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O AMOR É A MINHA ÚNICA RIQUEZA 
Data: 23/11/00 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam 

Manifestações do Amor Divino!  

O universo está sujeito a três processos: criação, manutenção e destruição ou dissolução. Ninguém 
pode negar a verdade disto; os cientistas também não podem negar isto. Esta é uma verdade universal 
percebida por todos. Aquilo que nasce é mantido e, finalmente, destruído. Esta é uma prova direta da 
Divindade. Quando vocês ponderarem sobre estes três aspectos fundamentais, a existência da 
Divindade se tornará evidente. Na vida diária esta Divindade também é experimentada. Por exemplo, 
vocês viram os leões dançarinos da Malásia (um grupo teatral da Malásia apresentou sua tradicional 
dança do leão antes do discurso de Swami no estádio Hill View no dia 23 de novembro de 2000). Porém, 
estes não são leões reais, mas a partir deles vocês podem imaginar que existam criaturas reais 
chamadas leões. De uma maneira semelhante, quase todo objeto da vida diária aponta para a 
Divindade. A doçura na cana-de-açúcar, o gosto apimentado de chilies, o gosto azedo do tamarindo e o 
gosto amargo de Neem, todos são indicadores da Divindade. As estrelas no céu, o brilho do sol, o 
frescor da lua e o vaivém das ondas no mar também são indicadores do princípio divino. Embora todos 
estes não lhes mostrem diretamente Deus de per si, eles constituem uma evidência positiva para a 
existência do princípio divino.  

Em uma sociedade, há diferentes funcionários, como um professor para educação, um coletor para os 
impostos e a polícia para a lei e a ordem, etc., e acima de todos eles está o primeiro-ministro. Da mesma 
forma, na criação, há Brahma para a criação, Vishnu para a proteção e Shiva para a dissolução. Mas, 
para todas estas funções, a cabeça suprema é a Divindade. Os muçulmanos chamam este princípio de 
Alá. Toda denominação religiosa tem seu próprio nome para a Divindade. Mas os indianos ou ocidentais, 
têm um termo comum em inglês: GOD (Deus):  

G representa Geração, ou seja, criação; 
O significa Organização, isto é, manutenção; e  

D significa Dissolução. 

Assim, na palavra Deus (God), todos estes três aspectos, isto é, criação, manutenção e dissolução, 
estão inclusos. Considerando tal evidência, as pessoas têm propagado o princípio da Divindade. Dita ou 
não dita, a verdade é a verdade. Deus existe. Onde Ele está? Ele é onipresente. Ele está em todas as 
formas. A Divindade presente na humanidade é auto-evidente para todos. O próprio fato de milhares de 
vocês terem vindo aqui hoje é a evidência de seu amor por Deus. O amor é a prova da Divindade. Vocês 
preencheram seus corações com amor por Bhagavan. Não há bem-aventurança maior do que esta. 

Tenham a Experiência de Sua Realidade Interior 

Manifestações do Amor Divino!  

Eu disse que o homem é a personificação do Eu Superior. Eu também lhes disse que o Eu Superior é 
imperecível. Esta entidade eterna indica a eternidade de vocês. Criação, manutenção e dissolução são 
todas ordenadas por Deus. Ele se manifesta em todos os elementos. Com esta convicção firme, onde 
quer que vão, para qualquer país que viajem, vocês atingirão sucesso. O preceito espiritual insiste: 
"Tenham fé em vocês". Quer dizer, em primeiro lugar, conheçam-se. Todo mundo faz a pergunta "Quem 
é você?" Ninguém pergunta: "Quem sou eu?". Quando a pergunta "Quem é você?" é feita, uma resposta 
que você é fulano de tal, ou que é deste ou daquele lugar ou que está fazendo este ou aquele trabalho 
não é a resposta adequada. "Eu sou o Eu Superior" é a única resposta certa. Corpo e mente são 
impermanentes. Imaginar que vocês são qualquer um deles é um sério engano. Abandonem o 
sentimento de que vocês são o corpo e a mente e reconheçam o Eu Superior que, sozinho, dá o poder 
para corpo e a mente funcionarem. Todos são uma manifestação do Eu Superior. Esta manifestação se 
expandiu por toda parte. Este princípio espiritual todo-imanente é o princípio Cósmico. Vocês devem 
tentar reconhecer este Poder Cósmico. Vocês podem sentir que isto é muito difícil, mas é extremamente 
simples. Seu apego ao corpo é o que faz isto parecer difícil. "As saudações a todos os seres, no final das 
contas, alcançam Deus" (Verso em Sânscrito). Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: "O Eu Superior 
eterno em todos os seres é uma parte do Meu Ser" (Verso em Sânscrito).  
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Com autoconfiança qualquer tarefa pode ser executada com sucesso. Eis um pequeno exemplo. 
Abraham Lincoln nasceu em uma família extremamente pobre nos Estados Unidos. O pai dele era um 
carpinteiro. Sua mãe, Nancy, trabalhava duro para educá-lo. Quando Lincoln ia para a escola, outras 
crianças riam dele por causa de sua roupa e pobreza. Lincoln não pôde suportar isto e disse a sua mãe: 
"Mãe, eu passo muita vergonha com meus colegas estudantes. Por favor, compre-me uma roupa boa". 
Abraçando-o, sua mãe disse: "Filho, você tem que ver primeiro nossa condição. Não estamos 
financeiramente bem. Alimentar a todos nós já é um problema. Nesta condição, como você pode esperar 
roupas bonitas? Aja de acordo com sua condição. Cedo ou tarde, você alcançará o nível de seu 
merecimento. Não seja intimidado pelos insultos de outras pessoas. Viva com autoconfiança. 
Autoconfiança é a fonte de todo o sucesso". Assim, ela o encorajou. Daquele momento em diante, 
Lincoln se tornou uma pessoa de grande autoconfiança e prosseguiu com seus estudos e atividades com 
esforço honesto. Ele nunca se aborrecia com nada. Autoconfiança era sua arma. Destituído de conforto 
e riqueza material, ele era dotado com bastante autoconfiança.  

Sua mãe faleceu depois de certo tempo. Mas suas palavras sábias foram firmemente estabelecidas em 
seu coração. O pai dele se casou novamente. Isto é bastante comum entre ocidentais. A madrasta 
também era bastante afetuosa com Lincoln e o encorajou a perseverar no caminho mostrado pela mãe. 
A vida era difícil para ele. Ele procurou um trabalho. Entretanto, pensou que a autoconfiança era melhor 
que trabalhar para os outros e começou seu próprio negócio. Ele administrou seu negócio da maneira 
mais correta possível. Mas suas dificuldades começaram a aumentar e suas dívidas se acumularam. 
Lincoln continuou com a força do conselho de sua mãe, apesar de todas as dificuldades. Ele teve um 
severo retrocesso no seu negócio. Finalmente, teve que vender todos os seus bens. Ele trabalhou duro 
para pagar suas dívidas.  

Não há nenhuma doença como ser um devedor,  
Não há nenhuma caridade maior que alimentar o faminto,  

Não há nenhum deus maior que os pais,  
Não há nenhum Dharma maior que a compaixão,  

Não há nenhum ganho maior que a companhia do bom,  
Não há nenhum inimigo maior que a raiva,  

Não há nenhuma riqueza maior que a boa reputação,  
Má reputação é a própria morte,  

Não há nenhum ornamento melhor do que cantar os nomes de Deus. 

(Poema em Télugo) 

Há alguns que abandonam o caminho da bondade e começam a se opor a Deus quando seus desejos 
não são realizados. O erro está neles, não em Deus. Há quatro tipos de pessoas que se opõem a Deus. 
O primeiro tipo é o ateu, que professa que não há Deus. O segundo tipo é composto pelos que falam 
contra Deus por inveja, porque os outros são melhores que eles. O terceiro é o daqueles que lamentam 
a elevada reputação e fama dos outros, que eles próprios não são capazes de alcançar.O quarto tipo 
inclui os que se decepcionam quando seus desejos não são satisfeitos. Eles recorrem a meios 
impróprios e maus para atingirem seus objetivos. Eles dizem: "Swami, estou começando uma escola ou 
uma instituição e preciso de muito dinheiro". Eu lhes digo a verdade: "Filho, este é um país diferente do 
seu. A moeda corrente aqui não pode ser aplicada no seu país. Se recorrerem a métodos ilegais e 
enganarem o Governo, Eu nunca aceitarei tal prática". Sob tais circunstâncias, eles voltam para o lugar 
deles e fazem todos os tipos de falsas afirmações contra Mim. Seja o que for que os outros possam 
dizer, Eu nunca me desviarei do caminho da verdade. Não dêem qualquer atenção ao elogio ou à 
calúnia. A Divindade está baseada na fé. A fé é algo que não pode ser dado a vocês. Todos têm sua 
própria fé.  

Há alguns que dizem que Deus não existe.  
Para esses que se recusam a acreditar, não há Deus.  

Para os que têm fé, há Deus.  
‘Sim’ e ‘Não’ pertencem aos outros. 

Para Bhagavan é sempre sim, sim, sim. 

(Poema em Télugo) 
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Para a Índia progredir na direção adequada, deve haver completa unidade entre seu povo. Nossos 
grandes líderes fizeram muitos sacrifícios e asseguraram a liberdade para nós. Embora tenhamos 
alcançado a independência, não alcançamos a unidade. Qual a utilidade da liberdade sem unidade? 
Devido à falta de unidade, as pessoas deste país estão reduzidas a este estado lastimável de coisas. Há 
ódio em todos os lugares. Há dez facções dentro de um partido. Pessoas em uma casa vão para os 
quatro cantos diferentes. Se este tipo de desunião persistir, como a liberdade poderá ser salvaguardada? 
As pessoas não estão indo no caminho correto. Vocês devem adotar o caminho da unidade plena, de 
modo que todo indiano possa dizer orgulhosamente: “Este é meu amado país, esta é a minha língua 
materna e a minha religião.“ Vocês devem também sustentar a reputação e as tradições de sua família.  

Atualmente, as pessoas perderão a fé. Um homem sem fé é realmente cego. Se vocês não têm fé nos 
outros, pelo menos tenham fé em vocês mesmos. Desenvolvam fé em vocês e fé em Deus. Este é o 
segredo da grandeza. Somente então vocês serão capazes de ter a experiência da Divindade. Deus não 
tem forma separada. O 'eu', o próprio Eu Superior, é Deus. Vocês têm que ter este tipo de fé. Só então 
obterão crescimento espiritual.  

A Índia é uma terra sagrada. Tal santidade dificilmente será encontrada em qualquer outro lugar no 
mundo. É por isto que tantas manifestações Divinas (Avatares) nasceram aqui. A Índia é como a mãe de 
todas as outras nações. Rama disse: "A mãe e a mãe pátria são maiores até que o paraíso" (Verso em 
Sânscrito). Vocês têm que reconhecer esta verdade. Há muitos que cantam o Nome de Rama, mas há 
alguém que realmente pratica as virtudes representadas por Rama? Todos são heróis (heros) cantando, 
mas zeros na prática. Os Vedas estabeleceram quatro grandes afirmações (Mahavakyas):  

1. Tu és Aquele (Tattwam Asi); 
2. A Consciência Integrada Constante é Deus (Prajnanam Brahma); 

3. Eu sou Deus (Aham Brahmasmi); e  
4. O espírito - Eu Superior - é Deus (Ayam Atma Brahma). 

Vocês estão constantemente cantando estas palavras, mas não as estão colocando em prática. O mero 
cantar sem agir é puro exibicionismo. Enquanto dizem: "Tudo é Deus", vocês odeiam os outros. Isto é 
verdadeira hipocrisia. Se tiverem aversão a qualquer indivíduo, silenciosamente mantenham-se longe 
dele. Não o odeiem, tentem desenvolver amor por ele. Não critiquem ou odeiem ninguém. Esta é a 
Minha mensagem hoje. Este é o comportamento a ser adotado por vocês. Eu amo a todos. Não tenho 
nenhuma antipatia por qualquer pessoa. Todos são Meus devotos, amigos e filhos. Para mim, todos são 
um. Este universo é um grande livro. A Consciência é o seu Guru. Deus é o seu amigo. O tempo também 
é a própria forma de Deus. Então, não desperdicem tempo. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada. 
Tornar seu tempo puro é a verdadeira prática espiritual.  

Manifestações do Amor Divino!  

Eu não tenho nenhum desejo de ter tais celebrações de aniversário elaboradas - nem um pouco. Eu 
passo por tudo isto porque agrada aos Meus devotos. Eu não gosto particularmente de qualquer coisa. A 
felicidade dos devotos é a Minha felicidade. Dediquem suas vidas ao amor divino.  

O Amor é a verdadeira forma de Deus,  
Tentem fundir amor no amor;  

Se vocês têm amor firme,  
Alcançarão a fusão final de amor,  

Que é a verdadeira não-dualidade. 

(Poema em Télugo) 

Ódio, inveja e ostentação estão difundidas atualmente. Libertem-se destes defeitos e adotem o caminho 
do amor. Se seus desejos são realizados ou não, pensem que tudo que acontece é para o seu bem. 
Quando encontram dificuldades, pensem sempre que dias melhores virão. O bom e o ruim estão sempre 
juntos. Então, aceitem ambos com a mesma atitude. A Bhagavad Gita diz: "Tratem felicidade e tristeza, 
perda e ganho, vitória e derrota com completa equanimidade" (Verso em Sânscrito). O prazer é um 
intervalo entre duas dores. Reduzam seus desejos mundanos. Desenvolvam desejo por Deus. 
Aumentem seu amor por Deus e, assim, aumentem sua felicidade. Se o desejo aumenta, a dor também 
aumenta, e a felicidade diminui na mesma proporção.  
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Vocês não podem alcançar Deus pela sua riqueza. Ele só será alcançado pela devoção. Sathyabhama, 
com seu orgulho, quis ter Krishna todo para ela através de sua riqueza. Ela quis comparar o peso d’Ele 
com o da grande quantidade de ouro que possuía. Mas ela falhou. Narada a fez perceber sua loucura 
mostrando que uma única folha de manjericão, oferecida por Rukmini com real devoção, excedeu toda a 
riqueza de Sathyabhama. Krishna diz que Ele está contente com o oferecimento de uma folha, uma flor, 
uma fruta ou água. Não tomem isto literalmente. O corpo é a folha, a flor é o seu coração, sua mente é a 
fruta e as lágrimas de alegria constituem a água que é o oferecimento aceitável a Deus.  

Manifestações do Amor Divino!  

Vocês terão tudo na vida se tiverem amor em vocês. Não odeiem ninguém. Este deve ser o ideal maior 
de suas vidas. Esta é a Minha mensagem para vocês. O amor é a Minha única riqueza. Todos estes 
edifícios magníficos não são de Bhagavan; todos eles pertencem aos devotos. A única propriedade que 
Bhagavan possui é o amor ilimitado por todos vocês. Bhagavan verterá Seu amor ilimitado sobre todos 
vocês pelo simples pedir. Bhagavan está pronto a sacrificar até mesmo Seu próprio corpo por seus 
devotos. Vocês vivem felizes e passam suas vidas em um estado de bem-aventurança. Bhagavan 
deseja apenas o amor de vocês. O amor de vocês torna Bhagavan feliz. O amor de Bhagavan é sua 
maior riqueza e boa sorte. Este é o maior presente de Bhagavan para vocês. Cuidem bem deste 
presente precioso. Esta é a bênção de Bhagavan para vocês neste dia. Que todos vocês possam ter 
uma devoção firme e uma vida sagrada, longa e feliz. Que vocês possam ter tudo isso! Que todas as 
suas dificuldades possam ser removidas. Que vocês possam desfrutar bem-aventurança ilimitada. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan: "Prema Mudita Manase Kaho.." 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 12 - 12/2000  


