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SEJA PRÓXIMO E QUERIDO A DEUS 
Data: 31/08/01 – Ocasião: Dia de Onam - Local: Prasanthi Nilayam 

Swami iniciou o Seu Divino Discurso vertendo as Suas bênçãos sobre os devotos no dialeto malayam: 

“Neste dia auspicioso de Onam, Eu confiro Minha graça e bênçãos generosas a todos vocês.” 

"Que felicidade o demônio Somakasura alcançou roubando os Vedas de Brahma e enfrentando Vishnu? 
Qual foi o destino do erudito Ravana que seqüestrou a consorte de Rama? O que Duryodhana, que se 
recusou a dar aos Pandavas até mesmo o tanto de terra que uma agulha ocuparia, levou com ele no 

final? O que aconteceu finalmente ao perverso Kamsa que se envolveu no ato horrível de matar 
crianças? O destino dos perversos de hoje será o mesmo. Se não hoje, pelo menos amanhã, eles estão 
destinados a encontrar sua destruição. Ó homem! Não tenha desejos excessivos. Melhor seria que você 

levasse uma vida de moderação." 

(Poema em télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

O mundo inteiro é permeado pela verdade. A verdade é toda-imanente. Todos os tipos de riqueza, 
confortos e conveniências são baseados na verdade. Sem a verdade o mundo não pode existir. Hoje o 
homem está enfrentando misérias pois esqueceu a verdade. A verdade não pode ser escondida nem 
mudada. “A verdade permanece inalterada nos três períodos de tempo - passado, presente e futuro” 

(Verso das Escrituras Hindus). 

A Verdade É a Base de Todo o Universo 

Desde tempos imemoriais, a Índia pôde desfrutar da paz e da prosperidade porque o seu povo praticava 
a verdade. Os indianos propagaram a mensagem de espiritualidade para o mundo inteiro. O ideal “Que 
todos os seres do mundo sejam felizes” (Verso das Escrituras Hindus), baseia-se na verdade. Não há 
dharma sem verdade. “Não há dharma maior do que a prática da verdade” (Verso das Escrituras 
Hindus). A verdade é o princípio maior do dharma. A verdade é a própria vida do homem. Sem ela não 
há vida humana. Todos os valores humanos são baseados na verdade.  

A verdade é a mais nobre de todas as virtudes. Vocês devem ter ouvido a história do rei Harischandra 
que sacrificou seu reino e mesmo a sua esposa e filho por causa da verdade. 

A criação emerge da verdade e se funde na verdade.  
Há algum lugar onde a verdade não exista?  
Visualizem esta verdade pura e imaculada. 

(Poema em télugo) 

A verdade pode soar como uma palavra simples, mas seu significado está investido de imensa 
grandeza. Tudo o que existe é envolvido pela verdade. O universo inteiro é baseado na verdade. Se a 
própria base é perdida, o que sobra de nossa vida? Não há nenhum lugar onde a verdade não exista. A 
verdade permeia tudo. 

A Conseqüência dos Maus Pensamentos de Ratnamala 

Manifestações do Amor Divino! 

O Imperador Bali baseava todas suas ações na verdade. Considerando seus súditos como seus próprios 
filhos, ele cumpria seus deveres. Bali era a própria manifestação do amor, da caridade e da 
generosidade. Ele era um sol brilhante da verdade. O fato de reinar na terra de Kerala era a causa para 
a prosperidade e felicidade das pessoas dali. Ele conquistou todos os semideuses com sua grande 
bravura e realizou um sacrifício chamado Viswajit em comemoração de sua vitória nas margens do rio 
Narmada. O Senhor havia encarnado como Vamana naquela época. Ele nasceu como o filho do casal 
santo Kashyapa e Aditi. Eles viveram em um eremitério conhecido como Siddhashrama. O jovem 
Vamana caminhou para o lugar onde Bali estava realizando a cerimônia sagrada. O menino era brilhante 
e resplandecente e todos olharam com adoração para a Sua forma divina e radiante. 

Todos ficaram atraídos pelo brilho e pelo poder magnético de Vamana. Ratnamala, a filha de Bali, viu o 
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menino e desenvolveu um desejo em sua mente de tê-lO como seu próprio filho e de cuidar dele. Mas, 
enquanto isso, como vocês sabem, Vamana empurrou Bali para o mundo inferior. Este evento 
transformou o amor dela por Vamana em ódio e ela pensou que devia matar a criança. O onisciente 
Vamana percebeu o que estava passando pela mente de Ratnamala e disse: 'Tathasthu’ (Que assim 
seja!). Deus é onipresente. “Com suas mãos, pés, olhos, cabeça, boca e orelhas que permeiam tudo, Ele 
permeia o universo inteiro” (Verso das Escrituras Hindus), Ele os abençoa de acordo com seus 
sentimentos e pensamentos. Está constantemente pronunciando esta bênção a todos. Nada foge da Sua 
atenção. Por isso devemos sempre manter nossas mentes repletas de bons pensamentos. 

Ele disse a Ratnamala: "Mãe, primeiro você desejou me alimentar em seu peito. Mas, vendo a morte do 
seu pai, seu desejo se transformou em ódio. Você pensou em como me alimentar com veneno e me 
matar. Por isso você nascerá na Era de Dwapara como Pothana e me alimentará com leite envenenado, 
e você mesma morrerá." Então, é essencial para todos nós termos pensamentos bons constantemente, 
pois Deus está pronunciando as bênçãos de realização incessantemente. Devido à ignorância desta 
realidade, a humanidade enche sua mente com muitas formas de maus pensamentos.  

Não vejam o mal, vejam o que é bom; 
Não ouçam o mal, ouçam o que é bom; 

Não pensem o mal, pensem o que é bom; 
Não falem o mal, falem o que é bom; 
Não façam o mal, façam o que é bom; 

Este é o caminho para Deus. 

Assimilem as Virtudes do Imperador Bali 

Se seus pensamentos forem puros, vocês serão abençoados com a pureza. Mas se preencherem as 
suas mentes e passarem o seu tempo em atividades e companhias más, sofrerão e serão preenchidos 
com a miséria. As conseqüências de cada pensamento que emana da mente são determinadas pela sua 
qualidade. Assim, o destino de Ratnamala foi determinado pelos pensamentos em sua mente. Quando 
vocês estão sujeitos à miséria, culpam Deus, mas não percebem que seu sofrimento é a conseqüência 
de seus próprios pensamentos. É isto que a história de Ratnamala ensina.  

O imperador Bali era a personificação da generosidade. Deu tudo em caridade durante o sacrifício. Para 
manter sua promessa a Vamana, ele sacrificou tudo. O jovem Vamana solicitou três passos de terra. Bali 
prometeu sem um momento de hesitação apesar dos esforços do seu preceptor, Sukracharya, para 
dissuadi-lo. Ele disse a Bali: "A pessoa diante de você é o próprio Vishnu. Então, não faça quaisquer 
promessas precipitadas." Bali respondeu a Sukracharya que não existia nenhum pecado maior que voltar 
atrás em suas palavras e, apesar do comando contrário de seu próprio preceptor, ele manteve a 
promessa feita a Vamana. Bali estava preparado para suportar qualquer sofrimento pela verdade. Então, 
o Senhor Vishnu o enviou para o mundo inferior e deu a ele todos os confortos da vida. Lá ele alcançou 
a vida eterna. Ele porém argumentou com Vamana que deveria retornar todo ano à terra de Kerala para 
ver seus súditos. Vamana concedeu seu desejo. As pessoas de Kerala celebram com grande fervor este 
festival de “Onam”, que significa a visita de Bali a esta terra a cada ano. 

Manifestações do Amor Divino! 

O imperador Bali era uma pessoa extremamente virtuosa. Embora nascido em uma família de demônios, 
era repleto com pensamentos divinos. É como conseqüência dos grandes méritos de Bali que as 
pessoas de Kerala desfrutam grandes benefícios hoje. Onam não quer dizer meramente preparar pudim 
doce, vários pratos deliciosos, etc., e comê-los. Devemos pensar no sagrado encontro entre Bali e 
Vamana. Estando este dia associado à memória da encarnação de Deus, ele deve ser celebrado com 
alegria e júbilo.  

Cultivem as Qualidades Humanas 

Devemos levar uma vida ética, moral e espiritual. “Falem a verdade, falem de forma agradável e não 
falem uma verdade desagradável” (Verso das Escrituras Hindus). Estes três valores se referem aos 
domínios ético, moral e espiritual da vida, respectivamente. Todos os três, em última instância, 
dependem da verdade. Seguindo o caminho da verdade e da espiritualidade, devemos trabalhar para o 
bem-estar do mundo inteiro. Kerala tem a identidade política de ser comunista. Porém, todo cidadão de 
Kerala, independente de sua linha política, cumpre os deveres diários de um banho purificador, passar 
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cinza sagrada em sua testa ou usar um colar de sândalo, visitar os templos, etc. Seu amor e devoção 
divinos são incomparáveis. Kerala é um Estado bonito. Seu povo é repleto de fervor espiritual. Mas o 
tempo cobrou sua cota e seus corações ternos endureceram. Por que isto? A responsável é a nossa 
própria atitude. A boa ou má conduta dos indivíduos tem seu efeito em toda a terra. 

Se o dinheiro for perdido, nada estará perdido, 
Se a saúde for perdida, algo estará perdido, 
Se o caráter for perdido, tudo estará perdido. 

Então, acima de tudo, vocês devem ter um bom caráter. Este é o desejo de Deus o tempo todo. As 
pessoas, não reconhecendo esta verdade, gastam seu tempo na aquisição de riqueza e em outras 
atividades egoístas. Este egoísmo deve ser eliminado. Todos são um, sejam equânimes com todos. A 
humanidade inteira é uma única família. Se vocês são ateus ou não, jovens ou idosos, devem 
reconhecer que todos fazem parte da raça única da humanidade. Esqueçam todas as outras identidades 
superficiais; lembrem-se de que são humanos. Vocês têm que desenvolver os valores humanos. Sem 
eles, vocês são humanos somente na forma e não na realidade. O homem hoje está repleto de raiva, 
desejo, ganância, inveja, etc. Estas são características animais. A raiva é da natureza de um cachorro. A 
mente oscilante é a característica de um macaco. Vocês não são nem um cachorro e nem um macaco. 
Quando estiverem sob um acesso de raiva, lembrem-se constantemente de que não são um cachorro e 
sua raiva diminuirá. Atualmente o homem perdeu as qualidades humanas e adquiriu qualidades animais. 
Esta é uma situação que deve ser corrigida. Quais são as qualidades humanas? Compaixão, verdade, 
tolerância, empatia, etc. Estas são as qualidades humanas que devemos cultivar. 

Evitem Dar Guarida às Qualidades Negativas 

As ações de Deus variam e seu significado não pode ser compreendido pelo homem. Então, vocês 
formam as suas próprias opiniões e atitudes. Essas reações são reflexos do seu próprio ser interior. São 
uma criação de vocês e não condizem com a realidade. Várias qualidades negativas como a ganância, a 
inveja, o orgulho, a ilusão, etc., são os seus sentimentos internos. Deus é puro, sem atributos e 
abnegado e nessa Divindade vocês projetam seus próprios defeitos internos. Isto é um grande erro. 
Vocês tentam suprimir esses impulsos negativos. Essas tentativas não adiantam, pois, mais cedo ou 
mais tarde, eles estão destinados a aflorar novamente. Seu esforço devia ser para evitar a própria 
entrada de tais atitudes e sentimentos em seus corações.  

Vários combustíveis como petróleo, carvão, etc., são extraídos da terra. De onde eles surgiram 
inicialmente? Por um longo período de tempo eles se acumularam bem fundo na terra. Agora estão 
aparecendo externamente. Da mesma forma, tendências malignas como desejo, raiva, ódio, etc., estão 
acumuladas em vocês. Em algum momento elas terão que sair. Então, cuidem para que elas nem 
mesmo entrem em vocês. Este é o verdadeiro valor humano. A própria tentativa de controlar ou conter 
sua raiva é um sinal de fraqueza. De fato, vocês têm que cultivar sua natureza de tal maneira que o 
sentimento de raiva não entre em vocês. 

Manifestações do Amor Divino! 

Existem muitas características negativas. Não é possível evitar que todas entrem em vocês. Por isso 
devem discriminar e garantir que somente as boas qualidades entrem. Devem incorporá-las e ser um 
exemplo para os outros ao seu redor. Este é o verdadeiro valor humano. Em primeiro lugar assimilem o 
amor. O amor é Deus; vivam em amor. Devemos ter o amor puro preenchendo nossos corações. Se os 
nossos corações estiverem repletos com amor sagrado, nenhuma tendência maligna entrará nele. O 
coração é como um sofá de um único lugar, não um sofá duplo, nem uma cadeira de músico. Só há lugar 
para uma única tendência e ela é o amor divino. Como não existe amor no coração do homem, as 
qualidades negativas se apossam dele. 

Comecem o dia com amor, 
Passem o dia com amor, 

Preencham o dia com amor, 
Terminem o dia com amor, 

Este é o caminho para Deus. 

A Evolução do Homem Está Baseada na Verdade e no Amor 

O amor emana da verdade e a verdade emana do amor; um não existe sem o outro. A verdade é a 
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corrente interna e o amor é seu fluxo externo. O ditado védico: “O Deus todo-imanente está presente 
dentro e fora”, é uma expressão desta verdade. O princípio divino é a expressão desta unidade. O fluxo 
interno é contínuo. Este simboliza Saraswati. Vocês podem ter visto os rios Ganges e Yamuna. 
Saraswati é a corrente subjacente invisível. O eterno fluxo interno do princípio de Saraswati representa a 
fala. Nossa faculdade da fala é o divino princípio de Saraswati e, como tal, não deve ser utilizado 
excessivamente ou de forma inadequada. Vocês não podem agradar sempre, mas podem falar sempre 
de forma agradável. O controle da fala é de importância vital. Se o seu pé desliza e vocês caem, não há 
nenhum grande dano; mas se deslizarem em sua fala, isto causará danos irreparáveis. De todas as 
faculdades humanas, a fala é de grande importância e deve ser usada com cuidado extremo. Nunca 
falem inverdades ou de forma a ferir alguém. Pode-se pensar que é um trabalho difícil, mas é muito fácil. 
De fato, mais que seus dentes ou outras partes de seu corpo, sua língua está sob seu controle. Ela é 
extremamente flexível e não tem nenhum osso. Vocês podem movê-la para qualquer lado e falar de 
qualquer modo que quiserem. Então, só devem pronunciar palavras sagradas com ela. 

Os sons emanam da língua. Diz-se que o som simboliza o princípio divino: “Deus é a personificação do 
som, da mobilidade e imobilidade, da luz, da fala, da bem-aventurança eterna, da majestade suprema, 
da ilusão e da riqueza” (Verso das Escrituras Hindus). Portanto vocês devem sempre falar docemente. 

Manifestações do Amor Divino! 

A verdade e o amor são fundamentais para a evolução apropriada da humanidade. O imperador Bali 
alcançou sua vida eterna somente pela verdade e amor. Ele manifesta a sua presença sutil sem o seu 
corpo. O corpo é como uma bolha d’água, a mente é como um macaco louco; não sigam o corpo, não 
sigam a mente; sigam sua consciência. Esta é a lição da vida de Bali. “A consciência é imutável e 
imortal. É eterna sem nascimento ou morte. Não tem começo, meio ou fim. É onipresente como o Eu 
Superior de cada ser”. (Poema em télugo). Como poderão compreender tal entidade? Tudo o que 
concebem é meramente um reflexo desta realidade. 

Focalizem a Sua Mente em Deus 

O som é todo-imanente. Hoje vocês ouviram alguns oradores que discursaram nesta sala. Ouviram 
também as doces canções que foram cantadas aqui. Todos estes sons se espalharam. As vibrações 
divinas sob a forma do som estão presentes em cada objeto macio ou rígido aqui. Elas são eternas e 
onipresentes. Por isso os Vedas declaram: "A Divindade a tudo permeia”. Estas vibrações divinas são 
imanentes em todos nós da cabeça aos pés. As vibrações divinas os permearão e vocês só sentirão a 
bem-aventurança divina se fizerem constantemente o uso adequado de sua faculdade de falar. “Sem 
medo do pecado e repletos de ignorância, irreverentes, vocês podem chamar tal pessoa destituída de 
toda a natureza humana de ser humano? Este é o inimigo da paz universal” (Poema em télugo). Qual a 
origem de toda a violência e perturbação no mundo? A bondade de um indivíduo está refletida na 
condição do mundo. Se cada indivíduo for bom, então o mundo será pacífico. Falem o bem e façam o 
bem. Santifiquem suas vidas. Desta maneira, distribuam a bondade pelo mundo. Falem com amor. 
Cantem com amor. Foi isto que as Gopikas cantaram.  

Ó Krishna toque a sua doce flauta  
E lance as sementes do amor no deserto dos corações estéreis.  

Que a chuva do amor caia sobre a terra e faça fluir os rios do amor. 

(Canção em télugo) 

A música é plena de melodia e o coração é pleno de amor. Então a música é o reflexo do amor. Na 
verdade todos os fenômenos são o reflexo, reação e ressonância da sua realidade interna. A vida é um 
reflexo, o coração é a realidade. Sem realidade não pode haver reflexo. Por isso devemos preencher 
nossos corações com amor. O amor é uma palavra abrangente. Existem muitos tipos de amor. Existe 
amor mundano, amor físico e o amor de Deus. O amor espiritual que emana do coração é o amor 
verdadeiro, pois é permanente. Todos os outros tipos são passageiros. Somente o amor espiritual que 
flui do coração é positivo e todos os outros tipos são negativos. Até as cerimônias que vocês realizam, a 
meditação e a adoração são todas, de fato, negativas. Vocês estão se sentando em meditação, girando 
as contas de seu rosário, mas sua mente está fazendo compras no mercado. Qual a utilidade desta 
meditação? A sua mente deveria repetir o nome de Deus. A identificação da mente com o nome de Deus 
é a verdadeira adoração. Deixar sua mente vagar enquanto estão sentados para a prece ou para a 
meditação não é adoração de forma alguma. 
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“Apenas a mente é a responsável tanto pela escravidão quanto pela liberação do homem” (Verso das 
Escrituras Hindus). Sua mente deve estar focada em Deus. O seu coração é a fechadura e a sua mente 
é a chave. Ponham a chave na fechadura e girem para a direita e a fechadura abre; virem para a 
esquerda e ela tranca. Virem sua mente para Deus e vocês estão livres. Virem-na para o mundo e estão 
presos. A nossa mente está constantemente voltada para o mundo. Ela é obcecada pelo mundo. Não a 
estamos direcionando para Deus. Naturalmente o mundo está lá, mas ele é impermanente, efêmero. 
Existe apenas uma verdade e ela é o princípio divino. Identificar-se com o Ser é se ‘fundir' com a 
Divindade. A vida mundana é como um 'casamento' (marriage), que é realmente uma 'miragem' (mirage), 
uma ilusão. Uma miragem é visível, mas não há nenhuma realidade por trás dela. O que é um 
casamento quando não existe nenhuma unidade entre o marido e a esposa? Se um diz 'sim', o outro diz 
'não' e existe discussão sem fim. Somente a unidade é a realidade. “A verdade é uma, mas os sábios se 
referem a ela por muitos nomes” (Verso das Escrituras Hindus).  

O Homem É a Personificação da Divindade 
Para encher este estômago nós estudamos, adquirimos qualificações profissionais e participamos de 
atividades de negócios. Trabalhamos durante a vida inteira para acumular riquezas, propriedades e 
posses sem parar. Existe alguém que levou qualquer quantidade destas coisas junto com ele depois da 
morte? Uma certa quantia de dinheiro é necessária para levar uma vida confortável. O dinheiro induz a 
atos errados. Ele produz muitas conseqüências. O dinheiro vem e vai, mas a moralidade vem e cresce. 
Então, é necessário adquirir uma provisão de moralidade em primeiro lugar. Atualmente os estudantes 
estão ansiosos para adquirir riqueza, poder e amizades, mas mostram pouco interesse em desenvolver o 
caráter. Sem as virtudes, a riqueza, a força e as amizades são insignificantes. O verdadeiro homem é 
aquele dotado das virtudes. Para as suas necessidades físicas, os animais têm um motivo e um 
momento, enquanto o homem não tem nenhum dos dois. Qual a utilidade de uma vida desenfreada 
como essa? 
O povo de Kerala deve se esforçar para preservar sua cultura milenar. Todas as sementes para o futuro 
de sua cultura estão ainda vivas e fortes. Foi o imperador Bali que encorajou pensamentos e atividades 
puros e sagrados. Ele era chamado Mahabali, pois era verdadeiramente grandioso nas qualidades 
nobres. O Estado de Kerala, governado por um personagem tão grandioso, não deve ser subestimado. 
No mapa do mundo, Kerala pode parecer pequeno, mas é um centro de grande divindade. Ele é uma 
referência de bem-aventurança. Esta terra deu à luz Bali, Vamana e foi onde Viswamitra realizou 
penitências intensas e revelou o sagrado mantra Gayatri - Bhur Bhuvah Suvah. Bhur representa a 
materialização, Bhuvah a vibração e Suvah a radiação. O universo é constituído destes três 
componentes. A radiação é Divindade, a vibração é o princípio vital e a materialização é o corpo. Todos 
estes três estão em vocês. Vocês não são um, mas três, isto é, aquele que vocês pensam que são (o 
corpo), aquele que os outros pensam que vocês são (a mente) e aquele que vocês realmente são (o Eu 
Superior). Só quando reconhecerem esta realidade alcançarão sua natureza humana. Não fiquem 
presos demais ao seu corpo. Uma vez que estão vivos, vocês devem manter o corpo em uma condição 
saudável. Para o ioga da ação, o corpo é a base. Para a meditação e adoração, a mente é a base. Para 
a auto-realização, o coração é a base. Vocês devem reconhecer a unidade destes três.  

Ofereçam a folha bilva de três pétalas para o Senhor Shiva 
O Senhor dos três olhos que carrega um tridente em Sua mão 

E que destrói os pecados dos três nascimentos. 
(Verso das Escrituras Hindus) 

Qual o oferecimento adequado para Deus? Diz-se: uma folha, uma flor, uma fruta e água. O que eles 
são? Seu corpo é a folha; seu coração é a flor, sua mente é a fruta e as lágrimas de bem-aventurança 
são a água. Em vez de dar importância indevida a este corpo efêmero, enfatizem o princípio divino. O 
corpo também deve ser entregue a Deus. Como? Através de atos de adoração e de outras ações 
sagradas. 

Manifestações do Amor Divino! 

Não é necessário ir à procura de templos e santuários para adoração. Seu próprio corpo é um templo. “O 
corpo é o templo e o morador interno é o Deus eterno.” (Verso das Escrituras Hindus). Deus não será 
encontrado em um templo ou palácio. Encontrem-nO em seus corações. Todos vocês são 
personificações da Divindade. Como o Rig Veda diz: “Com milhares de cabeças, milhares de pés e 
milhares de olhos, a Divindade permeia tudo”. 
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Mantenham este pensamento em suas mentes: "Eu não sou um homem comum, Eu sou a manifestação 
da Divindade." Mantenham esta convicção firme em sua mente e vocês realizarão a verdade. Como se 
diz: “O conhecedor de Deus se torna verdadeiramente Deus” (Verso das Escrituras Hindus). Se vocês se 
perceberem como divinos, tornar-se-ão divinos. Se vocês se considerarem um ser humano, 
permanecerão assim. Enquanto sua forma é a de um ser humano, existe o princípio divino em vocês. 
Para reconhecer este Eu Superior, vocês têm que manter seus corações puros. Para purificar nossos 
corações celebramos estes festivais. Onde existe pureza, existe divindade. Portanto a pureza é muito 
importante para a humanidade. Cumpram seus deveres diários à luz do princípio do amor.  

(Bhagavan entoou o cântico devocional "Prema Mudita Manase Kaho…" e depois continuou o discurso.) 

A Fé Inabalável Desenvolve a Verdadeira Devoção  

Manifestações do Amor Divino! 

Atualmente existem muitos empecilhos no caminho da espiritualidade. Mas eles são temporários e 
superáveis. A mente do homem é instável por natureza, e o mundo oferece oportunidades para realçar 
isto. Focalizem suas mentes em uma meta e não permitam que ela oscile. Vocês têm que se fixar nisto 
até o fim. Tal firmeza de meta não é comum atualmente. Qual a razão? Existe uma multidão de guias 
espirituais denominados com vários nomes como Mathajis, Swamijis e Babajis. Por causa disto, a mente 
do homem fica confusa. 

Só existe uma Divindade. Atenham-se a uma forma de Deus de sua escolha e mantenham-se firmes 
nela. Esta é a verdadeira devoção. Não fiquem rodando desnecessariamente por vários lugares. Isto os 
confundirá e arruinará a sua fé. Se ficarem transplantando uma muda de um lugar para outro com 
freqüência, como ela poderá se desenvolver saudavelmente em uma árvore? Vocês têm que plantá-la 
em um lugar, adubá-la e regá-la regularmente até que ela cresça em uma árvore firme, forte. Se 
continuarem trocando de guias espirituais freqüentemente, sua devoção será adulterada. Não recorram a 
tal caminho.  

Como diz a Gita: “O Eu Superior eterno em todos os seres é uma parte do Meu Ser”. Confiem que Deus 
está em tudo, mas se alguém continuar mudando de um deus para outro, isto é devoção falsa. Vocês 
não devem mudar sua lealdade. Deus é sem atributos, puro, a morada final, eterno, imaculado, 
iluminado, livre e a personificação do sagrado. Vocês devem ser firmes em sua fé. Não importam as 
dificuldades ou pesares que enfrentem, vocês devem superá-los e ir adiante. Isto é devoção de verdade. 
Muitas grandes almas tiveram que passar por tais provações. Por quais dificuldades Mira e Sakkubai não 
tiveram que passar? Mas eles se mantiveram firmes à sua fé e nunca se desviaram de suas deidades 
escolhidas. O marido de Mira, o próprio Maharana, a considerou equivocada e a expulsou do palácio. 
Mira ficou abalada, mas recuperou sua compostura muito depressa. Consolando-se, pensou em ir às 
margens do Ganges e do Yamuna, (Swami entoou o cântico devocional "Chalo Re Man Ganga Yamuna 
Tir…" com Sua voz divina). Hoje as pessoas exaltam Mira pela sua verdadeira devoção. Nós temos que 
desenvolver este tipo de devoção inabalável. 

Shankaracharya também ensinou de modo semelhante. Ele aconselhou um brâmane a não desperdiçar 
seu tempo aprendendo algumas regras de gramática e pediu a ele que, ao invés disto, se concentrasse 
no nome de Govinda. "Tolo, concentre-se em adorar Govinda, pois quando o fim se aproximar, suas 
regras de gramática não virão em sua ajuda. Então, adore Govinda" (Verso das Escrituras Hindus). 
Todos os ensinamentos destes grandes personagens são verdadeiros e eternos. Vocês devem recordá-
los. Se continuarem mudando diariamente, poluirão seus corações. Tenham controle sobre sua mente 
instável e visão iludida. Esta é a característica principal de um verdadeiro devoto. 

Adorem Deus sob qualquer forma ou qualquer nome. De fato, Deus tem milhares de nomes e formas. “O 
Senhor único tem muitos nomes” (Verso das Escrituras Hindus). Adorando o Senhor com milhares de 
nomes, vocês devem estar completamente cientes de que estão se dirigindo a uma Divindade única. 
Rama, Krishna, Govinda, Alá, Jesus, etc., todos são nomes que denotam a mesma Divindade. 
Mantenham esta fé firmemente em seus corações e tornem suas vidas edificantes e cheias de felicidade. 
Vocês devem sempre ser felizes. A felicidade é a união com Deus. Unam-se a Deus. Se optarem por se 
unir ao mundo nunca serão felizes. Vocês nunca terão paz. Várias pessoas vêm a Mim pedindo paz. Eu 
digo a elas: "Filho, a paz (peace) não está do lado de fora, o que vocês acham do lado de fora são só 
pedaços (pieces)." Vocês são a personificação da paz, a personificação de Deus, vocês são a 
personificação da verdade e do darma (retidão). Se vocês são a própria personificação da paz, por que a 
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estão procurando do lado de fora? Sigam o seu coração e atingirão o seu objetivo. Compreendam o 
princípio divino da unidade e santifiquem a sua vida. É isto que lhes é solicitado fazerem neste sagrado 
festival de Onam. A vida do homem é repleta de dificuldades e de preocupações. 

O nascimento é uma preocupação,  
Viver na Terra é uma preocupação;  

O mundo é uma causa de preocupação e a morte também;  
A infância é uma preocupação assim como a velhice;  

A vida é uma preocupação, o fracasso é uma preocupação;  
Até a felicidade é também uma preocupação misteriosa. 

(Poema em Télugo) 

Se vocês cavarem um poço ao lado do mar, conseguirão só água salobra. Se cavarem um poço próximo 
ao Ganges, obterão água pura do próprio Ganges. Se vocês conseguem as águas puras do Ganges 
fluindo por perto, por que desperdiçam sua energia, tempo e dinheiro cavando poços aqui e ali? Não há 
necessidade de outros poços em nenhum lugar. Deus é como o Ganges. Estejam próximos de Deus e 
sejam queridos a Ele e desfrutem da bem-aventurança. 

As pessoas de Kerala são realmente afortunadas. Em vez de celebrarem este festival em suas pequenas 
casas, elas tiveram a oportunidade de comemorar em grande estilo na companhia de milhares de 
pessoas reunidas aqui e desfrutaram da bem-aventurança suprema. As pessoas de Kerala são os 
súditos de Bali e são abençoadas por Vamana e, portanto, são todas muito afortunadas e cheias de 
mérito. Lembrem e reverenciem sua cultura milenar. Isto é sua vida e seu alimento. Atualmente a nossa 
cultura está sendo esquecida. Se vocês perderem sua cultura, com o que permanecerão? Tudo estará 
perdido. As sementes da cultura indiana milenar plantadas nesta terra estão vivas e crescendo. Tanto 
crentes como céticos estão imbuídos delas. Certifiquem-se de que esta cultura seja nutrida e se 
desenvolva. Este é o Meu desejo. Não quero nada para Mim. Não há egoísmo em Mim. Tudo o que 
quero é a felicidade e o amor de vocês. Quero que o seu amor cresça cada vez mais. É isto que espero 
de vocês.  

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 44 - Número 10 - 10/2001  


