é a joia mais brilhante do coração humano. A devoção, o mais precioso tesouro 

da humanidade, deve ser preservado muito cuidadosamente. Por ser uma virtude interna tão 

frágil, para preservá-la das arremetidas do materialismo, deve-se construir uma cerca 

protetora ao seu redor; assim como se põe uma cerca ao redor de uma frágil muda de planta. 

Mas aí surge a questão: "O que significa esta cerca protetora?" Significa uma filosofia 

ajustada, que possa estabelecer a harmonia correta entre o mundo espiritual e o mundo material 

e sirva de fonte de inspiração perene para o movimento evolutivo da sociedade. 

 

Geo-sentimentos 

O sentimento que nasce do amor ao solo nativo de um país é chamado de "geo-

sentimento". Desse geo-sentimento surgem muitos outros sentimentos, tais como: o geo-

patriotismo, a geo-economia e muitos outros sentimentos geo-cêntricos, inclusive a geo-

religião. Esse geo-sentimento tenta manter a humanidade confinada numa porção limitada do 

mundo. Mas o desejo mais profundo das pessoas é se expandir, ao máximo, em todas as direções. 

Qual é, então, o papel do sentimento devocional, o mais valioso tesouro da humanidade? 

É o de transformar o sentido da existência física em uma atitude espiritual suprema. Se uma 

filosofia materialista contém qualquer aspecto limitativo, como o geo-sentimento, que 

mencionamos antes, pode ocorrer um desequilíbrio entre o mundo interior e exterior do ser 

humano. Dessa forma, mesmo que as pessoas tenham conseguido tudo, eles permanecerão 

pobres e carentes.  

No passado, esse geo-sentimento causou enormes danos a muitos indivíduos e 

comunidades. As pessoas inteligentes devem manter-se afastadas desse geo-sentimento e não 

devem apoiar nada que nele esteja baseado, porque ele deteriora o sentimento devocional, 

degrada os seres humanos e abala a excelência da vida humana. 

 

Socio-sentimento 

Há um outro sentimento ligeiramente mais expansivo que o geo-sentimento: é o "socio-

sentimento". O socio-sentimento não restringe os seres humanos a um determinado território, 



mas sim a uma determinada comunidade. Melhor dizendo, as pessoas ao invés de visarem 

unicamente ao bem-estar de uma determinada área geográfica, visam ao bem-estar de uma 

comunidade, excluindo, porém, todas as outras comunidades.  

Dessa forma, enquanto estão preocupados em defender seus próprios interesses, não 

hesitam em violar os interesses e o crescimento natural de outras comunidades.  

Talvez esse socio-senti-mento seja um pouco melhor do que o geo-sentimento, mas não 

é, de forma alguma, um sentimento ideal; não está livre de defeitos. O socio-sentimento, no 

passado, causou muito derramamento de sangue, criou enormes divisões e promoveu a 

desconfiança mútua entre grupos humanos, separando-os e atirando-os em porões escuros de 

dogmas egoístas. O movimento da humanidade, nesse caso, não é mais como um imenso e 

dinâmico rio, mas sim como uma posa de água estagnada. 

 

Humanismo 

No passado, muitas pessoas verteram lágrimas copiosas pela humanidade sofredora. Mas, 

contraditoriamente, após suas palestras eloquentes, sentavam-se confortavelmente à mesa de 

jantar e serviam-se de uma requintada refeição de peixes caros, como se esses peixes não 

tivessem sentido dor ao morrerem.  

Esse sentimento humano evidentemente transgredia os interesses dos seres não 

humanos. No entanto, seus proponentes não viam nada de errado nisso. Certa vez, um grande 

santo costumava se alimentar de gafanhoto ensopado no mel. Aquele santo não ponderou 

seriamente o fato de que os pequenos gafanhotos também têm força vital palpitando dentro de 

si.  

Obviamente, os seres humanos têm que se comportar de maneira racional, e manter sua 

existência ajustada ao ambiente externo. É verdade que criaturas vivas servem de alimento a 

outras criaturas vivas. Também é verdade que as hortaliças que comemos diariamente são 

constituídas de células vivas. 

 

Neo-Humanismo 

Essa preocupação pelo fluxo vital que palpita nos seus semelhantes levou os seres 

humanos para o seio do humanismo, tornando-os humanistas. Agora, se a mesma preocupação 



for estendida a todas as criaturas do universo, então, e somente então, poderemos dizer que a 

existência humana alcançará a realização máxima.  

O processo de estender nosso amor mais profundo aos outros seres requer um outro 

sentimento além do sentimento humano. Esse novo sentimento vibrará o sentimento humano em 

todos os sentidos, tocando o mais recôndito do coração de todas as criaturas e conduzindo-as 

ao estágio final da felicidade suprema.  

Todas as moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e nêutrons são expressões 

autênticas da mesma Consciência Suprema. Aqueles que se lembrarem dessa realidade e a 

sustentarem sempre viva em seus corações, terão conseguido, pode-se assim dizer, a perfeição 

na vida. Tais pessoas são os verdadeiros devotos, os verdadeiros "bhaktas".  

Quando esse culto' devocional não permanece restrito a uma mera prática; mas, ao 

contrário, é elevado ao estado de sentimento devocional, missão devocional, ideação devocional; 

quando o espírito subjacente ao humanismo se expande a todas as coisas deste universo, 

inanimadas ou animadas; a isto que denominamos "Neo-humanismo".  

Este neo-humanismo elevará o humanismo ao estágio do universalismo, o culto do amor 

por todos os seres criados deste Universo. Assim, a verdadeira tarefa dos seres humanos é 

manter um enfoque subjetivo, ou seja, avançar psico espiritualmente em direção à Consciência 

Suprema, inspirados em ideais neo-humanistas; e, ao mesmo tempo, lutar pela expansão dos 

princípios humanistas e estabelecer uma estrutura social baseada no universalismo.  

Caso contrário, o ritmo psico-espiritual interior não será capaz de se ajustar 

adequadamente a sentimentos estreitos, tais como o geo-sentimento, o que provocará um efeito 

desastroso sobre a sociedade. Como já dissemos, o mais valioso tesouro humano é o sentimento 

devocional, a riqueza devocional. Esta riqueza devocional deve ser preservada; pois, do 

contrário a humanidade perderá seu bem mais valioso. 

 

Sama-Samáj Tattva 

Dinamismo é a caraterística essencial deste mundo: o mundo é chamado "jagat", em 

sânscrito, porque está em constante movimento. Assim como há movimento individual, há 

também movimento na vida coletiva.  

Esse movimento requer três coisas. A primeira é a inspiração, o estímulo de fora. Quando 

alguém para no meio do caminho, vem um outro por trás, que o impulsiona e diz: "Vamos em 

frente!" A segunda é a capacidade de se mover, isto é, aquele que caminha em frente deve ter 

força suficiente para fazê-lo. Na falta de força suficiente como pode alguém se mover? Em 



terceiro lugar, vem o objetivo do movimento. Estes três fatores são absolutamente essenciais 

para qualquer movimento.  

O movimento que os seres humanos de antigamente começaram, tanto individual como 

coletivamente, ainda não chegou a um fim. Nem haverá nenhuma vírgula, nenhum ponto e vírgula, 

dois pontos ou ponto que detenha este movimento; ele é ininterrupto. Surge então a questão: 

através de que inspiração, de que força e em que direção se movem os seres humanos? 

Observou-se que o movimento humano é inspirado por duas ideias. Princípio do Prazer Egoísta 

e "Sama-Samája Tattva" (Princípio da Igualdade Social).  

Este Princípio do Prazer Egoísta apoia-se em dogma. Todas as forças sociais, econômicas 

e geográficas que motivam os seres humanos são guiadas por dogmas. Os seres humanos 

submetem-se a esses dogmas com a intenção exclusiva de obter prazeres egoístas, até mesmo 

as pessoas com bom nível educacional sujeitam-se conscientemente aos dogmas.  

Sabem que estão submetendo seus intelectos aos dogmas e que o resultado será 

indesejável; sabem e compreendem tudo, mas assim mesmo se submetem a isso 

conscientemente. Por quê? Cometem pecados deliberadamente e intencionalmente aceitam os 

dogmas como verdades. Mas eles pensam: "Não me importo que isto seja bom ou mau, que faça 

bem ou mal aos outros, porque pelo menos me permite desfrutar algum prazer!" Motivados por 

essa ideia, escravizam-se aos dogmas.  

No mundo civilizado, até mesmo as pessoas de bom nível educacional seguem dogmas 

porque elas têm em mente o desejo de conseguir prazeres mundanos neste mundo físico. Até 

mesmo nesse mundo civilizado, onde tanto progresso foi obtido no campo do conhecimento, as 

pessoas ainda adotam como cegas esses dogmas. As armadilhas desses dogmas têm que ser 

reduzidas a cinzas; as grades de ferro das celas dos dogmas têm que ser derrubadas. A 

Consciência Suprema é a meta de todos.  

Estamos todos movendo-nos em Sua direção, tanto individual como coletivamente, mas 

não seremos capazes de progredir, se formos condescendentes com as disparidades e as 

desigualdades da vida coletiva. Devemos erradicar todas essas desigualdades, enquanto 

caminhamos juntos em direção à nossa meta espiritual.  

O progresso de todos seria acelerado se as desigualdades fossem eliminadas pela raiz. 

Podemos assim não atingir o prazer egoísta, mas desfrutaremos da paz espiritual e da pura 

Bem-aventurança, na realização da Graça Cósmica. 

Portanto, o esforço para avançar em direção à realidade última, através da formação de 

uma sociedade livre de todas as desigualdades, com todos os membros da raça humana 

caminhando em uníssono, chama-se Sama-Samája Tattva. É por isso que sou categórico em 

afirmar que devemos rejeitar integralmente todas as ideias hipócritas, contrárias ao princípio 



de Sama-Samája Tattva e devemos aceitar todas aquelas que ajudem os seres humanos a se 

estabelecer nesse princípio.  

Todas as teorias que se opõem a esta ideia devem ser rejeitadas sem nenhuma piedade, 

assim como fazemos com os espinhos que encontramos no caminho. Nesse processo, não 

devemos ser indulgentes com nenhum dogma nem com ideias sobrenaturais. Esta deve ser a 

tarefa dos seres humanos da atualidade; todas as pessoas devem combinar seus esforços e, 

unidas, empenharem-se na realização dessa meta.  

É inútil pensar no passado de um indivíduo; não devemos fazer discriminação entre pretos 

e brancos. Devemos lembrar-nos apenas de que temos que nos estabelecer na realidade Última, 

criando uma nova ordem social baseada em Sama-Samája Tattva. 

 

A Humanidade está entrando uma Nova Era 

Na fase primordial da civilização humana, há cerca de um milhão de anos, quando os seres 

humanos mal haviam se desenvolvido aqui na Terra, os seus cérebros eram pequenos e suas 

células nervosas tinham capacidade muito limitada para pensar e expressar ideias. Mas agora, 

os seres humanos são criaturas desenvolvidas; os seus cérebros tiveram um aumento 

considerável em tamanho, e suas células nervosas estão mais desenvolvidas e podem elaborar 

mais pensamentos.  

Os seres humanos dessa fase primordial da existência eram quase como animais; havia 

pouca diferença entre os primatas, os proto-primatas e os humanos. A civilização humana estava 

na sua fase embrionária; não havia nenhuma vida socio-econômico-cultural e dificilmente havia 

qualquer vida espiritual.  

O tempo passou. A humanidade passou por muitas transmutações. As ideias humanas 

também passaram por mudanças que resultaram no desenvolvimento das células humanas — 

células protoplásmicas no âmbito físico e células nervosas no campo da intelectualidade. 

Algumas pessoas se destacaram e se tornaram líderes da sociedade, daí se iniciou a veneração 

pelos heróis. Esta foi a primeira fase, a fase rudimentar da vida socio-econômico-cultural 

humana.  

Uma grande aceleração da espiritualidade ocorreu e os valores humanos aumentaram. 

Esta foi uma nova era na existência humana. Mal havia vida econômica, mas havia um pouco de 

vida social e cultural. 



As metamorfoses continuaram. Era após era se passaram, e muitos eventos marcaram 

época, alguns muito importantes outros não. O conjunto de todos esses eventos se tornou a 

história da humanidade pré-histórica.  

Então, finalmente, nessa primeira fase da pré-história, a era da intelectualidade se 

iniciou. Nessa era certamente havia muito mais extravagâncias intelectuais. Os dogmas 

tomaram o espaço da simplicidade; e, em nome de tantas fés, crenças e cultos, muitos dogmas 

conduziram a vida social.  

Esses cultos, crenças e fés não contribuíram para elevar o progresso coletivo dos seres 

humanos – na verdade, eles prejudicaram a nossa sociedade coletivamente, não apenas em um 

ponto determinado da Terra, mas por todo o mundo. Estes dogmas eram a via principal da vida 

humana e a maioria da sociedade estava motivada por eles. Aqueles que se guiavam pela 

racionalidade e resistiam a esses dogmas, eram tratados como pessoas indesejáveis. Mas, após 

essa fase, esses dogmas rapidamente foram substituídos pela racionalidade.  

Os seres humanos com seus cérebros e células nervosas desenvolvidas começaram a 

sentir que não deviam trabalhar somente para uma tribo, um clã ou uma nação em particular, 

mas que deviam trabalhar para a humanidade do cosmo inteiro. Porém, mesmo essa visão 

expandida não será o suficiente para nos fazer merecedores desta forma humana. Na presente 

era, devemos uma vez mais pensar no que fazer. A humanidade constitui o ápice da existência? 

Não, não, não, certamente não.  

O universo não consiste apenas de seres humanos; outras criaturas, outros animais e as 

plantas também possuem o direito de viver. Portanto, o nosso universo não é o universo dos 

seres humanos apenas, mas o universo de todos – de todas as entidades criadas, tanto animadas 

com inanimadas.  

A humanidade está, agora, no limiar de uma nova era. Esta nossa era é a era do neo-

humanismo. Somos para todos, e com todos os recursos da existência, temos que construir uma 

sociedade humana, urna sociedade neo-humanista. Portanto, não devemos perder nosso tempo 

– deve existir máxima utilização de todas as potencialidades humanas. Se nos atrasarmos no 

cumprimento de nossas obrigações, nuvens negras subjugará a nossa existência. Devemos estar 

conscientes disso; e não devemos perder nem mesmo um único momento de nossa valiosa 

existência.  

Tantos eventos históricos, tantos eventos para entrarem nos anais da história estão por 

ser criados por nós – devemos assumir esta grande responsabilidade pelas eras futuras 

 



Educação e Neo-Humanismo 

Vocês sabem, a natureza de todos os seres vivos é buscar a expansão na esfera física, 

e, para isso, ou melhor, devido a essa característica que não passa de uma característica entre 

outras eles exploram os outros, eles esquecem os interesses dos outros seres vivos. Eu afirmei 

que esta é uma natureza comum a todos os seres vivos, tanto os seres humanos como os animais. 

No caso dos seres humanos, existe um outro hábito, outro instinto inato, que 

simplesmente é o de se expandir na esfera psíquica. Assim, ao contrário dos outros animais, os 

seres humanos possuem uma capacidade que é a de dirigir os seus anseios físicos para os 

espirituais, para as aspirações espirituais. Os outros animais não possuem isso. Porém, devido a 

esse hábito psíquico, eles exploram os outros, tanto no nível psíquico quanto no nível físico, e 

esta exploração no nível psíquico é mais perigosa do que no nível físico. Portanto, para que não 

haja nenhuma extravagância intelectual ou nenhuma subjugação física, os seres humanos 

necessitam de um treinamento apropriado, tanto fisicamente quanto mentalmente. E isto é o 

que é chamado de educação – o treinamento apropriado da existência física e também do mundo 

psíquico.  

Se não houver treinamento na ocasião certa, não haverá nenhuma coordenação, nenhum 

ajuste entre o ser interno e o ser externo. Algumas vezes, as pessoas são muito sinceras no 

que dizem, mas não existe nenhum pouco de sinceridade no seu íntimo, no seu mundo interior. 

E isto é o que acontece no mundo moderno.  

A existência tanto individual como coletiva se tornou unilateral, isto é, perdeu o seu 

equilíbrio. Devido a isso, o que mais precisamos é de um sistema apropriado de educação. Apenas 

para demonstrar sinceridade em seus objetivos ou o quanto são desenvolvidas, algumas pessoas, 

às vezes, falam sobre desarmamento. Elas dizem: deve haver uma parada, um controle sobre a 

fabricação de armamentos, sobre as armas letais. Elas dizem isto da boca para fora. Elas 

expressam essa ideia apenas para manter os outros sob sua servidão no plano físico, mas 

internamente permanecem prontas para produzir armas piores ou mais letais. Isto não passa 

de um tipo de brutalidade estúpida.  

Certa pessoa, que foi líder, disse: "Mantenham as expectativas de paz, mas conservem 

também as ermas prontas." É isso o que acontece hoje em dia. Podemos dizer que este anseio 

material, ou melhor, esta ansiedade pelo mundo físico dever ser dirigida para os anseios 

psíquicos. Porém, não será o suficiente dirigi-la para os anseios psíquicos através de uma 

educação mundana apropriada. Neste caso, ainda permanecerá o medo da subjugação psíquica. 

Portanto, o remédio está em outra esfera. Sim, eles devem ser guiados pelos sentimentos 

humanos, pelas ideias humanas.  



Sem dúvida será bom que os sentimentos humanos atuem no controle moral dessa disputa 

bélica, mas isso não será a última palavra; os sentimentos humanos não podem controlar a luta 

interna, o tipo de luta que prevalece entre os seres humanos. Para isso devemos ter um enfoque 

com duas variantes.  

O que deve ser feito para treinar essa mente turbulenta? 

A primeira coisa é prover educação apropriada. As pessoas devem receber uma educação 

específica. Não uma educação genérica, mas uma educação sobre as verdades, sobre as ideias 

do neo-humanismo. Isto ajudará os seres humanos a treinarem suas mentes. E, ao mesmo tempo, 

a prática espiritual deve continuar, para promover a remodelação psíquica adequada.  

Isto é o que mais necessitamos. Não há outra alternativa. Para aqueles que gostariam 

aprofundar no tema do Neo-Humanismo tem um livro chamado “Neo-Humanismo Liberação do 

intelecto”. 

 

 


