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OS JOVENS DEVEM SEGUIR O CAMINHO DA VERDADE E DA JUSTIÇA 
Data: 27/05 2006 – Ocasião: Acampamento de jovens em Karnataka – Local: Brindavan 

Todos os nomes e formas são manifestações do Ser Supremo, 
que é a encarnação da paz e auspiciosidade. 

Ele é Existência, Sabedoria, Bem-Aventurança e não-dual. 
Ele é Sathyam Sivam Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza). 

(Verso em sânscrito) 

Existem quatro entidades: viashti, samashti, srithi e Parameshti (o indivíduo, a sociedade, a criação e o 
Criador). Srishti emerge de Parameshti. Samashti é parte de srithi e vyashti é uma parte de samashti. 
A base da criação 
Como parte da criação, o indivíduo deve servir à sociedade. De fato, o serviço à sociedade é o mais 
importante dever do ser humano. Ele pode dotá-lo de poder divino. Serviço à sociedade é, em realidade, 
serviço ao Divino. Qual o objetivo da existência humana? O objetivo é o bem da sociedade. Da mesma 
forma, a sociedade existe para o bem da criação. Essa é a base de toda a criação. A criação é a 
manifestação de Deus. O homem possui uma posição única nela. Mas de que serve isso  se o homem 
se comporta como os animais e pássaros? 
A divindade é imanente em todo ser. A mesma verdade foi proclamada pelo Senhor Krishna na 
Bhagavad Gita: Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (O eterno Atma em todos os seres é uma 
parte do Meu Ser). Desde que todo ser é parte do Divino, todos devem ser respeitados, amados e 
adorados. Não se deve odiar ninguém e nem criar distância entre uns e outros. 
Exatamente como todas as partes do corpo formam um organismo, assim também, todos os seres são 
como os vários membros de Deus. Quando ocorre um ferimento na perna, é o olho que verte lágrimas. 
Há a mesma relação íntima entre Deus e todos os seres, assim como a que há entre os diferentes 
membros do corpo. Vocês poderão perguntar por que o homem enfrenta problemas e dificuldades 
quando goza de estreita relação com Deus. Deus é essencialmente a encarnação da imortalidade e 
bem-aventurança. Ele não causa dificuldades e problemas a ninguém. Algumas pessoas pensam que 
Deus é a causa de seus problemas e dificuldades, mas isso é um grande engano. Todas os seus 
problemas são o resultado de suas próprias ações; eles não são conferidos por Deus. 

Todos têm que encarar as conseqüências de suas ações, seja quem for. 
Ninguém sabe o que há à sua frente no futuro. 

Mas esta máxima assegura que cada um terá de colher as conseqüências de seus atos. 
(canção em télugo) 

Nossas alegrias e tristezas são o reflexo das nossas próprias ações; não são causadas por outros. 
Culpar os outros por nossas tristezas é um grande equívoco. Tudo nesse mundo é reação, reflexo e 
ressonância. Cada pessoa é sua própria testemunha. 
Adquiram a educação que ofereça conhecimento do Ser 
Somente os jovens são capazes de proteger este mundo. É a juventude e somente ela que pode corrigir 
este mundo. Nenhuma nação pode manter-se sem os jovens. Às vezes, os mais velhos subestimam as 
capacidades dos jovens, pensando que são inexperientes e jovens demais. Entretanto, eles são dotados 
de imenso poder. Se tiverem firme determinação, são capazes de alcançar qualquer coisa. Se realizarem 
esse poder, poderão emancipar o país. Isso não requer qualquer educação. 
O que é educação? Educação significa vidya, cuja conotação é o conhecimento do Ser. Esse é o 
fundamento de toda educação.  
Hoje em dia os estudantes estão adquirindo somente conhecimento livresco. O homem se torna educado 
apenas por adquirir um diploma? A pessoa sem sabedoria e que não age com retidão pode ser chamada 
de educada? Educação que não confere sabedoria, definitivamente não é educação: é somente 
conhecimento livresco e mundano. 
A juventude moderna está desejando este tipo de educação. Ela vai para o estrangeiro, como a 
Alemanha, o Japão e América, buscando esse tipo de educação. A educação que não está disponível 
aqui na Índia, não está disponível em nenhum outro lugar (aplausos). Yanna Bharate Thanna Bharata (O 
que não existe na Índia, não pode ser encontrado em lugar nenhum).  Algumas pessoas estão 
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equivocadas ao pensar que aqueles formados no estrangeiro são ótimos.  Na realidade, muitos voltam  
com más qualidades, maus pensamentos e maus hábitos. 
Na Índia (Bharat) os estudantes recebem educação sagrada; ela se inicia com os pensamentos em 
Deus. Aqui, até mesmo um motorista analfabeto saúda o volante antes de ligar o veículo. Da mesma 
forma, o músico oferece saudações ao instrumento musical antes de tocá-lo. Realmente, todo tipo de 
conhecimento na Índia começa com o nome de Deus e uma prece dirigida a Ele, e toda  atividade é feita 
como uma oferenda a Ele, sem qualquer artificialidade ou ostentação. 
As pessoas educadas no estrangeiro voltam com elevados diplomas. O que são esses diplomas? Não 
passam de um pedaço de papel. Eles não compreendem a essência da educação.  Os estudantes da 
Índia têm um coração puro e sagrado. Eu sinto bem-aventurança quando vejo os estudantes indianos. 
Pode-se ver a excelência da educação refletida em suas faces.  Os indianos não são inferiores, em 
nenhum nível; eles são dotados de  enorme santidade. Cada indivíduo na Índia é imbuído de 
sentimentos divinos. 
Atualmente as pessoas estão buscando a educação mundana e materialista, esquecendo esse tipo 
sagrado de educação. Hoje, há um exagero de dispositivos, como calculadoras e computadores. Eles 
são meros yantras (máquinas). Esses yantras não têm qualquer comparação com mantra 
(encantamento). O mantra verdadeiro é o nome de Deus e que confere imensa bem-aventurança. Os 
indianos não são capazes de entender essa verdade devido à ilusão. Mas seu coração é muito sagrado. 
Bharat é a terra do sacrifício 
Atualmente, as pessoas estão arruinando-se, perseguindo posses mundanas e materiais. Até mesmo os 
responsáveis pela condução dos negócios do governo estão trilhando o mau caminho. Eles querem 
promover em nosso país somente a educação mundana. Eles falam sobre ciência e tecnologia. O que é 
essa tecnologia? É somente conhecimento fraudulento (jogo de palavras em inglês usado por Swami 
com “technology” e “trick knowledge” - fraude). Eles dizem ser tecnologia, mas o que fazem é 
“fraudeologia”. 
Um grande número de pessoas em nosso país está aceitando negócios escusos, trapaceando e 
causando injustiças. Nenhum indiano deve aderir a esse tipo de negócio. Todos devem ter sentimentos 
divinos em seu coração. Todas as ações devem agradar a Deus. Quando iniciarem todas as suas 
atividades com uma prece a Deus, estejam certos de serem recompensados com bem-aventurança. 
Hoje, se você convida um músico para cantar canções devocionais, ele perguntará: “Quanto vai pagar?” 
Assim, todas as nossas atividades tornaram-se um comércio. Até mesmo alimentos e bebida tornaram-
se um grande negócio. 
A sagrada Índia é anapurna kshetra (terra da abundância). Nossa tradição é oferecer de graça alimento 
a toda pessoa com fome e água a todo sedento. Essa sagrada tradição parece ter desaparecido nesses 
dias. Ao imitarem a cultura ocidental, os indianos difamam o nobre nome da Índia. Essa é a terra da 
grande cultura. Dificilmente  outro país seria comparável a ela, no que se refere ao valor sagrado de sua 
cultura. Tendo nascido nesta sagrada terra de Bharat, devemos viver como verdadeiros indianos. Esta 
terra, conhecida por thyaga (sacrifício) está se tornando a terra de bhoga (prazer), numa louca imitação 
da cultura ocidental. Por isso a Índia está enfrentando muitos problemas atualmente. O que é necessário 
neste país não é bhoga, mas thyaga. 
Imaginem o grande sacrifício de Sukkabai, que renunciou a tudo em nome de Deus. Na Karmana Na 
Prajaya Dhanena Thyagenaike Amrutatthvamanasu (A imortalidade não é alcançada através da ação, 
progênie ou riqueza; é alcançada somente pelo sacrifício).  
O dinheiro é a razão básica de muitos males. O dinheiro causa muitos erros. A prioridade número um 
dos endinheirados atualmente é enviar seus filhos para estudar no estrangeiro. Até os mais velhos estão 
estimulando os jovens a ir para o estrangeiro para ganhar dinheiro. Dinheiro demais leva o indivíduo ao 
caminho do mal. O dinheiro vem e vai, a moralidade vem e cresce. Portanto, temos que desenvolver a 
moralidade. 
Os alicerces da Índia estão baseados em sathya (verdade) e dharma (retidão). É isto que devemos 
propagar. Os indianos devem considerar a lealdade à verdade como o maior dharma. Sathya e dharma 
são os princípios mais importantes na vida do indivíduo. Os jovens devem aderir estritamente a eles. O 
que é sathya? É a harmonia entre pensamento, palavra e ação. Onde esses três  estão em harmonia, 
sathya lá está presente. Os indivíduos falam algo no palco, têm algo diferente em suas mentes, e suas 
ações são inteiramente diferentes daquilo que falam e pensam. Esse é o pior pecado. 
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Serviço à sociedade é o sinal de nobreza 
Encarnações do Amor! 
Sua verdadeira forma é amor. É o amor que protege todo o mundo. Os cinco elementos que constituem 
o universo estão baseados no amor. Só quando o amor se combina com os cinco elementos, o universo 
vem à existência. 
Mas o amor não é percebido em nenhum lugar atualmente. No momento, há falta de amor até mesmo 
entre mães e filhos. O que aconteceu com aquele amor? Estamos barganhando-o por dinheiro. Quando 
se perde dinheiro, nada é perdido. Em vez de colocar nossa fé no dinheiro, tenham mais fé no amor e 
desenvolvam o amor para amarem as relações com seus semelhantes. Quando se tem esse tipo de 
relacionamento baseado no amor, o amor crescerá mais e mais. Somente então, seremos capazes de 
amar a todos.  
Não observem diferenças tais como, isto e aquilo é meu e isto e aquilo é de outra pessoa. Desenvolvam  
o sentimento de que vocês pertencem a tudo e tudo lhes pertence. Todos são filhos da mesma  mãe. 
Sendo filhos da mesma mãe, todos devem viver como irmãos e irmãs. Podem ocorrer algumas 
diferenças, mas serão temporárias. Elas virão e irão como nuvens passageiras. A única coisa 
permanente e eterna é o amor. 
Não é relevante adquirir educação e amealhar riqueza. Tem havido muitos milionários neste mundo, mas 
o que levaram consigo na hora da partida? O grande conquistador mundial Alexandre, nada levou com 
ele quando deixou o mundo. 

“Mesmo o Rei Harischandra, que seguiu estritamente a senda da verdade, 
teve que deixar este mundo no final, deixando para trás seu vasto reino e riquezas. 

O Imperador Nala, que reinou sobre um grande império, não pôde levar nada consigo quando faleceu. 
O Rei Mandhata, que adornou a Krita Yuga, levou alguma riqueza consigo quando deixou a terra? 

O Senhor Rama, que construiu a ponte sobre o oceano, está presente na Terra hoje? 
(poema em télugo) 

Vocês podem ganhar qualquer soma de dinheiro mas, enquanto viverem, devem dar alegria aos demais, 
assumido atos de caridade. Aqueles que têm dinheiro devem cuidar dos pobres e doentes. Utilizem 
todos os seus ganhos de forma adequada. Considerem o serviço social como serviço a vocês mesmo. 
Aqueles que prestam serviço social são pessoas nobres. Ao contrário, aqueles que não seguem a senda 
do serviço são maus. 
Quando alguém os cumprimenta, vocês também o cumprimentam. Não considerem que, se acaso, 
alguém é seu inimigo, vocês não devem cumprimentá-lo. Todos são amigos. Não carreguem ódio ou 
aversão contra ninguém. Aversão é uma má qualidade. 
Amizade é muito importante. Vocês e Eu devemos nos tornar um. Isso é a verdadeira maitri (amizade). 
Todos devem unir-se. Se realmente querem ver a Deus, primeiro vejam-No em cada um. 
Os jovens devem saudar e tratar-se mutuamente com amor, como irmãos e irmãs. Mas hoje em dia esse 
tipo de relacionamento não é observado entre as pessoas. Elas saúdam uns aos outros dizendo: “alô, 
alô”, mas o seu coração está vazio, sem qualquer sentimento. Amem a todos e desenvolvam fé em 
Deus. Aquele sem visvasa  (fé) está, na verdade, sem svasa (fôlego). Fé em Deus é nosso alento. Caso 
queiram desenvolver fé em Deus, desenvolvam o amor. Se não tiverem amor, não poderão ser 
chamados de seres humanos. 
Humanismo floresce num coração puro 
Encarnações do Amor! 
Desenvolvam o amor. Quando viemos para este mundo, é somente o amor que vem conosco. Do amor 
provém a verdade. Quando o amor  e a verdade estão juntos, o humanismo encontra seu sustento. 
A mansão da vida humana pode ser construída com autoconfiança como sua fundação, auto-satisfação 
como seus pilares e auto-sacrifício como o teto. Somente então haverá auto-realização na vida. Se 
quiserem ter auto-satisfação, devem inicialmente ter autoconfiança. Sem auto-satisfação, não pode 
haver felicidade na vida. Como pode alguém que não tem confiança em si mesmo ter confiança nos 
outros?  
As pessoas duvidam de tudo e de todos. A dúvida trás perigo à vida. As pessoas com dúvidas não 
alcançarão nada na vida. O indivíduo não terá fé nem mesmo em sua mulher e filhos. Portanto, antes de 
qualquer coisa, desenvolvam a fé. 
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Pensamos ser grandiosos e altamente educados. Mas qual é a utilidade dessa educação? Até animais 
como cabras e macacos podem aprender muitas coisas. Um macaco pode ser treinado a andar de 
bicicleta. O homem é muito superior aos animais. Sua conduta deve ser  de tal modo que manifeste sua 
superioridade. Diz-se, Jantunam Nara Janma Durlabham (De todos os seres vivos, o nascimento 
humano é o mais raro). Portanto o homem não deve se comportar como os pássaros, animais e insetos. 
As pessoas distribuem doces quando têm filhos. O que há de tão grandioso nisso? Até mesmo um porco 
é capaz de dar nascimento a dez filhotes. Desistam de todas as qualidades negativas e vivam uma vida 
ideal e bem-aventurada. Somente então o humanismo será pleno. 
Encarnações do Amor! 
Enfrentem todas as dificuldades com tolerância. Aceitem todos os sofrimentos e aflições com amor. 
Aceitem ambos, o prazer e a dor, com amor. Preencham seu coração com amor e não com o veneno 
das más qualidades.  Até o veneno pode tornar-se prasada (alimento sagrado), se for oferecido a Deus.  
Quando foi oferecida uma xícara de leite envenenado a Mira, ela ofereceu-a a Krishna. Krishna aceitou o 
veneno e deu-lhe o leite como prasada. 
(Bhagavan cantou o bhajan, Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram, e continuou Seu Discurso). 
Rama, Rama, Rama de fato tem o significado de prema, prema, prema (amor, amor, amor). Rama e 
Prema são uma única e mesma coisa. As pessoas adoram muitas deidades como Rama, Krishna e Sai, 
mas o princípio divino em todas é o mesmo. Atma não tem forma nem nome. Atma também é conhecido 
como Brahma. 
Brahma Sathyam Jagan-Mithya (Brahman é real, o mundo é irreal). Deus não tem atributos. Ele não 
pune nem prejudica ninguém. Ele está presente em seu coração na forma de puro e imaculado amor. 
Desenvolvam amor, mais e mais. Isso os protegerá sempre. Não há maior proteção. Não há arma mais 
poderosa que o amor. Tudo é amor. A própria palavra amor é cheia de doçura. Tratem-se mutuamente 
com amor, conversem com amor, levem a vida cheia de amor e gozem a bem-aventurança. 
(Bhagavan referiu-se à peça “Ekalavya”, que seria apresentada naquela noite, e chamou a atenção dos 
jovens para seguir o caminho da verdade, obedecer às ordens de seus professores e  seguir sempre a 
retidão como Ekalavya. Com este conselho aos jovens, Bhagavan concluiu Seu Discurso). 
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