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DESENVOLVA AMOR E LEVE A VIDA DE UM VERDADEIRO MANAVA1 
Data: 20/03/2007 - Ocasião: Ugadi (tarde) - Local: Prasanthi Nilayam 

Estudantes! Cidadãos de Anantapur! 
Suas palavras e os programas apresentados ficaram gravados em Meu coração! Vocês são exemplos 
para os outros e provaram acima de qualquer dúvida que o povo de Anatapur é dotado de um imenso 
potencial e talento. É Meu desejo que todos os outros locais imitem seu exemplo. Não tenho nenhum 
outro desejo. Desejo purificar seus corações e conferir paz e felicidade suprema a vocês. Este é o único 
desejo que tenho. 
Não tenho em Mim nenhum traço de hostilidade, nem tenho inimigos. Todos são Meus. É Meu amor que 
está presente em todos vocês. Falo somente sobre amor e nada mais.  Tenho imenso amor pelas 
crianças. Na realidade, consistem em Minha única propriedade. Se elas são bem sucedidas, todo o 
mundo prosperará. 
Estejam sempre unidos. Vocês se chamam de Hindu. O que significa o termo HINDU? H = humildade, I 
= individualidade, N = nacionalidade, D = divindade, U = unidade. São os cinco pranas [energia vital]. 
Assim como os cinco elementos, cinco sentidos e os cinco revestimentos constituem nosso corpo físico, 
esses cinco princípios constituem a verdadeira essência de espiritualidade. Assim, cuidem desses cinco 
princípios e permaneçam unidos. 
Nunca dêem oportunidade às diferenças de opinião, mesmo em questões triviais. Se surgirem 
diferenças, todos devem estar preparados para perdoar uns aos outros. Todos são filhos de Deus, todos 
são irmãos. Compreenda essa verdade e conduza a si mesmo tendo isso em mente. 
Há amor em todos. Somente quando as pessoas desenvolverem amor em si poderão ser todos unidos. 
Quando desenvolvemos amor e abrimos mão da hostilidade, nossa força inata se manifesta. Os idosos 
podem estar imersos em inúmeras preocupações, que enfraquecem sua força mental. Mas os jovens 
são dotados de um imenso poder da mente e dos sentidos. Devem desenvolver isso com o uso sagrado 
dos sentidos. 
Desenvolvam o espírito de unidade. Nunca pensem que pertencem a um estado particular, dando 
margem às diferenças. Sempre pense que você pertence à Índia. Eis o que Eu disse em Chennai 
recentemente. Não se identifique com o vyashti tattva [princípio individual]. Ao invés disso, se identifique 
com samashti tattva [princípio de sociedade] e cultive a unidade. Nunca se esqueça do sentimento de 
nacionalidade. 
Considerem a verdade, retidão, paz, amor e não-violência como seus pancha pranas [cinco energias 
vitais] e sustentem a santidade do nome manava [ser humano]. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há 
não-violência. Aquele que se priva de amor não pode obter paz. A paz não pode ser comprada em uma 
loja. No mundo externo, vocês encontram somente fragmentos, mas não a paz! Até mesmo um 
milionário diria: “Tenho tudo, exceto paz de consciência.” 
Pode-se conseguir paz somente através do amor. O amor divino é a base para tudo. Quando 
desenvolvemos amor a Deus, tudo entra nos eixos. Se não temos amor a Deus, damos espaço às 
qualidades nocivas como a raiva, hostilidade, inveja, etc. Hoje em dia a população desistiu de qualidades 
humanas como o amor, a paz e a compaixão, e está levando uma vida de animal. 

Encare toda dificuldade com indulgência 
A indulgência é a real beleza nesta terra sagrada de Bharat [Índia]. 

De todos os rituais, o apego à verdade é a maior penitência. 
O doce sentimento neste país é sentimento de amor para a mãe. 

O caráter é muito mais valioso que a própria vida em si. 
As pessoas se esqueceram dos princípios básicos desta  
grande cultura e estão imitando a cultura ocidental.Alas!2 

Os bharatiyas [indianos] não estão cientes da grandeza de sua herança cultural  
assim como um enorme elefante não está ciente de sua própria força. 

Poema em télugo 

                                                 
1 Ser humano... 
2 É uma interjeição. Ai de mim! Que lástima!... 
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O homem é dotado de grande poder. O poder que está presente em nós não pode ser encontrado em 
lugar algum. Mas esquecemos de nossa força inata porque estamos imersos em qualidades nocivas 
como ódio e inveja. Nunca dirija a ninguém ódio ou raiva. Não se abale se alguém lançar sua raiva a 
você. Ofereça-lhe sua saudação e permaneça calmo e composto. Cumprimente até mesmo seu inimigo, 
dizendo com amor: “Olá irmão! Como vai você?” Quando você o chamar de irmão, ele demonstrará o 
mesmo afeto de irmão, reciprocamente. Por outro lado, se você disser: “Você é meu inimigo”, ele 
continuará a desenvolver ódio por você. 
Todos seus sentimentos voltam para você na forma de reação, reflexão e eco. O resultado é o mesmo 
que a ação. Você consegue obter um hálito de abacaxi quando você come uma manga? Não. O odor de 
seu hálito depende da fruta que você comeu. Da mesma forma, você somente vivenciará amor quando 
preencher seu coração com amor. 
Queridas crianças! 
Desenvolvam o amor desde sua mais tenra idade. Por amor, entenda amor divino e não amor terreno. 
Quando você tem amor divino, não se afetará pelos “néctares” dos desejos terrenos. Assim, desenvolva 
o amor divino. Minha vida é testemunho do princípio do amor divino. O amor também é marca da 
verdadeira humanidade. Aquele que se priva de amor não pode ser chamado de ser humano, de jeito 
algum. Então, desenvolvam amor e levem a vida de manava [ser humano] no verdadeiro sentido da 
palavra. Conquistem um bom nome. 
O programa que vocês apresentaram hoje e os sentimentos expressos devem ser propagados a toda 
Nação. Infelizmente, hoje em dia, nenhum dos jornais traz notícias de tais eventos sagrados. Eles dão 
ampla publicidade a todo o lixo do mundo. 
Encham os corações com amor sagrado, desinteressado e inabalável. Deus é descrito como nirguna, 
niranjana, sanathana, nikethana, nithya, suddha, buddha, muktha, nirmala svarupina [inestimável, puro, 
morada final, eterno, puro, esclarecido, livre e encarnação do sagrado]. 
Esforce-se para santificar seu nascimento humano. Como santificá-lo? Envolvendo-se em conflitos e 
desenvolvendo ódio? Não, não. Essas qualidades são bestiais. O amor é a verdadeira qualidade 
humana. Assim, queridas crianças! Desenvolvam amor. Sempre que houver diferenças de opinião entre 
vocês, ignore-as. Quando você considera o amor como sua essência, não há espaço para tendências 
bestiais como ódio e inveja. Animais estão vivendo nas florestas sem qualquer ódio entre si. Tal 
tendência nociva é normalmente vista entre aqueles que levam uma vida civilizada. Isso é contrário à 
natureza humana. A vida humana é destinada a desenvolver amor, não ao acúmulo de dinheiro. Este 
vem e vai, mas a moralidade vem e cresce. 
Queridas crianças! 
Vocês são dotados com um coração puro e uma mente firme. Quando têm pureza de coração, é fácil 
desenvolver amor. De fato, seu amor pode tornar-se tão amplo quanto o céu. Nunca desista do amor, 
sob quaisquer circunstâncias. Swami está sempre em você, com você, ao seu redor, acima e abaixo de 
você. Assim, desenvolva amor. 
Muito em breve, irei a Anantapur. Faz mais de 10 anos desde minha última visita. Mas agora, atraído 
pelo poder de seu amor e sankalpa [vontade divina], certamente irei. Estejam preparados para Minha 
visita cantando bhajans mais e mais, compartilhando amor entre si. “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi 
Nahin” Não se pode obter paz sem cantar a glória de Deus. 
Muitas mulheres são dotadas de bhakti [devoção] e prapatthi [senso de submissão]. Todas devem se 
juntar e organizar atividades. Devem manter suas casas limpas e encaminhar seus filhos pelo caminho 
sagrado. 
Mas hoje, mulheres educadas estão trabalhando. Tais mulheres terão pouca compreensão de suas 
responsabilidades em casa. Se as mulheres saem para trabalhar, quem tomará conta da casa? Se as 
mulheres forem ensinar os filhos de outros nas escolas, quem cuidará de suas próprias crianças? Em 
primeiro lugar, ensine suas próprias crianças e as coloquem no caminho correto. Somente então você 
poderá ser chamada de uma verdadeira mãe. 
Se você for ao escritório e negligenciar seus próprios filhos, eles podem tomar um caminho errado. 
Conseqüentemente, você perderá sua paz de consciência. Assim, cuide adequadamente de sua família 
em primeiro lugar. Respeite seus pais e seus parentes. Ali repousa o verdadeiro significado de mulher 
ideal. 
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Crianças, jovens, idosos, homens e mulheres – todos devem seguir o caminho da verdade. Somente 
então poderão espalhar alegria e felicidade suprema para nossa nação e para todo o mundo. Não é 
somente nossa casa ou nosso corpo físico que devemos resguardar. Temos que proteger nossa nação. 
Afinal de contas, o que é este corpo físico? Ele existe hoje, mas pode não chegar ao dia de amanhã. O 
corpo é como uma bolha d’água. A mente é como um macaco maluco. Não siga o corpo, não siga a 
mente. Siga sua consciência. Somente então poderá alcançar felicidade em todos os aspectos. 
Encarnações do Amor Divino! 
Hoje, o amor de vocês tocou profundamente o Meu coração, que está repleto de imensa felicidade ao 
vê-los distribuir vários itens aos pobres e necessitados. Asvattha Narayana e sua família deram todo o 
apoio para esta nobre causa. Muitas pessoas da cidade, professores e palestrantes trabalharam em 
conjunto com grande entusiasmo, tendo realizado muito mais do que planejaram. 
[Dirigindo-se aos beneficiários] Peçam-Me o que quiserem, certamente lhes darei. Não desistam dos 
estudos por dinheiro, se não puder pagar por suas despesas mensais, peçam-Me. Eu lhes darei o 
dinheiro necessário. Seus pais podem estar com dificuldades para conseguir dar conta de tudo. Assim, 
não os perturbe por dinheiro. Matru Devo Bhava Pitru Devo Bhava [Reverencie a sua mãe como Deus, 
ao pai como Deus].  
Vocês acham que Deus está presente em uma terra distante, longe de vocês. Deus nunca está longe de 
vocês, Ele nunca os abandonou. Ele está sempre em você, com você e ao seu redor. Tenha uma fé 
firme nesta verdade e seja sempre feliz. Quando você está sozinho, pense que Deus está com você. 
Diga a si mesmo: “Não estou sozinho. Deus está comigo.” A partir deste momento, desenvolva esta firme 
convicção. Você estará livre de todas as preocupações e ansiedades. Desenvolva sentimentos sagrados 
em seu coração. 
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