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RECONHEÇAM SUA DIVINDADE INATA PARA ALCANÇAREM A PAZ 
Data: 23/11/ 2005 – Ocasião: Festividades de Aniversário de 80 Anos1 - Local: Prasanthi Nilayam 

Desprovida de verdade, retidão, amor e paz, toda a sua educação vale zero! 
Desprovida de verdade, retidão, amor e paz, a santidade de todos os seus atos de caridade vale zero! 

Desprovida de verdade, retidão, amor e paz, a utilidade das posições de poder que ocupam é zero! 
Desprovido de verdade, retidão, amor e paz, o resultado de todas as suas boas ações é zero! 

Poema em Télugo 

Manifestações do Amor Divino! 

O nascimento humano foi concebido para a conquista da paz e não para que possam ocupar posições 
de autoridade. A pessoa pode possuir todos os tipos de riqueza e confortos, mas se não tiver paz, a vida 
em si não terá sentido. Há muitos neste mundo que são prósperos, bem educados e que ocupam 
posições de autoridade, mas que benefícios trazem à sociedade? Eles não têm tempo ou inclinação para 
enxugar as lágrimas da humanidade sofredora. Como é que nós podemos ajudar aos pobres e 
desamparados? Esta deveria ser a preocupação das pessoas que estão no poder. Porém, parece que 
ninguém pensa assim. Em nome do serviço social, as pessoas, na verdade, se satisfazem com 
exibicionismo2! Elas expulsam os mendigos que batem às suas portas. O homem deveria se engajar em 
atos de caridade, a fim de experimentar paz. 

Vocês devem compreender a importância do termo Homem, em primeiro lugar. Qual é a meta de um ser 
humano? É esforçar-se para satisfazer seus próprios desejos? É realizar-se na vida em termos 
mundanos? É desfrutar de prazeres sensuais? A vida humana é uma mistura de felicidade e tristeza. 
Não é possível experimentar uma delas excluindo a outra. Como podem esperar alcançar felicidade e 
paz se não estão preparados para socorrer seu próximo? Todos têm que experimentar altos e baixos na 
vida, mas essas coisas são como nuvens que passam. As dificuldades fazem parte da vida. Ninguém 
consegue escapar delas. Portanto, deve-se tratar a felicidade e a tristeza com equanimidade. Existe 
prazer na dor e vice-versa. O indivíduo não deveria se sentir eufórico com o prazer e deprimido pela dor. 
Devemos desenvolver o espírito de equanimidade a fim de que possamos progredir na vida. A igualdade 
é essencial para o progresso da sociedade. O indivíduo deve manter o equilíbrio e a serenidade na 
alegria e na tristeza, no ganho ou na perda, na vitória ou na derrota. O homem, porém, apesar de 
desfrutar de todos os confortos e prazeres é incapaz de suportar até mesmo uma pequena dificuldade. 
Ele se deixa perturbar e afligir com o mais insignificante problema. 

Se perguntarem a uma pessoa rica se ela é feliz, qual seria a resposta? Ela diria: “Senhor, não me falta 
dinheiro; meus filhos estão bem encaminhados na vida; meu lar é muito bem mobiliado e dotado de 
todos os tipos de confortos e conveniências. Eu tenho tudo na vida, exceto paz mental.”  Como alguém 
poderia conquistar paz em sua mente? Ela só é possível  quando a pessoa reconhece a sua divindade 
inata. Por quê não somos capazes de experimentar paz? Onde está a falha? Nós continuamos a 
perguntar ao outro: “Quem é você?” Entretanto, não fazemos qualquer esforço para investigar a nós 
mesmos. “Quem sou Eu?” Aí está a falha. Assim que reconhecemos quem verdadeiramente somos, 
libertamo-nos das tristezas e dificuldades para sempre. Por esta razão, antes de mais nada, deveríamos 
nos esforçar para reconhecer nossa verdadeira identidade. De que serve conhecer tudo o mais sem 
estar consciente do Ser? 

Acaso não seria um exercício fútil semear quando não há chuvas? Mesmo que chovesse, haveria 
colheita sem que alguém semeasse? Tanto o pólo positivo quanto o negativo são necessários para a 

                                                           
1 Contexto: as festividades dos 80 Anos de Swami tiveram início às 7:40 de um dia chuvoso. Os devotos se reuniram no estádio 
desde a madrugada anterior, lotando todos os lugares disponíveis. A chegada de Swami foi precedida da elefanta Sai Gita e de 
grupos de estudantes dançando e tocando músicas. A procissão seguiu à frente de Sai, que vinha em um automóvel fechado, 
passando por um enorme tapete vermelho, até o palanque especialmente armado para a ocasião, onde Baba finalmente deu o Seu 
esperado Darshan de Aniversário, usando uma reluzente túnica branca. Nesse momento, por apenas alguns minutos, o Sol brilhou 
por entre as nuvens. Após mais alguns eventos comemorativos, que contaram com a participação de pessoas famosas da Índia e 
representantes de todos os países do mundo, foi descerrada uma flâmula gigante que continha os dizeres (em inglês): “Que haja 
Paz, Unidade e Amor no Mundo.” Em seguida, discursaram Sri Indulal Shah e o Dr. Michael Goldstein, que terminou sua fala 
orando a Swami para que brindasse a audiência com o Seu Discurso, aqui transcrito. 
2 O termo empregado por Baba foi “Show Work”, um trocadilho com a expressão usada antes: “Social Work”. 
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corrente elétrica fluir. Da mesma maneira, tanto o esforço individual quanto a Graça Divina são 
essenciais para alcançarem sucesso em seus empreendimentos. 

Deus é o residente interno em todos os seres; todo o Universo é permeado por Deus. Precisamos 
entender que nascemos para experimentar nossa divindade inata e não apenas para desfrutar de 
prazeres materiais. Devemos trilhar o caminho da espiritualidade para experimentar nossa divindade 
intrínseca. Se nos falta uma perspectiva espiritual, não merecemos ser chamados de seres humanos. De 
fato, isto equivale a uma traição a Deus. Ele não espera a sua adoração e, sim, que vocês levem uma 
vida ideal e cheia de propósitos. 

Certa vez Narada perguntou ao Senhor Vishnu3 qual era o real caminho para a imortalidade. Então, o 
Senhor Vishnu respondeu: “A pessoa deve reconhecer que Eu estou presente em todos os seres.” A 
centelha da Divindade está presente em todos. O homem não é um simples mortal. Ele é 
essencialmente divino. A alma individualizada coexiste com Deus. Ela é negativa e Ele, positivo. O 
Senhor Vishnu disse a Narada: ”Eu preciso assumir forma humana para caminhar entre os homens e 
proteger o mundo. Estou presente em todos, na forma do Atma. Quando o homem contempla 
constantemente o princípio do Atma, Eu Me manifesto.” 

O mesmo princípio divino do Atma está presente em todos. Aquele que reconhece esta verdade 
experimenta a divindade que a tudo permeia. Deus está em vocês, com vocês, à sua volta, acima e 
abaixo de vocês. No entanto, não conseguem perceber esta verdade, a menos que desistam dos 
sentimentos negativos. Deus está em toda parte. Não precisam sair à procura Dele. Firmem-se na fé de 
que Ele está em vocês. Deus não tem forma específica. Ele transcende todos os nomes e formas. 

Tendo nascido como seres humanos, vocês devem lutar pelo bem-estar da sociedade. Vocês são 
membros da sociedade e seu bem-estar depende do dela. Por isso, realizem atividades benéficas para a 
sociedade. 

Manifestações do Amor Divino! 

Não se identifiquem com o corpo. Vocês são encarnações do Atma. 

O corpo é feito de cinco elementos e poderá perecer mais cedo ou mais tarde, 
mas o morador interno não tem nascimento nem morte. 

O morador não tem qualquer apego e é a testemunha eterna. 

(Poema em Télugo) 

Por acaso alguém poderia dizer: “Meu Atma morreu?” O corpo físico perece com o passar do tempo, 
mas o Atma é eterno. Pode-se ver o reflexo do Sol em um poço, em um tanque de água, em um rio e 
também no oceano. Sem água, não poderá haver reflexo. Cada ser humano pode ser comparado a uma 
correnteza na qual se vê o reflexo do mesmo Atma. O Sol é único, mas aparenta existir como um sol 
separado para cada país. Quando é dia na Índia, é noite na América e vice-versa. O Sol pode aparecer 
em diferentes momentos, em diversos países, mas ele é um só e o mesmo. Não podemos chamá-lo de 
Sol Indiano, Sol Americano e assim por diante. Do mesmo modo, Deus é único. A verdade é uma só. O 
amor é um só. Vivam em amor. Quando seguirem os princípios gêmeos da verdade e do amor, 
experimentarão a manifestação da divindade em todas as coisas. 

Quem é Deus? De fato, vocês mesmos são Deus. Por isso, cada um deveria desenvolver a firme 
convicção: “Eu sou Deus.” Quando se firmarem nesta convicção, não haverá lugar para o ego e para o 
ódio. Vocês são Deus e seus companheiros seres humanos também são. Desenvolvam este princípio de 
unidade e igualdade. Quando ferem alguém, estão, na verdade, ferindo a si mesmos. Vitória e derrota 
são partes do jogo da vida. O indivíduo não deveria criticar ou culpar o próximo. Quando alguém 
enfrentar o fracasso em seus esforços, sintam empatia com essa pessoa. Quando não se identificam 
com os outros, as diferenças certamente se manifestam. 

Quem são vocês? Pensam que são os seus corpos, mas não são o corpo nem a mente. O corpo 
humano é como uma bolha d’água. Como podem se identificar com um corpo efêmero como este? 
Vocês podem dizer: “Eu sou a mente,” mas esta nada mais é do que um emaranhado de desejos. Mais 
dia menos dia, vocês terão que desistir de todos os desejos. Portanto, não se identifiquem com a mente. 
                                                           
3 Narada –filho de Brahma – o Aspecto Criador de Deus na Trindade Hindu – e considerado o Menestrel dos Deuses, Narada foi 
um dos grandes devotos do Senhor Vishnu – o Aspecto Preservador da Trindade Hindu. 
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Hoje em dia o homem tem desejos sem limite. Sua mente oscila a todo instante e esta é a razão pela 
qual a chamamos de “mente-macaco4.” Não permita que sua mente se comporte como um macaco. 
Vocês pertencem à Humanidade; portanto, mantenham sempre estáveis as suas mentes. Lembrem-se 
sempre de que são seres humanos. Deus assume a forma do homem. Abandonem a consciência 
corporal e vivam com a percepção constante de que vocês são Deus. 

Nós construímos templos para consagrar ídolos e oferecer-lhes adoração. De onde vêm os ídolos? Eles 
são criados por vocês mesmos. Vocês oferecem adoração a esses ídolos fabricados por mãos humanas 
mas não estão preparados para adorar ao Deus que há no homem. Não há sentido simplesmente em 
adorar ídolos, se vocês não reconhecem sua própria divindade inata. Todos devem respeitar e 
reverenciar o princípio interno do Atma. Considerem a Fé no Ser – Atma Viswasa – como o próprio ar 
que respiram. A fé nos ídolos é temporária. Quando vão a Tirupati, adoram a Deus na forma do Senhor 
Venkateswara. Louvam-no dizendo: “O Senhor Venkateswara é a nossa deidade familiar.” Quando 
empreendem uma peregrinação a Brindavan, adoram a Deus na forma do Senhor Krishna. Em Ayodhya, 
oferecem-lhe culto na forma do Senhor Rama. Dependendo do lugar e das circunstâncias, diferentes 
nomes e formas são atribuídos a Deus. Porém, em verdade, o Senhor Venkateswara, Krishna, Rama, 
Sai Baba, são, todos eles, um só e o mesmo. Chamem-no por qualquer nome que Ele responde. Ele não 
tem diferenças. Vocês não devem se deixar iludir pelas diferenças de nome e forma. Desenvolvam fé na 
unidade do Atma. As Religiões são muitas, mas a Meta é uma só. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês chegaram até aqui com enorme gasto de dinheiro e suportando inúmeras inconveniências; então, 
devem usar apropriadamente a sua estadia. Perguntem a si mesmos se têm empregado seu tempo com 
algum propósito. De que serve virem até aqui se não praticam os ensinamentos de Swami? 
Desenvolvam uma fé inabalável na unidade da divindade. Só assim poderão experimentar paz. 
Enquanto não contemplarem a unidade de Deus, suas mentes continuarão a fazer suas travessuras. 

Vocês podem criticar alguém hoje, dizendo que é uma pessoa má e elogiá-la amanhã, declarando-a uma 
boa pessoa. Bem e mal são frutos de seus pensamentos. Sua mente é a causa de ambos. Na realidade, 
o homem é sempre bom por natureza. A vida humana é sagrada. É por isso que se diz: “Deus assume a 
forma do homem.” Não se depreciem, pensando que são simples mortais. Vocês, de fato, são o próprio 
Deus em pessoa. O simples fato de representarem Deus com forma humana e Lhe oferecerem adoração 
é uma prova de que o ser humano é essencialmente divino. Não atribuam importância indevida aos 
nomes e às formas. Compreendam o princípio inerente da divindade. 

De que serve o nascimento como ser humano se vocês se conduzem como animais? Não é necessário 
abandonarem tudo e tornarem-se ascetas5. Vejam Deus no homem. Deus permeia tudo. Não podem 
dizer que Ele está confinado a um lugar em particular. Não há local onde Deus não exista. 

Com mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e ouvidos permeando tudo,  
Ele está presente no Universo inteiro.6 

Nós cultivamos arroz. Entretanto, não consumimos o arroz na forma em que é colhido. Removemos a 
casca que recobre o grão e o transformamos em arroz propriamente dito. Enquanto o grão tem casca, 
pode germinar; pode “renascer”. Nossos desejos são como a casca que cobre o grão de arroz. Nós 
estaremos livres do ciclo de nascimentos e mortes assim que abandonarmos todos os desejos. 

O arroz só se torna adequado para o consumo quando passa pelo processo de refinamento. Ele é usado 
no preparo de vários alimentos da culinária indiana. A farinha de arroz é usada para preparar outras 
tantas iguarias7. Os nomes desses alimentos podem variar, mas o ingrediente essencial, que é o arroz, é 
o mesmo em todos eles. Do mesmo modo que o arroz colhido é refinado, nossa mente também deve ser 
purificada por meio de um processo de refinamento chamado Samskara. 
                                                           
4 Monkey Mind: é uma expressão muito empregada por Baba para se referir à mente inconstante do homem. Em português, o 
termo tem duas traduções: “mente de macaco” ou “mente-macaco”. O primeiro termo compara a mente humana à de um macaco. 
O segundo termo é empregado por aqueles que entendem que o que Swami quer dizer é que a mente humana comporta-se  como 
se fosse um macaco, e não, que se parece com a mente de um macaco. Talvez, nesse caso, se pudesse usar o termo “mente 
símia”. 
5 Sannyasi foi a expressão usada por Swami 
6 Citação em Sânscrito. 
7 No original, Swami cita, neste trecho e no anterior, várias iguarias que devem ser bem conhecidas dos indianos. 
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Vocês se iludem por causa de seu modo materialista de ver as coisas. Devem modificar seu ponto de 
vista. Não esperem que Deus modifique a Criação. Ele já lhes deu tudo em sua forma pura e original, 
mas vocês estão poluindo tudo por causa de seus desejos egoístas. A mente é a raiz de tudo isso. Por 
esta razão, aniquilem a mente e tudo se tornará claro para vocês.  

Manifestações do Amor Divino! 

Seus corações são puros e sagrados, mas estão iludidos pelas nuvens dos desejos. Do mesmo modo 
que o Sol e a Lua não são visíveis quando estão cobertos por nuvens, somos incapazes de visualizar 
nossa realidade por causa dos nossos desejos. 

A infância se passa nas brincadeiras com as outras crianças 
A juventude se vai com os jogos amorosos 

A meia idade absorve o tempo e o esforço para se enriquecer 

Vem a velhice e o tempo se arrasta na saudade fútil dos desejos mundanos 
e, ainda assim, não há tempo para a contemplação de Deus 

Deste modo se desperdiça o valioso nascimento humano 
no profundo emaranhado das redes do Karma 

(Poema em Télugo) 

O homem se orgulha de sua juventude e cai na armadilha da Ilusão. À medida que o fim se aproxima, 
ele se lamenta por não haver conquistado paz mental apesar de haver desfrutado de todos os confortos 
e prazeres. O homem passa pelos vários estágios da existência, como a infância, juventude, meia idade 
e velhice, mas não se vê transformação nele com o passar dos anos. Em lugar de tentar mudar a 
Criação, o homem deveria mudar seu ponto de vista. Não há nada errado na Criação. Deus a fez perfeita 
e ninguém pode alterá-la. Nesta Criação, Deus pode fazer qualquer coisa acontecer, por Sua Divina 
Vontade. 

Enquanto a pessoa é dotada de força e vigor físicos, pode desfrutar do prazer de tocar um instrumento e 
cantar.  Entretanto, não deveria se envolver em qualquer atividade acima de certo limite. À medida que a 
idade avança, o corpo físico passa por certas mudanças. Todos vocês conhecem a grande cantora que 
foi M. S. Subbulakshmi8, porém, sua voz recusou-se a cooperar com ela na sua velhice. Quando 
mencionou o fato a Mim, expliquei que ela havia usado sua voz em excesso e que esta era a razão de 
sua dificuldade.  

Sua voz e sua visão estão destinadas a mudar com o passar do tempo. Vocês sofrem, ansiosos e 
intranqüilos, por que confiam no seu corpo físico. Em seu lugar, confiem no princípio eterno e imutável 
do Atma.  

O homem arruína a sua vida devido aos seus hábitos. Ele deveria levar uma vida de retidão. Não 
atribuam importância indevida à comida e a bebida. Considerem o caráter como o seu alento vital. Se 
lhes faltar caráter, terão que enfrentar inumeráveis dificuldades na vida. 

A Divindade é denominada Sath, que significa “princípio eterno e imutável.” As pessoas de diferentes 
religiões referem-se a isto usando diferentes nomes. Os Muçulmanos dizem: “Allah Ho Akbar”, pois 
consideram Deus como seu único refúgio. Seja Muçulmano ou Hindu, Deus é o único refúgio para todos! 
Vocês deveriam declarar para si mesmos, enfaticamente: “Eu quero Deus!” Deveriam mergulhar no 
Divino, não em tonéis de vinho9! Tão logo aceitem Rama como seu Deus, devem passar toda a sua vida 
na contemplação de Rama. Porém, hoje em dia, a mente do homem se tornou volúvel. Um dia ele coloca 
a imagem de Rama em seu altar e lhe oferece adoração, cantando o Seu Nome; no dia seguinte, porém, 
ele substituirá a figura de Rama por uma de Krishna, se os seus desejos não forem satisfeitos. 

Era uma vez um devoto do Senhor Shiva, que costumava adorá-Lo todos os dias cantando o mantra 
sagrado de cinco sílabas Om Namah Shivaya. Passado algum tempo, ele sentiu que Shiva não havia lhe 
concedido qualquer favor. Por isso, colocou sua imagem de lado e instalou a imagem de Rama no altar. 
A princípio, conseguiu experimentar alguma paz. No entanto, seus desejos permaneciam insatisfeitos e 
ele passou a se sentir inquieto. Colocou a imagem de Rama ao lado da de Shiva e começou a oferecer 
culto a Krishna, seguindo um conselho de seu Guru. Ele cantava o Nome Divino Gopala Krishna sem 
                                                           
8 Conhecida cantora indiana cuja fortuna obtida por sua bem sucedida carreira foi totalmente empregada em obras sociais. 
9 Aqui, temos um trocadilho em inglês bem ao gosto de Swami: “Divine” em lugar de “deep wine.” 
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cessar. Após certo tempo, sentiu que mesmo Krishna não havia lhe proporcionado bem algum. Num 
belo, dia, uma senhora devota visitou-o e disse: “Para que serve adorar Rama e Krishna? Melhor seria 
se você fizesse rituais de adoração à Mãe Divina.” Seguindo este conselho, ele instalou uma imagem da 
Mãe Divina no altar e começou a oferecer-Lhe adoração. Enquanto o ritual prosseguia, ele notou que a 
fragrância dos bastões de incenso fluía na direção do local aonde havia colocado as outras imagens. 
Decidiu então removê-las, pensando que os incensos eram destinados à deusa e que as outras 
deidades não tinham direito de receber o perfume. Imediatamente a Mãe Divina se manifestou e sua 
frente e disse: “Ó simplório! Você adorou Shiva por alguns dias e então trocou-o por Rama, seguido de 
Krishna. O que garante que você não descartará a minha imagem amanhã? Isto não é devoção 
verdadeira. Você deveria contemplar um só nome e forma até o seu último suspiro. Deveria permanecer 
firme, sem se abalar pelas dificuldades e levar uma vida espiritual. Encha o seu coração com 
sentimentos sagrados. Só assim sua vida será redimida.” 

Se vocês desejam progredir na vida, jamais se esqueçam do Nome de Deus. Não deixem que sua mente 
vagueie de um Nome para outro. Que ela permaneça concentrada em um único Nome e Forma. A mente 
é a causa da escravidão e da liberação do homem. Ela oscila devido aos desejos que vocês entretêm. 
Por isso, só conseguem obter paz quando descartam os desejos. A simples execução de atos de 
caridade não lhes conferirá nobreza. Ofereçam-se a Deus com devoção e total concentração mental. Só 
assim conseguirão paz e felicidade. Controlem seus desejos. Controlem seus pensamentos. Então tudo 
o mais estará sob seu controle.  

Manifestações do Amor Divino 

Vocês são dotados dos princípios eternos da verdade e do amor.  Não há Virtude mais excelsa do que a 
adesão à Verdade. Considerem-na como a base de sua vida. Sigam o caminho da Retidão. Só então o 
princípio do Amor se manifestará em vocês. Quando tiverem amor, terão sucesso em todos os seus 
empreendimentos. 

Manifestações do Atma! 

Vocês não são os seus corpos, que estão destinados a perecer. São o morador interno, que não tem 
nascimento nem morte e que não tem qualquer apego. Alcançarão a imortalidade tão logo reconheçam 
sua verdadeira identidade. Estarão livres de todas as preocupações e desejos. Vocês poderiam 
perguntar: “Existe alguém que seja livre de preocupações e desejos?” Eu mesmo sou exemplo vivo disto. 
Não tenho qualquer desejo. Tudo está em Minhas Mãos. Posso dar-lhes tudo que peçam. No entanto, 
não anseiem por receber coisas materiais de Mim. Elas são transitórias, como nuvens passageiras. 
Peçam por aquilo que é eterno. O mundo inteiro é mantido pelos princípios gêmeos da verdade e do 
amor. Eles estão presentes em cada indivíduo. Eu sou a verdade presente em todos. Eu sou o amor 
presente em todos. Verdade e Amor são onipresentes. Porém, vocês não estão se esforçando para 
experimentar verdade e amor. 

Manifestações do Amor Divino! 

Pode ser que hoje ocupem posições de poder, mas por quanto tempo? Elas são transitórias. Só a 
Divindade é duradoura. Vocês escolheram o caminho da verdade. Jamais se desviem dele. Jamais se 
esqueçam do princípio de verdade que experimentaram. Vocês podem se esquecer de tudo na vida, 
menos da verdade e do amor. Verdade é o fluxo manifesto e Amor é a corrente invisível. Ambos devem 
ser protegidos e sustentados. Este é o dever de um ser humano. Sem verdade e amor, o indivíduo não 
merece, de forma alguma, ser chamado de humano. 

Manifestações do Amor Divino! 

Deixem que suas vidas sejam repletas de amor. Não confinem seu amor somente à sua família e 
amigos. Compartilhem-no com todos. Quem quer que encontrem, considerem como uma manifestação 
da divindade. Ofereçam seu amor ao próximo e tornem-se recipientes do amor dele. Sigam o caminho 
da verdade. Eu sempre ensino os princípios da verdade e do amor. As congregações existem somente 
para estimulá-los a aderirem ao caminho da verdade e do amor. Todos vocês se reuniram aqui por 
causa do seu amor por Mim. Depois de virem até aqui e escutarem Minha Mensagem, deveriam praticar 
amor e verdade em sua vida diária. Somente isto Me fará realmente feliz. Não permitam que seu amor 
seja manchado pelos sentimentos mundanos. Deixem que flua incessantemente na direção de Deus. 
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Este é o ideal demonstrado por Radha10. Ela era o tipo de pessoa que vivia pensando em Krishna e o 
seu próprio nome revela sua grandeza e santidade. Se começarem pela letra “R”, terão “Radha”. Se 
começarem pelo “A”, terão “Adhar”, que significa “base.” Começando pelo “D”, formarão a palavra 
“Dhara”, que significa “fluxo incessante” e, se começarem pelo outro “A”, obterão “Aradh”, que denota 
“adoração”. Isto significa que a base da própria vida de Radha era a incessante adoração ao Senhor 
Krishna. Radha simboliza Dhara, que também significa Natureza. Krishna é Deus, a Alma Suprema. 
Radha somente reconhecia Krishna e ninguém mais. Ela vivia totalmente imersa no seu amor por 
Krishna. Foi devido a essa devoção concentrada que ela alcançou a Liberação. Aquele que aspira obter 
a Liberação deveria seguir o caminho do amor, conforme demonstrado por Radha. 

Manifestações do Amor Divino! 

Não quero causar inconveniências a vocês por falar demais. Por isso, encerro agora o Meu Discurso. 
Considerem todo e qualquer trabalho que façam como Trabalho de Deus. Vejam Deus em toda parte. 
Vocês serão felizes quando desenvolverem esses sentimentos divinos. Muitas pessoas se reuniram 
aqui. Eu concedo a vocês a sagrada fortuna do Meu Amor e Bênçãos. Que todos vivam vidas longas, 
felizes, saudáveis e pacíficas!  

Traduzido a partir do original em inglês extraído da página www.srisathyasai.org.in 

Niterói, 30 de novembro de 2005 

                                                           
10 Companheira de infância de Krishna e sua maior devota. 


