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FAZENDO O ACABADO 
Data: 22/11/69 – Ocasião: Convenções da Organização Sai - Local: Prasanthi Nilayam 

Indulal Shah os informou a respeito das resoluções adotadas pelos vários sub-comitês, sugerindo 
modificações e adições ao regulamento já em vigor, no que concerne à Organização. O principal 
propósito objetivado por todas estas regras é conhecido de vocês; o estabelecimento da companhia dos 
devotos, o que ajudará a percepção da realidade. É reaver dentro e através deste mundo agitado, a paz 
que é seu direito inato e utilizar esta paz para a iluminação do coração, que revelará o esplendor do Eu 
Superior que vocês realmente são. Enquanto Arjuna acreditou que era o executor e o desfrutador das 
recompensas da ação, ele foi um miserável. Mas quando o Senhor ensinou-o e demonstrou-lhe que ele 
era apenas um instrumento, que seu dever era somente entregar-se à vontade do Senhor, que aqueles a 
quem ele procurava matar já tinham sido mortos pelo Senhor, ele ficou livre da aflição; ele foi preenchido 
por paz inexprimível. 

Este é o ensinamento de todas as religiões, um ensinamento que flui como uma fonte subterrânea, 
alimentando todos os rituais externos e cerimônias delineadas por cada religião, de acordo com o clima, 
geografia e demografia de cada região. Estes podem ser diferentes uns dos outros, mas a lição básica 
que cada religião ensina é entregar-se à vontade soberana de Deus e deixar as conseqüências das 
ações bem realizadas ao próprio Senhor. Esta é a vontade d'Ele e o seu único dever é moldar-se em um 
instrumento afinado. Para subjugar o ego assertivo, disciplinas têm sido delineadas em cada religião, por 
cada compilador de códigos morais, por cada educador e reformador da moral humana. Mas, o mais 
antigo e mais efetivo, e o sistema praticado com maior êxito, é o conjunto de diretivas delineado nos 
Vedas e Shastras da Índia. 

Desenvolvam a Investigação Dentro da Idéia do 'Eu' 

No lar, quando a esposa é uma mulher briguenta, não pode haver alegria ou paz. Ou se o marido é um 
beberrão e um tirano cruel, a atmosfera é carregada com ódio e aflição. Assim também no corpo, quando 
a mente é briguenta ou quando a inteligência é um tirano, não pode haver paz. O mestre do lar é o Eu 
Superior, raramente reconhecido ou identificado como tal. Quando o Eu Superior é descoberto como o 
mestre e reconhecido como tal, a alegria reina tranqüila no lar. Agora, há um certo 'Eu', usado nas 
palavras e pensamentos como possuindo o corpo e os membros, os sentidos e a mente e a faculdade de 
raciocínio, mas não há nenhum esforço para investigar dentro da idéia do 'Eu' e nenhuma avidez para 
descobrir seu paradeiro e características. Isto é o que se chama de indagação sobre o ‘Eu’; cada 
unidade deve encorajar seus membros a desenvolver este questionamento e não estar contente com os 
itens convencionais de atividade de clube, como exposição de retratos. Esta busca pelo Eu Superior será 
facilitada pelo estudo das Upanixades e da Bhagavad Gita, que é nada menos que a essência dos 
ensinamentos das Upanixades. 

Por outro lado, é suficiente se o amor é cultivado, o amor que não conhece distinção entre si próprio e o 
outro, pois todos são apenas membros do corpo único do Deus Todo-poderoso. Somente através do 
amor, a personificação do amor pode ser ganha. Aqui, nenhuma escolaridade é necessária; de fato, a 
erudição será um impedimento, pois ela supre o egoísmo e cria dúvidas e o desejo por disputa e louro da 
vitória sobre os outros, envaidecendo-se como instruídos! Quando este amor é estabelecido, nenhum 
membro da Organização competirá com outro, ou menosprezará o outro. O laço do amor unirá a todos 
em um tipo raro de família, que conhece apenas uma vontade e uma direção. Uma malícia fora do 
comum pode persuadir algumas mentes inferiores a recorrer aos tribunais para acertar contas de dívidas 
particulares, mas nenhum membro da organização jamais fará isto na administração das unidades, que 
valorizam a morada da virtude, que está disponível nesta forma e nome.  

Não se Tornem Vítimas da Tentação Por Cargos 

Uma vez que presidentes, vice-presidentes e secretários são as únicas pessoas convidadas para estas 
conferências, Eu descobri que cada unidade está se quebrando em duas, assim, alguns indivíduos que 
reivindicam notoriedade podem vir. A pessoa que foi ao tribunal para uma prescrição contra alguma 
outra presente a esta conferência tinha este ponto de vista! Ele queria privar a outra do que ele pensava 
ser sua única honra. Eu atribuo isto à perversão da mente devido à ganância por prestígio. Eu não 
concedo graça sobre estes princípios tolos; uma pessoa pode não ocupar qualquer posto, mas é 
habilitada para a graça desde que seja sincera na fé e firme no amor. Não se tornem vítimas da tentação 
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por cargo e posição de autoridade nestas unidades da organização. Mantenham os cargos em rotação, 
assim todos podem obter a oportunidade de conduzir como serviço. Há algumas unidades da 
organização que selecionam os dirigentes por sorteio. Os membros sentem que qualquer um a quem o 
cargo for atribuído é tão bom quanto os outros. 

A data para o início do ano oficial das atividades das unidades da organização será daqui para frente o 
Uttharayana Punyakala, ou seja, o Makara Sankranthi (quando o sol entra no signo de capricórnio), que 
normalmente cai em torno de 14 de janeiro. Relatórios anuais devem chegar ao distrito e aos presidentes 
de estado e escritórios centrais logo após esta data, junto com os nomes dos comitês recentemente 
eleitos, se houver algum. 

Outro ponto a ser notado é que encontros públicos podem ser organizados em uma cidade ou metrópole 
somente sob os auspícios do conselho responsável pela área. Não deve haver qualquer competição 
entre o conselho e uma unidade subsidiária muito entusiástica na organização de eventos públicos, 
envolvendo impressão e distribuição de convites, recepção dos palestrantes e elaborar despesas, 
preparações para assento, alto-falantes, etc. As unidades do conselho não terão os recursos para tais 
funções e, se cada unidade procura exceder em brilho as outras, a atmosfera de cordialidade e 
cooperação será anuviada. Não deve existir nenhum conflito faccionário entre os membros de qualquer 
unidade ou entre uma unidade e outra. 

Indicações para Condução dos Cânticos Devocionais em Procissão 

A respeito dos cânticos devocionais em procissão: não comecem muito cedo ou muito tarde; vocês 
devem ir pelas ruas lentamente, cantando em voz alta os nomes de todas as manifestações, no 
momento em que as pessoas da localidade estão despertando e se preparando para encontrar o novo 
dia que está amanhecendo. Não carreguem qualquer foto ou imagem com vocês, demonstrando sua 
lealdade a qualquer forma ou nome em particular. Vão andando, em grupos bem organizados, homens e 
mulheres separadamente; não planejem os cânticos devocionais em procissão em ônibus, tratores, 
triciclos ou carretas. Não façam competição uns com os outros em cantar e cultivem inveja ou ódio. 
Deixem que aqueles com uma boa voz e talento musical liderem; o canto deve ser agradável, não deve 
ser estridente ao ouvido. Se sua voz é discordante ou fora do tom, não atrapalhem a melodia, mas 
repitam o nome em suas mentes. Cantem de modo que o significado completo de cada nome seja 
evidente aos ouvintes. Não repitam cada linha mais do que duas vezes; deixem que haja tempo durante 
a jornada para uma variedade de nomes divinos lidando com muitas formas e manifestações de Deus. 
Não planejem caminhar distâncias muito longas para o grupo. Mantenham a atmosfera sagrada do 
primeiro ao último passo. 

Devoção Deve Conferir Paz e Alegria 

Reúnam-se em um templo ou algum lugar sagrado, repitam o som do OM (pranava) e o cântico do 
despertar (suprabhatham) e então dirijam-se aos cânticos devocionais em procissão. Repitam o OM de 
forma lenta, contemplando suas vastas potencialidades. O 'A' emerge da garganta, o 'U' rola sobre a 
língua e o 'M' termina nos lábios; que significa dizer, OM, que é a combinação de A, U e M é a essência 
e substância de todas as palavras que podem emanar da língua humana. Ele é o som primordial, 
fundamental, simbólico do absoluto universal. Após o 'M' deve existir uma ressonância inaudível, que 
representa o sem atributos, o sem-forma, o abstrato, o indescritível absoluto supremo. O som 
ascendente do pranava ou OM deve tomar uma curva no M e descer tão lentamente quanto subiu, 
levando tanto tempo como quando ele ascendeu, desaparecendo no silêncio que ecoa na consciência 
interior. 

A devoção deve conferir paz e alegria; não usem, portanto, os grupos dos quais vocês são membros 
para perturbar sua paz ou a paz dos outros. Se vocês se lembrarem que a única meta que devem 
colocar diante de si é a percepção do Eu Superior e se entrarem na prática espiritual, então tais 
tendências não se desenvolverão em vocês. É porque seus objetivos são mundanos, seus ideais são o 
sucesso material, fama e autoridade sobre os outros, que vocês criam discórdia e dúvida entre os 
membros. Mudem suas atitudes e perspectivas. Tornem suas vidas profícuas. Façam as unidades mais 
úteis a todos.  
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