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A DOÇURA INVISÍVEL 
Data: 31/07/67 – Ocasião: Viagens - Local: Anantapur 

Somente o homem tem a chance de se liberar da roda de nascimento e morte, através dos meios mais 
agradáveis, aqueles de servir a Deus. Mas, como um resultado da ignorância ou, o que é pior, da 
perversidade, ele deixa a oportunidade escapar de suas mãos e sofre pesar e dor, medo e ansiedade, ad 
infinitum. Escapando das garras da fascinação exercida pelos objetos materiais e pelos prazeres físicos, 
o homem pode ter sucesso em seus esforços para se liberar. Ele viajou longe suficiente na estrada 
errada; é tempo agora de virar de volta e mover-se firmemente em direção ao objetivo. O amor que ele 
cultivou pelos homens e pelas coisas tem que ser sublimado em adoração divina pura. Então, isso se 
torna transmutado em amor a Deus. Convençam a si mesmos que o Senhor está em vocês, como o 
condutor da carruagem, segurando as rédeas dos cinco cavalos (os sentidos) e lhes dando orientação 
constante, como Ele fez quando Arjuna suplicou a Ele, para liderar e guiar. Então, torna-se fácil a vocês 
se convencerem de que o mesmo condutor está liderando e guiando todos os outros homens e até 
mesmo todos os outros seres. Quando estão estabelecidos nessa fé firmemente, vocês se tornam livres 
do ódio e da malícia, da ganância e da inveja, da raiva e do apego. 

Orem ao Senhor para fortalecer essa convicção e essa fé; Ele irá abrir seus olhos à Verdade e revelar a 
vocês que Ele é o eterno condutor em todos. Essa revelação irá lhes conferir uma bem-aventurança 
incomparável e conceder-lhes parentesco com a multiplicidade da criação. Essa é a razão porque 
Krishna disse a Duryodhana, que suplicou a Ele por ajuda contra os Pandavas, na véspera da batalha: 
Se você odeia os Pandavas, está odiando a Mim, uma vez que eles Me reconheceram como o alento de 
suas vidas. Conheçam-nO como sua força, sua respiração, sua inteligência, sua alegria Ele torna-se 
tudo isso e mais. Não mais poderá qualquer faculdade sua retardar seu progresso. Ele irá direcionar 
todas elas em direção ao mais elevado objetivo; os sentidos, a mente, o subconsciente, o inconsciente, a 
inteligência tudo. A graça irá conferir tudo que precisam. 

Procurem Pela Graça, Ela Irá Conferir Todo o Resto 

Uma sogra estava reclamando contra a nova nora que esta consumia, às escondidas, quantidades de 
leite, coalhada, creme, manteiga e ghee (manteiga clarificada). O irmão da nora, que ouviu essa história 
da boca da senhora idosa, chamou a menina à sua presença e, depois de reprimi-la por sua má conduta, 
aconselhou-a a desistir de roubar todos os itens, a não ser pelo leite. O leite, você pode beber qualquer 
quantidade que queira; mas, por que roubar esses outros produtos derivados? A sogra, é desnecessário 
dizer, não ficou muito satisfeita com o conselho! Assim, procurem pela graça, isso é suficiente; ela 
confere todo o resto. 

Vocês devem cultivar o amor por todos, não importa o quão distinto possa ser o caráter e a capacidade 
de cada um. Embora o mesmo sangue flua através do corpo inteiro, o olho não pode cheirar, o ouvido 
não pode saborear, o nariz não pode ver; não superenfatizem as distinções e discutam. Enfatizem a 
irmandade básica e amem. Como o açúcar que se dissolveu na xícara de água é invisível, mas patente à 
língua em cada gota, assim também o divino é invisível, mas imanente; capaz de ser experimentado, em 
cada indivíduo, estando ele embaixo ou em cima. Lembrem repetidamente do nome do Senhor; 
saboreiem a doçura que está no coração de todos; permaneçam em Sua glória, Sua compaixão, que 
esses nomes resumem. Então, será mais fácil para vocês visualizá-lO em todos, amá-lO em todos, 
adorá-Lo em todos. 
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