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ERRADIQUEM A IMORALIDADE PARA ATINGIR A IMORTALIDADE 
Data: 01/09/00 – Ocasião: Dia de Onam - Local: Prasanthi Nilayam 

Ó, mente tola, por que vai aqui e ali em busca do Senhor Vishnu,  
Quando Ele está bem presente em você.  

Olhe para dentro e adore-o com devoção e constância  
Como fez o Imperador Bali. 

(Poema em Télugo) 

O Imperador Bali foi aquele que amou o Senhor Vishnu. Foi dotado com as virtudes da caridade e da 
retidão, mas a sua reputação ficou levemente atingida porque nasceu num clã de demônios. 
A Caridade e o Sacrifício do Imperador Bali 
Como Bali tinha um amor imenso pelo Senhor Vishnu e era um repositório de virtudes, o Senhor Vishnu 
desejou garantir a sua liberação. Encarnou como Vamana (Quinta encarnação do Senhor Vishnu) e 
aproximou-se de Bali, que estava realizando o Viswajit Yajna. O Imperador Bali o saudou e perguntou se 
poderia fazer alguma coisa por Ele. Vamana pediu somente três passos de terra. Bali riu do pedido 
simples de Vamana e disse que Ele poderia pedir mais do que meramente três passos de terra. Mas 
Vamana disse que não queria nada além disto. Como desejado, Bali deu a Vamana somente o que Este 
tinha pedido, mas no processo se ofereceu também ao Senhor. Neste mundo existem muitas pessoas 
que desistirão da riqueza e de outras aquisições materialistas pela caridade. Mas a verdadeira caridade 
está em se oferecer ao Senhor. 
O Imperador Sibi foi também caridoso como o Imperador Bali. Certa vez uma águia estava perseguindo 
um pequeno pássaro que buscou refúgio em Sibi. A águia argumentou com ele que o pássaro era sua 
presa por direito e para alimento, por isso ele deveria dá-lo a ela imediatamente. Mas Sibi disse que 
nunca abandonaria alguém que o procurasse em busca de refúgio. Ofereceu a própria carne para 
proteger o pássaro. 
A palavra Bali significa sacrifício, e o Imperador Bali viveu de acordo com o seu nome. O Senhor Rama, 
para manter a promessa a Seu pai, renunciou ao reino e passou quatorze anos em exílio na floresta. Da 
mesma maneira, Gangeya (Bhishma) permaneceu como celibatário por toda a sua vida em prol da 
felicidade de seu pai. Por isso, seus nomes estão impressos nos corações das pessoas hoje em dia. 
Bhishma significa aquele que permanece firme em sua promessa. A Índia é a terra de várias almas e 
imperadores nobres que tiveram uma vida de sacrifício. 

Kerala ocupa um lugar de destaque nesta terra sagrada da Índia, que é uma terra de sacrifício, de 
espiritualidade e de ação. O estado de Kerala deve a sua reputação não somente ao Imperador Bali, 
mas também ao advento do Senhor Vamana. É sua tradição não deixar de receber alguém que esteja 
com as mãos vazias. Os indianos são dotados com o espírito do sacrifício. As pessoas de Kerala não 
são afetadas pelo impacto da Era de Kali, pois continuam a seguir os ideais estabelecidos por Bali e 
conduzem suas vidas com felicidade. São corretos, devotados, com a mente voltada para Deus. Gostaria 
que vivessem em harmonia, como membros de uma família. Kerala é, na verdade, o berço do sacrifício, 
mas atualmente as pessoas estão tentando converter esta terra de sacrifício em terra de prazeres.  

A paciência é a verdadeira beleza nesta terra sagrada da Índia.  
Entre todas as virtudes sagradas, a aderência à verdade é o verdadeiro sacrifício.  

O sentimento doce neste país é o sentimento pela mãe.  
O caráter é muito mais valorizado do que a própria vida.  

Atualmente as pessoas esqueceram os princípios básicos da cultura da Índia  
E estão seguindo e adotando a cultura ocidental.  

Os indianos não estão conscientes da grandeza da sua herança cultural  
Assim como o poderoso elefante não tem consciência da sua força. 

(Poema em Télugo) 

Os Seres Humanos Devem Assimilar os Valores Humanos 

A terra sagrada da Índia, que foi um dia altamente conceituada entre os homens de sacrifício, está 
testemunhando um rápido declínio nos valores morais a cada dia. Não há mais unidade. O ódio se 
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espalha como fogo selvagem entre os homens. Espera-se que o homem cultive os valores humanos 
como a compaixão, a paciência, o amor, a verdade, a tolerância, etc. A vida humana perderá o seu 
significado se o homem perder os valores humanos. As pessoas podem pertencer a partidos políticos 
diferentes, mas devem se amar entre si. Estão desvalorizando o amor devido à sua associação com 
partidos políticos. Estes partidos estão, na verdade, afastando as pessoas e criando diferenças entre 
elas. O homem está se esquecendo do princípio do amor pelo bem de pequenos ganhos mundanos. O 
amor é um direito inato do homem. Amem a todos e sejam amados por todos. Desistam do ódio, afastem 
as diferenças e conduzam uma vida plena de amor. Hoje existe um declínio dos valores humanos. As 
más qualidades como o ódio, a inveja, a pompa e a exibição crescem. É motivo de grande vergonha 
chamar-se de ser humano sem desistir destas qualidades más. Ao se denominarem de ser humano, 
mostrem pelo menos uma qualidade humana. 

O homem degenerou tanto que não tem amor nem mesmo pelos próprios filhos. Está sempre cheio de 
tensão e mau humor. Como uma pessoa dessas pode trabalhar pelo bem estar da nação? Algumas 
pessoas chamam a si mesmas de líderes da nação, mas na prática são destruidoras da nação. Aquele 
que trabalha para o progresso da nação é um verdadeiro líder. Aquele que se intitula líder deve sempre 
falar com amor e doçura. Não deve se permitir criticar. A crítica nada mais é do que o reflexo, a reação e 
a ressonância das próprias más qualidades. As qualidades corrompidas que vêem nos outros nada mais 
são do que o reflexo dos seus próprios sentimentos interiores. Ninguém tem o direto de encontrar falhas 
nos outros. Aquele que se permite encontrar essas falhas é o pior pecador. A língua foi dada para fazer 
as pessoas felizes e para cantar as glórias do Senhor. Vocês não podem agradar sempre, mas podem 
sempre falar de modo agradável. As mãos foram dadas não para machucar os outros, mas para ganhar 
a vida e realizar atos de caridade. Os ouvidos foram dados não para ouvir conversas vãs, mas para ouvir 
as histórias sagradas do Senhor. Desta maneira, o homem deve usar apropriadamente cada órgão e 
santificar a sua vida. Hoje a ciência avançou, mas os sentidos ficaram poluídos. Qual a utilidade de 
adquirir erudição se esta não conferir o controle dos sentidos? 

Uma pessoa tola propala a sua alta erudição e inteligência,  
Mas não conhece a si mesma.  

Qual a utilidade de toda a educação que adquiriu,  
Se não consegue se afastar das más qualidades?  

Toda a educação mundana o levará somente para a argumentação vã,  
E não para a sabedoria total.  

Não pode conduzi-lo para a imortalidade.  
Portanto, o homem deve adquirir o conhecimento que o torne imortal. 

(Poema em Télugo) 

Somente o amor pode conferir a imortalidade. O amor é imortal. É imutável. Todas as coisas neste 
mundo mudam ou perecem, somente o amor é imortal. Como podem atingir este estado de 
imortalidade? A remoção da imoralidade é o único caminho para a imortalidade. Vocês devem 
abandonar os maus pensamentos, as más companhias, os maus hábitos e tudo que for mau. 
Encontramos o ódio espalhado atualmente pelo mundo inteiro. O corpo está sendo incinerado com o 
ódio. Não é necessária uma incineração separada para o corpo; este próprio ódio flamejante o reduzirá a 
cinzas. O homem constrói o seu próprio fim através do fogo do ódio. 

Manifestações do Amor Divino! 

Nascidos como seres humanos, vocês devem praticar os valores humanos para reivindicarem a sua 
natureza humana. Todos os poderes que são manifestos no mundo estão latentes no homem. Todas as 
virtudes humanas foram mantidas na Índia desde os tempos antigos.  

Esta nossa mãe pátria deu ao mundo almas nobres  
Conhecidas em todos os continentes.  

É a terra que expulsou os regentes estrangeiros e conseguiu a liberdade.  
Esta é a terra sagrada que atingiu grandes alturas na música, na literatura e na ciência.  

Esta terra divina é o berço da pintura, da escultura e das belas artes.  
Ó, devotos, é seu dever inexorável manter esta tradição indiana viva e florescente. 

(Poema em Télugo) 

Esta tradição gloriosa está lentamente declinando agora. O homem deve pelo menos manter a sua 
natureza humana. Porém, infelizmente, parece que ele perdeu as qualidades básicas da sua natureza. 
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Perdeu até o direito de ser chamado de ser humano. Vocês devem ter a coragem da convicção para 
proclamar que são seres humanos. Devem também ser capazes de proclamar a grandeza da sua mãe 
pátria e agir de modo a preservar a sua glória e reputação. Devem declarar com orgulho: “Esta é a minha 
pátria, esta é a minha língua.” Diz-se, o que é deplorável, que os indianos perderam o respeito e o amor 
pela sua língua, país e cultura maternos. Os homens reduziram-se a meras caricaturas de seres 
humanos. Da personificação da auspiciosidade (Shiva), o homem tornou-se um cadáver (Shava). Uma 
pessoa cheia de ódio, inveja, orgulho e ostentação não é melhor do que um cadáver. Não se liguem a 
estes traços de caráter. Aqueles que trazem um mau nome para o seu país são piores do que as pestes 
e os vermes. Não dêem atenção a estes traficantes. 

Reconheçam a Sua Divindade 

Manifestações do Amor Divino! 

Ontem vocês viram o drama de Bhasmasura. Ele queria que tudo que tocasse ficasse reduzido a cinzas. 
O que finalmente aconteceu? Reduziu a si mesmo a um monte de cinzas. Todas as más qualidades da 
raiva, do ódio, etc. são destrutivas. As pessoas são heróis num palco, mas insignificantes na vida. Vocês 
pensam que estão criticando alguém, mas na verdade ofendem a si mesmos. Criticar os outros é um 
mau hábito. Aquele que ofende os outros é o pior pecador. Aquele que busca as virtudes nos outros é 
ele próprio um virtuoso. “Saudações a todos os seres atingem a Deus. A ofensa a todos os seres 
também atinge a Deus” (Verso em Sânscrito). Criticar uma pessoa é criticar o próprio Deus. Reverenciar 
alguém é reverenciar a Deus. 

Honrar a retidão e o respeito pelos outros é tão importante quanto o cuidado com o corpo e o amor pelo 
seu país. O homem atualmente está destruindo a sua vida permitindo-se o egoísmo e a ganância. 
Tornou-se tão cego que é incapaz de reconhecer as conseqüências dos seus atos. Não sabe qual é a 
sua origem e nem o seu objetivo. Esta não é a atitude correta. Isto não é sabedoria, é ignorância. 

O Senhor Krishna declarou: “O corpo é o templo e seu habitante interno é o próprio Deus” (Verso em 
Sânscrito). Portanto, tratem cada corpo humano como um templo e o seu habitante como Deus. Cada 
indivíduo é um aspecto da divindade. Portanto, respeitem todos os indivíduos. Somente então a sua vida 
adquirirá significado e os outros também o respeitarão. O homem moderno não tem esta perspectiva da 
vida. Não tem abertura de mente. Não respeita a ninguém, mas espera que todos o respeitem. Isto é 
possível? Vocês serão iguais às suas companhias. Por isso Eu falo: “Digam-me com quem anda e direi 
quem és”. 

Deus, que é puro, imaculado, eterno, imortal e onipotente está realmente presente em vocês, ao seu 
lado, acima, abaixo e à sua volta. Não precisam buscá-lO fora porque Ele está dentro de vocês. Se 
desenvolverem esta visão poderão compreender Deus. Enquanto se ligarem às limitações humanas, 
continuarão a ser homens. Desistam dos apegos ao corpo e reconheçam a divindade interior. Então, se 
tornarão liberados. Deus sob a forma de Vamana veio ao Imperador Bali para ensiná-lo esta realidade. 
Disse: “Bali, você não é uma pessoa comum. Estou em você onde você estiver. Não se identifique com o 
seu corpo.” 

O corpo humano é formado de mero refugo sem qualquer fragrância. Vocês são meramente este corpo? 
Não. O corpo é meramente uma marionete. Dentro dele está o ser eterno. 

O jogo divino entre o Atma e o Princípio Cósmico (Paramatma) continua no corpo.  
Estão juntos e separados ao mesmo tempo.  

Deus é a corda de todo este jogo de marionetes. 

(Poema em Télugo) 

De onde e para que vocês vieram a este mundo? Vieram de Deus, para Deus e para atingir Deus. 
Estejam conscientes de que Deus está sempre com vocês. Se este tipo de unidade com Ele for atingida, 
todos os seus atos serão puros. 

Os Estudantes Nunca Devem Entrar na Política 

Estudantes! 

Vocês ouviram o discurso de um estudante de Srisailam Vidyapeeth. Todos os estudantes de Srisailam 
Vidyapeeth são puros e sagrados. Na verdade, todos os estudantes de todos os lugares têm o coração 
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puro. São os mais velhos que estragam a bondade inata deles. 

Não importa o campo que abracem, mantenham sempre uma atitude de serviço. Os estudantes devem 
servir à sociedade. Sirvam a todos. Mantenham-se puros. Façam qualquer trabalho, mas nunca entrem 
na política. A política polui a mente. Ela se tornou um sinônimo do mal. Se desejam se arruinar, entrem 
na política. Se desejarem ser uma pessoa ideal e receber a graça de Deus, cultivem todas as boas 
qualidades. Antigamente havia vários líderes políticos exemplares. Praticavam o que diziam. Por isso, 
muito poucos estudantes são atraídos para ela. Até garotos se reuniam em multidões para ver líderes 
como Jayaprakash Narayan ou Subhash Chandra Bose. Costumavam pendurar retratos destes líderes 
em suas casas. O que vemos hoje? Vamos aos quartos dos estudantes e encontramos retratos das 
estrelas do cinema. Não vemos retratos dos homens exemplares e nem ouvimos palavras sagradas. 
Como as pessoas naquela época tentavam copiar os seres exemplares, suas ações também eram 
puras. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês também devem ter um coração puro. É a pureza do seu coração que atrai a todos como um ímã. 
O mundo inteiro é, na verdade, um ímã. Todo objeto, mesmo pequeno, tem o seu poder magnético, mas 
no homem este poder é ampliado. É o ímã do amor. Deus é amor, vivam em amor. Este ímã do amor 
deve ser puro. Então todos serão atraídos para vocês. Temos um pequeno exemplo: todos vocês estão 
aqui. Enviei algum convite? Falei alguma coisa sobre isto? O ímã do Meu amor atraiu todos para cá. A 
maior riqueza de Bhagavan é o amor – o amor sem limite. Bhagavan não está interessado em nenhuma 
outra riqueza. Não há riqueza maior do que o amor em qualquer lugar. Portanto, vocês também devem 
ampliar esta riqueza do amor em vocês. Falem com doçura e preocupem-se com todos. Uma fala 
agradável tornou-se escassa. Ouvimos palavras ásperas por todos os lados. Falem com doçura e 
suavidade. Então todos serão seus amigos. 

Estudantes! 

Fazer amizade não é algo de grandioso em si. Vocês perdem amigos com a mesma facilidade com que 
os fazem. Não é importante ter este tipo de amizade. Façam amizade com Deus pelo qual devem estar 
preparados para sacrificar tudo, até seu corpo e sua vida. Cultivem o amor. 

Bhagavan concluiu o Seu discurso com os bhajans Prema Muditha Manase Kaho e Govinda Hare, 
Gopala Hare. 
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