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MÃOS NA SOCIEDADE, CABEÇA NA FLORESTA
Data: 21/11/99 – Ocasião: Convenções da Organização Sai - Local: Prasanthi Nilayam

Não há mestre maior do que a própria consciência.
Não há preceptor maior do que o tempo.
O mundo é, na verdade, o maior texto.
Deus é o único amigo verdadeiro.
(Poema em Télugo)
Rapazes e Moças, Futuros Cidadãos do Mundo!
O futuro do mundo, bom ou mau, depende da sua conduta. O país só será seguro, pacífico e próspero
quando sua conduta for boa. O que o mundo precisa hoje não é de riqueza e confortos materiais, mas de
homens e mulheres de caráter nobre. O país estará destinado a sofrer se a conduta dos seus jovens não
for correta.
Três Princípios Importantes da Vida Espiritual
Um verdadeiro ser humano é aquele que adere à verdade, à retidão e ao sacrifício. Verdade é
moralidade, retidão é comportamento e sacrifício é fama. Todos estes três constituem a raça humana.
De onde a raça humana se originou?
Toda a criação originou-se da Verdade e, em última instância, se fundirá na Verdade.
Não há nenhum lugar onde a verdade não exista.
Reconheçam esta pura e imaculada verdade.
(Poema em Télugo)
Baseados nisto os antigos sábios e profetas disseram: "Falem a verdade, falem agradavelmente, não
falem uma verdade desagradável" (Verso em Sânscrito). Falar a verdade se refere ao valor moral. A raça
humana não pode sobreviver sem a moralidade. Hoje o mundo inteiro está envolvido em dificuldades e
conflitos por causa da injustiça, da falsidade e da incorreção. Só os jovens são capazes de restabelecer
os valores humanos decadentes. Só quando o homem sustenta a moralidade, pode haver igualdade,
fraternidade e liberdade na sociedade. Para sustentar a moralidade, deve-se aderir à verdade. É por isto
que se diz: “Falem a Verdade”. Este é o dever primário do homem. O segundo item, falar
agradavelmente, se refere ao valor dhármico. Baseado nisto a Bhagavad Gita diz: "Falem palavras
verdadeiras, agradáveis e adequadas, que não incomodem os outros". O terceiro item, não falar uma
verdade que é desagradável, se refere ao valor espiritual. Tem-se que aderir a estes princípios para
progredir no caminho espiritual.
A Natureza Ensina o Sacrifício
Manifestações do Amor Divino!
Himachala (as montanhas do Himalaia) formam a fronteira norte da Índia. Qual o significado interior da
palavra Himachala? Hima significa gelo, que representa a pureza e a paz. Achala significa aquilo que é
firme. Portanto, Himachala significa pureza, paz e firmeza. Os rios perenes Ganga, Yamuna e Saraswati
simbolizam a circulação contínua do sangue no corpo. Os grandes épicos da Índia, o Ramayana, o
Mahabharata e o Bhagavata trazem a quintessência da natureza humana. Só se pode chamar alguém
de indiano no verdadeiro sentido do termo quando ele coloca em prática os ideais que a Índia
representa. Na palavra Bharat (Índia), ‘Bha’ se refere a ‘Bhava’ (sentimento), ‘Ra’ se refere a ‘Raga’
(melodia) e ‘Ta’ significa ‘Tala’ (ritmo). Os Bharatiyas (indianos), então, são aqueles que adoram a Deus
harmonizando estes três - sentimento, melodia e ritmo. ‘Bha’ também representa refulgência. Assim, os
indianos são aqueles que estão em busca da divina refulgência. Vocês deveriam se orgulhar do fato de
serem indianos. Não há maior qualificação que esta. A Índia é o país que propaga o conhecimento
espiritual para o resto do mundo e deseja o bem-estar do mundo inteiro - Lokah Samasta Sukhino
Bhavantu (que o mundo inteiro seja feliz!)
Vocês todos são um, independente dos países aos quais pertencem. As lâmpadas podem variar, mas a
corrente elétrica é a mesma. Da mesma forma, corpos e sentimentos podem variar, mas o princípio do
Atma é um e o mesmo em todos. Portanto, desistam das diferenças baseadas em castas, religiões e
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nacionalidade e espalhem a mensagem da unidade. As nações são várias, mas a terra é uma só. As
jóias são muitas, mas o ouro é único. As estrelas são inúmeras, mas céu é um só. As vacas são várias,
mas o leite é o mesmo. Os corpos são muitos, mas a respiração é a mesma. Vocês só poderão ter a
experiência da bem-aventurança quando prestarem serviço mantendo em mente a unidade de todos os
seres vivos.
Manifestações do Amor Divino!
Vocês nasceram no amor; deveriam viver no amor e se fundir nele. Como o amor está em declínio, há
confusão e instabilidade no mundo. O homem deve, portanto, desenvolver o amor. O sol sustenta a
criação dando luz e vida. As árvores aceitam o dióxido de carbono venenoso e dão o oxigênio que
possibilita a vida. A mãe terra ensina a lição da paciência e do sacrifício. Todos esses elementos ajudam
a humanidade sem qualquer expectativa de recompensa. Não há nenhum exemplo maior de amor
altruísta que o da natureza. É uma vergonha que o homem, tendo nascido e sido criado na Natureza,
não assimile os ideais demonstrados por ela e leve uma vida de egoísmo e interesse pessoal. A
juventude deve resolver eliminar o egoísmo e o interesse pessoal da sociedade.
Jesus declarou: “Todos são um meu querido filho, seja equânime para com todos.” Todos nós nascemos
da mesma mãe terra, respiramos o mesmo ar e bebemos a mesma água. Neste caso, por que deve
haver diferenças entre todos? Anulem todas as diferenças e vivam na unidade. Reconheçam a unidade
na diversidade e ajam de acordo com isso.
O Homem Nasceu Para Servir aos Outros
A juventude deve ir até as aldeias, servir aos necessitados e realizar vários programas de
desenvolvimento rural. Não pensem que estão fazendo um grande serviço para os outros. Na verdade,
tudo isso é seu dever, pois vocês nasceram para servir. Portanto, passem sua vida servindo aos outros.
Não lutem pelo poder ou pela posição. Aquele que não for um trabalhador humilde não poderá se tornar
um líder. Na verdade, somente um verdadeiro trabalhador é um verdadeiro líder. As pessoas estão sob a
noção errada de que repetição, penitência e meditação constituem a prática espiritual. Elas tentam
meditar sem saber o que é. Sentem que estão meditando sobre Deus sem saber quem Deus realmente
é! Confundem concentração com meditação. A concentração está associada aos sentidos, enquanto que
a meditação está além deles. A meditação não deve estar confinada a um tempo e lugar determinados.
Ela é um modo de vida. Tudo que for feito com espírito de amor é meditação. Se sentar juntos por horas
em meditação sem expressar amor pelos semelhantes, não é meditação de forma alguma. A verdadeira
prática espiritual está em dar as mãos ao restante da comunidade e trabalhar pelo progresso da
sociedade como um todo. O amor é Deus, vivam em amor. O coração sem amor é como uma terra
estéril. O seu amor não deveria ser mundano e egoísta, mas altruísta e divino. Todas as suas ações
devem ser banhadas com amor.
Não é possível atingir o estado supremo de amor instantaneamente, assim como é impossível para um
bebê recém nascido freqüentar aulas. É preciso haver um progresso gradual através das práticas
espirituais. É imperativo realizar estas práticas até que direcionem sua visão para dentro. Realizem todas
as atividades com uma visão espiritual. Não há maior prática espiritual do que aderir aos princípios da
verdade e do amor. A verdade e o amor são sinônimos de Deus. Sem estes dois, não há razão para
realizar as práticas espirituais.
Rapazes e Moças!
Considerem o amor e o sacrifício como o seu próprio alento de vida. Controlem os seus sentidos. Sintam
que o controle é essencial para o sucesso de qualquer prática espiritual. A humanidade pode elevar-se
para a Divindade através do controle dos sentidos. Quando vocês ficam zangados, lembrem-se que a
raiva não é uma qualidade humana, mas animal. A raiva é a qualidade de um cão. Quando ficarem
zangados, digam para si mesmos: “Eu não sou um cachorro, sou um homem.” Da mesma forma, quando
a sua mente divagar, digam-se repetidamente: “Não sou um macaco, sou um homem.” Verdade,
Retidão, Paz, Amor e Não-violência são os verdadeiros valores humanos. Estes valores são os cinco
princípios de vida do homem: Prana, Apana, Vyana, Udana e Samana. Perder qualquer um deles
significa perder o próprio princípio de vida. Cada princípio está ligado aos outros e não pode existir sem
eles. Hoje o homem tornou-se um morto-vivo e perdeu todos estes valores. Desenvolvam a fé neles,
mantenham-nos e experimentem a bem-aventurança derivada deles.
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Onde existe fé, existe amor,
Onde existe amor, existe paz,
Onde existe paz, existe verdade,
Onde existe verdade, existe Deus,
Onde existe Deus, existe bem-aventurança.
Atualmente, o homem aspira pela bem-aventurança, para a qual a fé é essencial. Ela não pode ser
atingida com facilidade. A bem-aventurança é Brahman, o princípio eterno, puro, firme e não dual. O
homem não pode atingir esta bem-aventurança suprema sem desistir das más qualidades. O coração é
o altar de Deus. Não o poluam com maus pensamentos e sentimentos.
Realizem o Serviço Enquanto Entoam o Nome do Senhor
O esforço pessoal é essencial em qualquer empreendimento humano. Mesmo as atividades pequenas
como pegar uma flor ou uma fruta de uma árvore requerem a cooperação e esforço de vários membros
do corpo – olhos, mãos, pernas, etc "O corpo é presenteado para empreender ações corretas e ser um
exemplo para a sociedade, não para dormir, comer, beber e se divertir" (Verso em Sânscrito). Deus
dotou o homem com todos os poderes, mas este é incapaz de realizar o seu potencial inato.
Sempre que realizarem uma atividade, mantenham em mente também o bem-estar dos outros. Não
levem uma vida de egoísmo. Pensem em termos de benefício coletivo e não individual. As práticas
espirituais como repetição e meditação são, com freqüência, realizadas com um motivo egoísta. Pelo
contrário, é melhor entoar o nome do Senhor e servir à sociedade. Isto conferirá benefícios ao indivíduo
e também à sociedade em geral. Isto constitui a verdadeira prática espiritual. A quem quer que vocês
sirvam, façam-no com a sensação de que estão servindo a Deus.
O coração de Buddha era cheio de compaixão. A visão de um cadáver, uma pessoa doente ou um velho
decrépito foi o suficiente para que Ele se transformasse e atingisse o Nirvana. Embora vocês vejam
inúmeros cadáveres, pessoas idosas e outras doentes, é uma pena que não haja também em vocês uma
transformação. Infelizmente o coração de vocês está duro como pedra – indiferente ao sofrimento dos
outros. Para atingir o Nirvana, ou liberação, é preciso identificar-se com os outros e fazer um esforço
para aliviar os sofrimentos deles.
O Vice-Reitor mencionou no seu discurso: "Subjuguem o corpo, controlem os sentidos, vençam a
mente". A mente deixará de existir quando os sentidos forem controlados. Ela pode ser aniquilada
quando tiverem pensamentos nobres. Hoje o mundo está em desordem porque os pensamentos impuros
do homem o estão levando à perdição.
“Oh, homem, pergunte-se que grande felicidade você adquiriu esquecendo-se de Deus
E gastando toda a educação e energia sem limites
Buscando ampliar a vida do amanhecer ao anoitecer.”
(Poema em Télugo)
Tudo que fizerem, considerem como um trabalho de Deus. Por exemplo, o processo de inalar e expirar
é, em si, uma prática espiritual. O processo de inalar está associado ao som ‘So’ (Aquele) e o exalar ao
som ‘Ham’ (eu). ‘So-ham’ significa “Eu Sou Aquele”. ‘So’ simboliza a Divindade e ‘Ham’ representa o
ego. so-ham nos ensina a lição de aceitar o que é bom e descartar o que é mau. Este processo de inalar
e exalar é repetido 21.600 vezes ao dia. Significa que a sua voz interior os está lembrando 21.60 vezes
por dia que vocês são Deus. Infelizmente, vocês não são receptivos a esta mensagem. Não
compreendem a realidade de que Deus os dotou com este corpo. Não limitem Deus ao seu altar. Deus é
o seu alento de vida.
Deus é a Eterna Testemunha
Assim como as mãos, olhos, ouvidos, nariz, etc. são membros do corpo, da mesma forma, os seres
humanos são membros da sociedade. A sociedade é um membro da natureza e a natureza é um
membro de Deus. Portanto, vocês podem concluir que existe uma relação íntima entre o indivíduo e
Deus. Assim como objetos inanimados como os telefones funcionam quando são conectados, não
deveria haver uma conexão entre o ser humano e Deus? A primeira relação é de natureza artificial,
enquanto que a última é de coração a coração. Existem dois tipos de chamadas telefônicas – uma que
pode ser respondida por qualquer um e outra que precisa ser respondida por uma determinada pessoa a
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quem ela se destina. O seu contato com Deus deve ser direto como uma chamada pessoal e não
abrangente, como a impessoal. Se fizer uma chamada pessoal para Deus, Ele responderá
instantaneamente. Mas não poderá esperar que Ele responda se a chamada for indeterminada.
Chamadas impessoais correspondem a pensamentos negativos. Portanto, desistam deles e
desenvolvam sentimentos positivos.
O corpo, a mente, os sentidos e o intelecto são todos de natureza negativa. Somente a consciência é
positiva. Assim como o microfone não tem utilidade se não estiver ligado, o corpo, a mente e os sentidos
não têm utilidade sem a consciência. A consciência que existe em todos é a mesma, assim como a
corrente elétrica que passa por lâmpadas diferentes é a mesma. Todos são um. Por isso, não odeiem,
prejudiquem ou critiquem ninguém. Aquele que se conduz sem prejudicar os outros e sem se desviar no
processo é nobre. A verdadeira prática espiritual está em considerar todas as tarefas como um trabalho
de Deus e não meramente fazer repetição e meditação. Deus é todo-imanente. Baseado nisso a
Bhagavad Gita declara: “Com Suas mãos, pés, olhos, cabeça, boca e ouvidos permeando tudo, Deus
permeia o Universo inteiro” (Verso em Sânscrito). Vocês podem enganar a qualquer um, menos a Deus.
Ele está sempre observando vocês. É a eterna testemunha. Está presente em vocês, assim como o
poder da visão reside no seu olho. . Nem mesmo uma folha de grama pode se mover sem a Vontade
d'Ele. É uma tolice ser desencaminhado pelo ‘sentimento de realizador’. Não sintam orgulho das suas
realizações. Desenvolvam o sentimento sagrado de que Deus é quem doa e também quem desfruta.
Considerem tudo como a Vontade de Deus.
Em tudo que acontece a vocês, seja lucro ou perda, dor ou prazer, tenham a fé constante de que é para
o seu bem. Quando uma pessoa que sofre de malária consulta um médico, ele provavelmente receitará
a quinina amarga. Se a pessoa não tomar o medicamento amargo, não ficará curada da febre. Da
mesma forma, tenham a firme convicção de que as dificuldades e sofrimentos são modos e meios pelos
quais Deus purifica vocês. Existe uma razão por trás de tudo que Deus faz. Sem a compreensão do
princípio da causa e efeito, as pessoas culpam a Deus pelo seu sofrimento. Compreendam a verdade de
que vocês são responsáveis pela dor ou sofrimento que recai sobe vocês. Não se sintam tristes se
alguém os criticar, pois o fato de criticar os outros significa criticar a si mesmo, pois o mesmo Atma
existe em todos. Vocês devem desenvolver esta equanimidade. Identifiquem-se com o Atma, não com o
corpo, que é temporário como uma bolha na água.
Rapazes e Moças!
Tudo o que digo é para o bem de vocês e para torná-los conscientes da Divindade. Todos os Meus
ensinamentos e ações contêm um profundo significado interior. Os nossos alunos vestem o branco. Qual
o seu significado interior? A cor branca simboliza a pureza. Da mesma forma, quando vêem alguém com
uma roupa ocre, isto os lembra da renúncia. Isto é para representar a mensagem que vocês devem ser
puros e livres de todos os apegos. Somente então poderão atingir o Divino.
Mantenham a Mente Focalizada em Deus
A juventude moderna tem muitos desejos que causam o estresse físico e mental. Os desejos são a
bagagem na jornada da vida. “Menos bagagem, mais conforto, tornam a viagem um prazer.” O seu
destino está na paz suprema, isto é, a liberação. Por que se preocupam com uma “bagagem pesada”
quando estão indo para a morada da paz suprema? Satisfaçam-se com o mínimo necessário de
alimento, roupa e abrigo. "O alimento é necessário para sustentar seu corpo e as roupas para protegê-lo
do frio" (Verso em Sânscrito). A juventude atual está fascinada pela moda e veste-se de modo vistoso. A
juventude, especialmente as mulheres, não devem se permitir roupas da moda. A roupa deve ser boa e
sóbria. Não imitem a cultura do cinema. A imitação é da natureza animal e a criação é Divina. O controle
dos desejos conduz ao controle dos sentidos, o que por sua vez conduz à Divindade.
O sábio Patanjali disse: “Controlar as divagações da mente é Yoga” (Verso em Sânscrito). Permitir que
os sentidos tenham o seu próprio caminho é Roga (doença). O homem de hoje tornou-se doente (Rogi)
pela falta de controle dos sentidos. Ele deve se tornar um Yogi, e não ou Rogi. O Yoga é atingido não
pelos prazeres do mundo, mas pelo sacrifício. Quando atingirem o Yoga, nunca serão afligidos pela
doença. Yoga não significa leva uma vida de reclusão na floresta. Algumas pessoas confundem o
exercício físico, como sentar-se de pernas cruzadas, ficar sobre um perna só, etc. com Yoga. O
verdadeiro Yoga é Prema Yoga, isto é, unificar o seu amor com o Divino. Deus não quer nada de vocês.
Nunca insiste para que meditem ou façam Hatha Yoga. Deseja somente que preencham o seu coração
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com os princípios do amor e do sacrifício. Se obedecerem aos Seus comandos com sinceridade e
devoção Ele tomará conta de todas as suas necessidades sem que seja preciso pedir. As vidas de
Sabari e Jatayu dão testemunho desta verdade.
Oh mente, não peça nada.
Peça e demorará.
Não peça e será logo garantido.
Ele não verteu a Sua graça sobre Sabari, que nunca pediu?
Não realizou os últimos ritos de Jatayu,
Garantindo a sua liberação sem esta ser pedida?
(Poema em Télugo)
Portanto, não precisam pedir nada a Deus. Se tiverem pureza de coração, Ele cuidará de vocês, assim
como uma mãe atende as necessidades do filho sem que este peça. Sejam como um filho e a Mãe
Divina cuidará de vocês. Isto é a entrega total. Deixem tudo à vontade da mãe. Não peçam coisas
pequenas, pois poderão perder a Sua proximidade. Aquele que pede alimento será direcionado para a
cozinha, mas a mãe alimenta o filho que ainda não pode pedir. Somente os imersos no ego e na vida
mundana pedem. Mas o que se entrega à Vontade da Mãe Divina, como um filho, terá uma vida de paz.
Vocês observaram uma dançarina fazendo movimentos rápidos com as mãos e os pés enquanto
dançava, mas sua atenção estava sempre voltada para o ritmo. Da mesma forma, a sua mente deveria
estar sempre fixada em Deus enquanto realizam as suas obrigações. Vocês devem ter ouvido a história
de Rani Lakshmibai de Jhansi. Ela tinha um filho pequeno. Quando não teve outra escolha senão ir para
o campo de batalha, ela amarrou o filho às costas, pegou uma espada e travou uma batalha com os
inimigos montada num cavalo. Mas durante todo o tempo, o que estava em sua mente era a segurança
do filho. Similarmente, vocês devem necessariamente realizar as suas tarefas do mundo, mas ao mesmo
tempo a sua mente deverá estar focalizada em Deus. Este é o significado da máxima: “Mãos na
sociedade, cabeça na floresta.” Vocês não precisam realizar qualquer prática espiritual específica. Tudo
que fizerem, façam como uma oferenda a Deus.
Não Desperdicem Comida, Dinheiro, Tempo e Energia
Para ter pensamentos sagrados, desistam dos vícios como fumar, consumir alimentos não vegetarianos
e intoxicantes. Não desperdicem alimento, dinheiro, tempo e energia. Comam tanto quanto possam, mas
não desperdicem porque milhões sofrem pela fome. Desperdiçar alimento é um grande pecado. O
alimento é Deus.
Da mesma forma, não desperdicem o dinheiro. Alguns alunos gastam muito comendo em hotéis,
jogando cartas e em outros jogos. O mau uso do dinheiro é maligno. Trabalhem para vocês mesmos.
Não dependam dos outros. Sempre que tiverem tempo, lavem vocês mesmos as suas roupas. Por que
as entregam para uma lavadeira se podem lavá-las? Vocês não têm o direito de desperdiçar o dinheiro
de seus pais.
Tempo é Deus. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Não percam tempo na busca dos prazeres do
mundo. Pelo contrário, sintam Deus entoando o Seu nome.
Não desperdicem energia, pois a energia é Deus. Hoje os alunos desperdiçam muita energia na visão
profana, nos maus pensamentos, ouvindo coisas ruins e na conversa excessiva. O nosso corpo pode ser
comparado a um rádio. Quando ele está sempre ligado, suas baterias se desgastam. Da mesma
maneira, se vocês se permitirem falar em excesso estarão gastando muita energia. Por isso os antigos
sábios e videntes observavam o silêncio. Conservem a energia observando o silêncio pelo menos um dia
por semana. Digo com freqüência aos alunos para falar menos e trabalhar mais. Somente então a
energia latente se desenvolverá. Este era o único objetivo dos sábios e videntes ao realizar várias
práticas espirituais. Quando sua energia latente se desenvolver, seu poder de memória e de
concentração aumentará. Alguns alunos não se saem bem nos exames porque não conseguem se
concentrar nem mesmo por um momento. Estão constantemente engajados em ouvir rádio, fazer
comentários, etc., com o livro em suas mãos. Com tantas distrações, como alguém pode se concentrar e
desenvolver a memória?
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O Caráter é de Importância Primordial
Antigamente a educação era passada aos alunos em Gurukula. Os estudantes tinham que confiar
inteiramente no seu poder de memória e concentração para adquirir o conhecimento, pois não havia
canetas, lápis e papel para anotar o que os mestres ensinavam. O seu aprendizado consistia em
meramente ouvir os mestres, embora eles pudessem adquirir uma educação elevada. Os alunos de hoje
têm acesso a canetas e papel, mas falham nos estudos porque não têm poder de concentração e de
memória.
Rapazes e Moças!
Vocês se tornam divinos quando cuidam dos seus poderes físicos, mentais e espirituais. Deixem que seu
corpo realize boas ações, que a mente entretenha pensamentos nobres e que o intelecto mergulhe no
Divino. O corpo, a mente e o intelecto são meramente instrumentos. Compreendam o princípio que faz
estes instrumentos funcionarem. O sistema moderno de educação tornou-se orientado pelo computador.
Há uma febre de computadores em toda a parte. Vocês são compositores e não computadores. Afinal, o
que faz um computador? Ele faz aquilo para o que é programado. Não pode funcionar sozinho. O
cérebro dotado por Deus é o verdadeiro computador. Façam um uso apropriado dele. Infelizmente, o
homem moderno depende excessivamente da máquina, excluindo o cérebro dotado por Deus. A
situação deteriorou-se a tal ponto que as pessoas dependem das calculadoras até para os cálculos mais
simples. Vocês devem confiar em si mesmos.
Recebam ajuda somente de Deus, e de mais ninguém. O trabalho d’Ele é somente ajudar aos outros.
Façam como Ele: “Ajudar sempre, ferir jamais.” O sábio Vyasa disse: “Ajudar aos outros é um mérito,
prejudicá-los é pecado” (Verso em Sânscrito). Esta é a essência de todos os textos sagrados. Não criem
desentendimentos e nem discussões entre vocês. A unidade é a maior força. Portanto, trabalhem em
uníssono. “Onde existe unidade, existe pureza. Onde existe pureza, existe a Divindade.” Se tiverem
pureza de coração, Deus certamente realizará os seus desejos. Não há nada que não possam realizar
com pureza de coração. É impossível compreender Deus. Quando você é incapaz de conhecer o seu
verdadeiro Ser, como poderá conhecer a Deus? Outro dia Uma Bharati mencionou que as pessoas vêm
até aqui para conhecer Deus. Este é um conceito errado. Vocês não precisam vir aqui para conhecer
Deus. Primeiro tentem conhecer a si mesmos. Ninguém jamais poderá Me compreender.
O caráter é de importância primordial para o crescimento espiritual de um indivíduo. O sábio Kanva
estabeleceu um retiro aonde vários aspirantes vinham para estudar as escrituras. Sakuntala foi uma das
moradoras deste retiro e cresceu sob os cuidados amorosos do sábio Kanva. Um dia o Rei Dushyantha
visitou o retiro de Kanva. Lá ele encontrou Sakuntala e casou-se com ela. Bharata nasceu do casal.
Tendo nascido e sido criado num palácio, o Rei Dushyantha era inclinado aos prazeres do mundo. Por
outro lado, seu filho Bharata, que nascera e crescera no retiro de Kanva, era um repositório de valores
morais, espirituais e éticos. A educação num retiro espiritual inculca todos os valores nobres no homem.
Bharata tornou-se um modelo de todas as virtudes porque recebera a educação ideal desde criança. Por
outro lado, Dushyantha tinha riqueza mundana e material. Era um grande imperador. Qual a utilidade de
tudo aquilo que possuía se não podia desenvolver um caráter elevado? Isto demonstra claramente a
diferença entre a educação urbana e a educação num retiro. A educação urbana está associada a
dificuldades, enquanto que a educação no retiro espiritual não contém qualquer dificuldade. Não há nada
de errado em ser aluno em universidades nas cidades, desde que se mantenha em mente o propósito da
educação. Vocês não devem desenvolver contatos desnecessários, nem se distraírem do caminho
original. O seu caráter depende do ambiente à sua volta. Antigamente o povo sentia que:
Se a riqueza for perdida, nada estará perdido;
Se a saúde for perdida, alguma coisa estará perdida;
Se o caráter for perdido, tudo estará perdido.
(Poema em Télugo)
Mas a juventude atual, pelo contrário, sente que tudo está perdido se a riqueza for perdida, e se o
caráter for perdido, nada estará perdido.
Deus é o Seu Verdadeiro Guru
Penso que estou causando alguma inconveniência falando tanto tempo. Posso falar com vocês por
qualquer extensão de tempo, mas nunca me entrego a conversas desnecessárias. Lembrem-se de que
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vocês são os futuros portadores da tocha da Organização Sri Sathya Sai. Os mais antigos na
organização estão velhos e já apresentam restrições. A juventude precisa assumir a iniciativa e conduzir
a Organização na linha de frente. A Organização em cada estado deve ter o seu próprio líder jovem para
assumir as principais responsabilidades. Certifiquem-se de se manterem longe da política. Trabalhem
pelo bem estar e pelo progresso da sociedade. Esta é a verdadeira prática espiritual.
Que o comportamento de vocês seja exemplar onde quer que estejam. Enquanto estiverem em
Prasanthi Nilayam terão uma vida disciplinada. Continuem a fazer o mesmo ao deixarem este lugar.
Estejam sempre imersos no Divino e não no mundo. Somente os que estão imersos no Divino Me são
queridos e amigos. Se desejam ser amigos queridos de Swami, conduzam-se de modo divino. Neste
caso não precisam vir aqui, Eu irei a vocês onde estiverem. Eu estou em vocês, com vocês, em torno e a
frente de vocês. Não estou separado. Eu e vocês somos um.
(Bhagavan cantou dois bhajans – Pibare Rama Rasam... e Vahe Guru, Vahe Guru... e os devotos
entusiasmados uniram-se a Ele num coro.)
Vahe Guru significa que existe somente um mestre e Ele é Deus. Ele é o objetivo. Não andem de um
mestre para outro. Sob todas as circunstâncias mantenham-se firmes com Deus. Deus é o seu
verdadeiro mestre. Vocês podem chamá-lo por qualquer nome. Na palavra Guru, ‘Gu’ significa
Gunatheetha (o sem atributos) e ‘Ru’ representa Ruparahita (o sem forma). Portanto, Deus, que não tem
forma e está além dos atributos, é o seu único e verdadeiro Guru. Vocês vieram até aqui gastando muito
dinheiro e energia. Coloquem em prática o que aprenderam aqui. Quando retornarem para os seus
respectivos lugares, partilhem as suas experiências e alegrias com os seus amigos. Somente então o
propósito de estarem presentes na conferência será realizado. Sirvam ao seu próximo e santifiquem
suas vidas.
“Não é através do sacrifício ou da realização de peregrinações,
Nem do estudo dos textos sagrados que se pode atravessar o oceano de Samsara.
É somente através do serviço nobre que podemos nos redimir.”
(Verso em Sânscrito)
Sirvam sem a expectativa de retorno. Isto é Nishkama Yoga. Nenhum benefício advirá para vocês se
esperarem recompensas pelo serviço prestado nas aldeias. Não se vangloriem de terem servido nas
aldeias. Trabalhem em silêncio e Deus definitivamente verterá a Sua graça sobre vocês. Fico muito feliz
de vocês superarem várias inconveniências com amor e paciência após viajarem longas distâncias.
Talvez não tenham encontrado a comida que esperavam aqui. Não se incomodem, o importante é uma
boa cabeça que os conduza a Deus. Vocês devem comer para viver e não viver para comer.
Manifestações do Amor Divino!
Espero que vocês levem uma vida feliz e exemplar. Eu os abençôo e encerro o Meu discurso.
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 04 - 4/2000
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