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CORAGEM 
Data: 03/03/58 – Ocasião: Viagens - Local: Chitthoor 

Este discurso não foi previamente planejado, mas é um exemplo das preces de devotos sendo 
atendidas. Eu não estou dando nenhum conselho novo hoje; é o mesmo conselho que tenho dado aos 
estudantes em muitos lugares, pois as localidades variam, mas os estudantes são os mesmos; sua 
natureza, seu caráter, seus ideais e problemas são os mesmos em todos os lugares. 

O presidente deste encontro disse há pouco que todos vocês estão atarefados preparando-se para os 
exames e que muitos só pegaram os livros agora. Isto tem se tornado um tanto comum atualmente; nove 
meses do ano vocês lêem todo tipo de lixo e nos dois ou três meses que restam estudam 
minuciosamente aqueles livros realmente essenciais. Isto não é correto! É muito perigoso encher o 
cérebro com coisas supérfluas e sem valor. Quando tiverem algum tempo livre, leiam e assimilem os 
livros que promovem uma apreciação inteligente do mundo e de seus mistérios. Para viver uma vida 
feliz, em paz e cheia de contentamento, é necessária uma boa educação; uma educação que seja 
baseada na ação correta. 

Não desenvolvam pavor pelos exames; ali, num tempo determinado, vocês têm que escrever as 
respostas para um certo número de questões. Bem, alguns estudantes começam respondendo logo a 
primeira questão e continuam em série pelas restantes; mas é sempre melhor parar um pouco e ler toda 
a folha de perguntas e selecionar aquelas que podem enfrentar com mais confiança e escrever suas 
respostas primeiro. Isto lhes dará o impulso para que o cérebro funcione melhor e responda às questões 
mais difíceis depois. 

O Cultivo das Virtudes é Muito Importante 

Nunca percam a coragem na sala de exames ou fora dela. A coragem é o fertilizante que vai fazer a 
plantinha da erudição crescer. O campo pode ser bom, mas também é necessário adubar o solo. 

Todos vocês precisam tornar-se heróis, aventureiros e ousados; preparem-se para esse papel desde 
agora. O homem tem dentro de si um conjunto completo de animais: o cão, a raposa, o burro e o lobo. 
Mas ele precisa suprimir as tendências de todos estes animais e encorajar as qualidades humanas do 
amor e da amizade para que brilhem. A amizade cultivada a partir da infância é mais duradoura, assim, 
tentem cultivar verdadeiros amigos desde agora. Acima de tudo, comecem a cultivar as virtudes; isso é 
mais importante e benéfico que o mero aprendizado livresco. Isso gera verdadeira bem-aventurança; 
essa é a essência de todo o conhecimento, a culminância de todo aprendizado. 

Tratem a todos como sendo sua própria família e mesmo que não possam fazer nenhum bem a eles, 
desistam de causar-lhes qualquer mal. Acendam a chama do amor dentro do nicho dos seus corações e 
então as aves noturnas da ganância e da inveja irão voar para longe, incapazes de suportar a luz. O 
amor divino torna-os humildes; faz com que se curvem com reverência quando vêem a grandeza e a 
glória. Uma pessoa incapaz de se curvar está infectada pelo egoísmo do pior tipo; lembrem-se de que o 
homem é o único animal capaz de reconhecer e reverenciar o grande e o glorioso. Usem essa 
capacidade e tirem dela o melhor proveito. 

Assim como os dois fios, um positivo e outro negativo, são colocados em contato para produzir 
iluminação, de modo similar a Alma Suprema e o aspirante espiritual têm que entrar em contato no Yoga 

(União), para produzir iluminação. Assim, procurem os homens santos e os lugares sagrados e 
permaneçam na companhia de homens devotados. Um ímã atrai apenas ferro; portanto, um estudante 
atrai para si apenas aqueles que irão ajudá-lo nos estudos; apenas coisas assim lhes darão bem-
aventurança e intrepidez. 

O Hábito Mais Fácil é o de Falar a Verdade 

Tenham fé que a Verdade irá salvá-los no final; aferrem-se firmemente a ela, independentemente do que 
lhes possa ocorrer, pois se forem verdadeiros, o sentido da culpa não lhes consumirá por dentro nem 
causará dor. É a covardia que faz vocês ocultarem a verdade; é a raiva que afia a lâmina da falsidade. 
Sejam firmes e não haverá necessidade para uma mentira. Sejam cheios de amor e não haverá 
necessidade de subterfúgio. O hábito mais fácil é o de falar a verdade, a honestidade, pois, se 
começarem a contar mentiras, terão que lembrar-se quais e quantas inverdades contaram e para quem e 
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estarem sempre alertas para não contradizerem uma mentira com outra! Amem uma pessoa e não mais 
precisarão enganá-la com uma mentira; vocês vão sentir que ela merece sempre a verdade e nada mais 
que a verdade. O amor evita uma grande quantidade de incômodos. 

Não se deixem levar por toda essa conversa da atualidade sobre igualdade, tanto entre homens e 
mulheres, quanto entre todos os homens. Cada um tem uma certa base de inteligência e um conjunto de 
instintos, impulsos e impressões passadas que lhe são peculiares. À medida que vocês os desenvolvem 
ou os desviam ou diminuem as suas forças, nessa medida tem que haver diferenças em seu 
equipamento e nas suas realizações. Usem todas as oportunidades de que disponham para 
desenvolverem suas habilidades, sua saúde e seu caráter. Esse é seu dever presente. Façam amizades 
duradouras. Não causem dor a ninguém com nenhum de seus atos; tampouco sofram dor vocês 
mesmos devido a tolices ou pura bravata. 

Em sua escola, Eu sei que há algumas meninas também; tratem-nas com grande respeito, não falando 
delas com desconsideração. Elas são suas irmãs e honrando-as, vocês trarão honra a si mesmos e às 
suas irmãs. Respeito pelas mulheres é um sinal de verdadeira cultura. 

Assim, Eu lhes peço que leiam bons livros; reverenciem seus professores e amem a todos. Não 
desonrem os mais velhos; cultivem o espírito de serviço e aprendam como servir aos doentes e aos 
necessitados, aproveitando toda oportunidade de ajudar aos demais. Ou pelo menos desistam de 
causar-lhes dor. 
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