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AMEM A DEUS, TEMAM O PECADO, PROTEJAM OS VALORES HUMANOS
Data: 17/07/97 – Ocasião: 1ª Conferência Mundial de Jovens - Prasanthi Nilayam

Se são livres de arrogância, são amados
Se são livres de ira, são livres de sofrimento
Se são livres de desejos, conquistam riqueza
Se são livres de cobiça, tornam-se felizes.
(Verso em Sânscrito)
Manifestações do Amor Divino!
Enquanto um homem estiver inchado de orgulho, ninguém o amará, nem mesmo sua esposa e filhos.
Deve-se descartar seu ego e arrogância se quer ser amado pelos outros. Vocês terão que sofrer tristeza
e miséria enquanto forem propensos à ira. Somente quando desistirem da ira, poderão ser felizes.
Enquanto o indivíduo continuar a multiplicar seus desejos, continuará a passar necessidades. Quando
controlar os desejos, atingirá a prosperidade. A cobiça torna a pessoa infeliz e miserável. Somente
quando a cobiça e a avareza são abandonadas, pode-se ter uma vida agradável e pacífica.
O Espírito de Sacrifício na Antiguidade
O mundo inteiro e todos os objetos que estão nele são interligados pelos laços do amor. É o amor que
une toda a raça humana. O mundo não pode existir sem amor. Deus é amor e reside no coração de
todos como a manifestação do amor. Com base nessa verdade, oramos para que todas as pessoas do
mundo sejam felizes (Loka Samasta Sukhino Bhavantu).
Nos tempos antigos, os sábios e santos sacrificaram tudo pelo bem-estar da humanidade. Mesmo os
jovens daquela época seguiam esse modelo. São lembrados ainda hoje pelo seu espírito de sacrifício
altruísta. Ao contrário, a juventude de hoje está se tornando excessivamente gananciosa e totalmente
egoísta, abrigando sentimentos de ódio e inveja, enquanto aqueles da antigüidade levavam uma vida de
sacrifício e continência. Os jovens de hoje desejam levar a vida desfrutando os prazeres mundanos e
carnais, o que resulta em doenças.
Façam de Deus Seu Amigo
Nas tarefas diárias da vida, as pessoas pegam algum dinheiro para despesas e, quando terminam a
jornada, entregam o troco a algum amigo de confiança e dormem tranqüilas. Todos carregam consigo a
riqueza do amor desde o instante do nascimento. Nesse campo de atividade (Karmakshetra) que é o
mundo, é difícil preservar o tesouro do amor. Portanto, cada um deveria procurar um amigo fiel.
Atualmente, o único amigo verdadeiro é Deus. Quando entregarem seu patrimônio de amor a Deus, será
fácil levar a vida em segurança e paz.
Não há maior mestre que o seu próprio coração. O tempo é um grande conselheiro. O mundo é uma
escritura. Deus é o grande amigo. Com completa fé nessas quatro entidades, o homem deve conduzir
sua vida na Terra. O amor é a possessão natural de cada ser humano. É o fruto da árvore da vida. Há
certos obstáculos ao prazer desse fruto. Mas, antes de provar um fruto, o homem deve retirar sua casca
e suas sementes. O fruto do amor é coberto pela grossa casca do ego. Você deve retirar essa pele de
“meu” e “teu”. Somente então poderá apreciar o doce suco. Por isso é que os Vedas descreveram Deus
como “Essência ou Suco” (Raso vai Sah).
Pelo puro amor, vocês devem estabelecer unidade com o Divino. O caminho do amor é a estrada direta
para realizar o Divino.. A vida humana é uma jornada do ‘eu’ ao ‘nós’. Ela também progride de Swam
para So-ham1.
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Aqui, Baba faz um interessante jogo de palavras. Swam é usado freqüentemente no início de palavras compostas,
significando: seu, próprio, respectivo, etc. (Ex.: swaartha - propriedade pessoal; swabhava - comportamento próprio),
indicando o sentimento de individualidade, de separação do todo. Soham, por sua vez, é o mantra que a respiração
repete a cada ciclo, que significa: na inspiração - So (Ele, Deus), e, na expiração - Ham (eu, eu sou), ou seja, que
nos revela a cada instante, nossa real identidade que é Divina.
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Três Tipos de Amor
Isso significa que cada uma das suas ações deve ser praticada como uma oferenda a Deus. Entretanto,
hoje em dia, as pessoas iniciam sua jornada no ‘eu’ e retornam ao mesmo ‘eu’. Isto é egoísmo. O dia em
que desistirem do egoísmo estarão no caminho correto. Vocês experimentam amor de três maneiras:
amor a si mesmo, amor a todos os seres e amor mútuo, de dar e receber.
“Eu devo ser feliz; devo desfrutar todos os prazeres e confortos. Não me preocupo com os outros.” Esta
é a atitude de amor a si mesmo. O amor mútuo representa o sentimento de que não somente o
indivíduo, mas também seus parentes e amigos devem estar confortáveis e desfrutar de uma boa vida.
Finalmente, o amor a todos os seres representa o sentimento de que todos, no mundo inteiro, devem ser
felizes. Este é o tipo mais elevado de amor.
Há exemplos capazes de ilustrar esses três tipos de amor. O amor egoísta é comparável à lâmpada que
ilumina apenas um pequeno aposento. Não se pode chamar isso de amor. O amor mútuo é como a luz
da Lua. Embora ilumine em todas as direções, é muito fraco. Não ajuda o indivíduo a ter uma clara
percepção. Vocês podem confundir uma corda com uma serpente, e um tronco com um ser humano à
luz da Lua. Do mesmo modo, podem considerar um homem bom como mau e vice-versa, devido à
ilusão.
O amor pleno é como a luz do Sol. Que é muito brilhante e não dá margem a qualquer confusão. A
pessoa confusa será dominada pela ilusão. Ela poderá acreditar nas palavras de pessoas más, que
falem com aparente doçura. As palavras das pessoas sábias podem soar desagradáveis, mas elas
comunicam a doce verdade. O Amor Divino é como uma forte chuva que, às vezes, vem entremeada de
granizos que o machucam. Mas, lembre-se: eles derretem, transformando-se na água do amor por
vocês. Deste modo, a Divindade às vezes parece feri-los, mas vocês devem reconhecer que ela nada
contém além de amor. Deus é amor. O amor é Deus. Vivam em amor. Vocês devem realizar um esforço
para viver uma vida assim.
Procurem Seus Próprios Defeitos
Algumas pessoas consideram os pequenos defeitos dos outros como grandes faltas e os criticam,
enquanto ignoram até as grandes falhas em si mesmos. Isto é bastante inadequado. O método correto é
destacar seus próprios pequenos erros, considerando-os como grandes, e as grandes faltas dos outros
como pequenos enganos, sem conseqüências. Este é o modo pelo qual podem controlar o cometimento
de erros. Com esta atitude, serão capazes de realizar o Divino. O amor humano é mundano e egoísta,
enquanto o amor divino é espiritual e altruísta. É amor puro. Os antigos descreveram o Divino como
eterno, imortal, puro e imaculado. Para experimentar o amor de Deus, vocês devem desistir de sua
estreiteza mental e expandir seu amor.
Amor Mundano versus Amor Divino
(Bhagavan citou um exemplo de como o amor de um homem recém-casado por sua esposa decresce
com o passar dos dias). No princípio ele mostra muito cuidado quando estão caminhando pela rua e
passam junto a um espinho. O marido se preocupa e afasta sua esposa. Nas mesmas circunstâncias,
meses mais tarde, ele exclama: “Você é cega? Não consegue ver o espinho?” Assim, o amor mundano
se dilui, enquanto o amor divino será constante e firme.
As pessoas não podem compreender a grandeza do amor de Deus. Elas interpretam mal esse amor, e,
mesmo, culpam a Deus quando seus desejos mesquinhos não são atendidos. Muitas pessoas querem
liberação. O que é liberação? É libertar-se dos desejos. Desejam ver Deus. Não deveriam ter a Estar
Próximo Não é Ser Querido
Mesmo quando vocês vivem próximos de Deus, não podem vê-lO a menos que tenham fé e devoção, do
mesmo modo que um sapo na lagoa ignora o mel que existe no lótus, embora esteja perto deste,
enquanto as abelhas de lugares distantes sabem da existência do mel, e vêm para prová-lo. As pessoas
de terras distantes vêm e experimentam a doçura do amor de Deus enquanto aqueles que estão perto
não são capazes de fazê-lo.
A proximidade de Deus pode elevar o homem ao nível do divino. Porém muitos falham em reconhecer
isto, e desperdiçam suas vidas. O amor está em cada um, mas, porque é voltado para fins egoístas,
torna-se apego. Vocês deveriam aspirar pela experiência do amor divino.
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A Moralidade é da Maior Importância
No mundo moderno, os jovens deveriam conhecer a natureza do verdadeiro amor. Muitos, de outros
países, relacionam-se com pessoas do sexo oposto, chamando-os de namorados e namoradas. Se
realmente amam um ao outro, deveriam se casar e não continuar a viver como amigos.
Swami relatou um episódio que ocorrera alguns anos antes: um jovem estrangeiro estava sentado sob
uma árvore com o semblante deprimido. Ele estava no final de sua adolescência, e, quando questionado
por Swami, disse que sua segunda esposa o havia abandonado e ele estava preocupado com a criança
que tiveram. Se, naquela idade, ele tinha preocupações, imaginem o que aconteceria quando ficasse
mais velho? Alguns jovens, mesmo antes de chegar aos vinte anos, casam-se, divorciam-se e casam-se
novamente; separam-se uma vez mais de sua esposa e filhos, e, mais tarde sentem pena de si mesmos.
Eles não reconhecem o valor da vida humana que é rara, tanto quanto sagrada.
De acordo com as Upanishads, a vida humana é sagrada e rara. O ser humano e nobre e poderoso. Ele
é chamado Manava, ou seja: aquele que não é novo, mas eterno. O corpo é que muda com freqüência,
não o Atma, o Ser Interno.
Harmonia de Pensamento, Palavra e Ação
Rapazes e Moças!
Vocês podem estar tendo uma série de pensamentos causados pela sua alimentação e outros hábitos.
Deveriam avaliar se são bons ou maus. Não deveriam se deixar levar por conhecimentos superficiais e
livrescos. Vocês devem adquirir conhecimento prático para tornarem suas vidas úteis. Obtenham
coordenação entre sua educação e seu comportamento. A perfeita harmonia entre pensamentos,
palavras e ações é o aspecto distintivo de um ser humano. Devem ter completa fé em Deus, sem
qualquer espécie de dúvida. A Divindade está além de sua compreensão humana, com o equipamento
físico que possuem. Seus pensamentos são somente reflexos, ressonâncias e reações ao mundo
exterior. Deus não tem tais reações. Ele possui somente um Som, que é a Verdade Absoluta.
Vocês devem seguir os ideais gêmeos de falar a verdade e praticar ações corretas. Deus é a Verdade
imutável, mas ninguém compreende isso. Vocês somente poderão compreender quando seguirem o
caminho correto da moralidade e da integridade.
O homem se tornou escravo do dinheiro. Ele pode se esquecer de Deus, mas jamais se esquecerá do
dinheiro. Vocês instalam ar-condicionado, boa cama, ventiladores e outros acessórios com o objetivo de
terem um sono confortável. Ainda assim, não conseguem dormir. Por que? Vocês devem ter a
consciência em paz para dormirem bem. Seu corpo com seus membros e órgãos dos sentidos, bem
como a mente, força de vontade e ego, sendo seus instrumentos internos, devem todos estar orientados
para a paz. Isto se consegue somente desenvolvendo-se amor divino, um amor altruísta que sempre doa
e jamais tira, enquanto o amor mundano compraz-se em conquistar e esquecer.
Orem Apenas por Aquelas Coisas que Não Possuem: Amor e Bem-Aventurança
O Amor Divino não tem igual. Ele é supremo. Vocês oram a Deus por coisas mundanas e triviais.
Deveriam orar por algo que não possuem. Vocês têm falta de amor altruísta, portanto deveriam pedir
somente por amor, que o Divino tem em abundância. Deus é a encarnação da bem-aventurança. Orem
por amor, paz e bem-aventurança. Vocês devem ser capazes de distinguir entre a felicidade mundana e
a bem-aventurança divina. Hoje as pessoas rezam por muitas trivialidades. Deus sabe e concede o que
é bom para o devoto. Ele é uma testemunha de todos os pensamentos, palavras e ações. Portanto,
entreguem-se de todo coração, sem qualquer reserva que seja, a Deus, e vivam uma vida exemplar.
Todos vocês são manifestações do Divino. Por isso, deveriam amar a todos e jamais magoar alguém. Se
ferirem a quem quer que seja, estarão ferindo a Deus.
Ferir o Homem é Ferir a Deus
São João costumava considerar todos como seus irmãos. Entretanto, certa vez, puniu um de seus
irmãos. Jesus apareceu em seu sonho e o advertiu: “Você pensa que está ferindo aquele homem? Não,
você está Me ferindo.” Vocês deveriam entender essa verdade, de que qualquer mal infligido ao próximo
fere o Divino. Deveríamos cultivar o espírito de unidade.
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Bhajans, meditação, etc., são somente exercícios para purificar a mente. Desenvolvam amor que é o seu
alento vital. Quando uma árvore está cheia de folhas verdes, galhos e frutos, vocês são atraídos para
ela. Quando se torna seca, vocês a destroem porque não há mais vida nela. Uma pessoa sem amor é
igual a uma árvore morta.
Reconheçam a Divindade Interna
O amor é tão vital para um ser humano como o fogo é vital para que um pedaço de carvão possa
crepitar. Vocês deveriam se livrar das fraquezas através da concentração no amor divino, pois a divina
graça está sempre fluindo. Independente do que sejam capazes ou não de fazer, desenvolvam amor
divino. Deus é o diretor e todos os seres humanos são simples atores. Sejam bons intérpretes na peça
de Deus. Foi somente para treiná-los para esse papel que essa Conferência Mundial foi convocada. Em
meio a um mundo repleto de medo, desconfiança e recriminações mútuas, vocês devem pôr-se à prova
como mensageiros do Divino e manifestações do amor, da paz e da verdade. Declarem sua realidade
como divina para o mundo todo e façam-nos reconhecerem a divindade em cada um.
Mãos na Sociedade e Cabeça na Floresta
Manifestações do Amor Divino!
Vocês, rapazes e moças, devem saber o que é a verdade, o amor, Deus e qual a relação existente entre
a mente e o mundo. Os jovens vão para países estrangeiros em busca de dinheiro. Não estão satisfeitos
com o que podem ganhar em seus países e, motivados pela cobiça, partem para conseguir mais. Vocês
deveriam ter as mãos na sociedade e a cabeça na floresta. Este é o teste real. Os homens passam toda
a sua vida apegados ao dinheiro, de tal modo que mesmo no leito de morte, não conseguem pensar em
Deus. Nessa conferência, vocês ouviram falar sobre o medo ao pecado e a moralidade na sociedade.
Devem levar consigo esses ideais e praticá-los.
Vocês devem irradiar valores humanos e assegurar a unidade de pensamento, palavra e ação. No
presente, há caos e animosidade mútua entre vários povos. Vocês devem propagar a mensagem da
unidade, pureza e divindade.
Deus é o Herói, o Resto são Zeros
Vivekananda disse: “Dêem-me dez homens puros e perfeitos e eu poderei transformar o mundo todo.”
Entretanto, Eu digo: “Posso realizar a transformação mesmo com somente um ser humano
verdadeiramente perfeito. Qualquer número de zeros colocados à direita do algarismo um, terão valor; o
valor cresce cumulativamente com esses zeros adicionais. Entretanto, sem o número um, se vocês
colocam zeros, eles não terão valor algum. O Divino é UM. O Sol, a Lua, a Terra, etc., são todos zeros,
somente. Eles têm valor apenas por causa do número um inicial, que representa o Divino. Portanto,
Deus é o herói (hero), e o restante são todos zeros! Tenham fé total em Deus e entreguem-se a Ele.
Pratiquem serviço com espírito de dedicação, como uma oferenda a Deus. Disseminem a mensagem da
glória de Deus em cada vilarejo, cantando o nome de Deus. Então, a atmosfera e o clima do mundo
mudarão para melhor e tornar-se-ão sagrados.
Bhagavan concluiu seu discurso com o bhajan “Bhajana bina sukha shanthi nahi”.
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 40 Número 08 - 8/1997
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