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VIVAM NA CONSCIÊNCIA DIVINA 
Data: 14/01/02 – Ocasião: Festival de Shankranti - Local: Prasanthi Nilayam 

"O sol aparece sereno e pacífico.  
Os dias se tornaram mais curtos.  

E o vento frio está soprando.  
Os campos estão prontos com colheitas douradas. 

As flores de calêndula estão desabrochando nas margens dos rios como guirlandas. 
Os fazendeiros se regozijam cantando.  

O doce festival de Shankranti chegou, enchendo nossas casas com o grão recém-colhido." 

(Poema télugo) 

"Quando as pessoas abandonarem o ódio e a violência,  
Incutirem os sentimentos de amor  

E adquirirem a sabedoria para compreender a unidade da humanidade,  
A Terra se tornará, então, verdadeiramente o céu." 

(Poema télugo) 

Manifestações do Amor Divino! Rapazes e Moças! 

Durante os últimos quatro dias, Prasanthi Nilayam apresentou um aspecto inteiramente novo. Estudantes 
dos campi de Prasanthi Nilayam, Anantapur e Brindavan, e também da Escola Secundária e da Escola 
Primária trabalharam arduamente com dedicação e devoção e exibiram versátil excelência em eventos 
esportivos. Não apenas os estudantes, mas também os professores, jovens e velhos, trabalharam 
arduamente e prestaram toda ajuda possível aos estudantes em sua preparação. Falando sinceramente, tais 
princípios de amor, unidade, devoção e dedicação não podem ser encontrados em qualquer outra instituição 
no mundo. O mundo se livrará de todos os problemas se este tipo de instituição estiver presente em todos 
os lugares.  

Swami Responde de Acordo com Seus Sentimentos 

Os estudantes – tanto rapazes quanto moças - fizeram exibições maravilhosas de eventos esportivos. Eles 
demonstraram que os estudantes deste Instituto, não somente se sobressaem em conhecimento acadêmico, 
mas também são talentosos em outros campos. Além de esportes e jogos, eles encantaram a todos com sua 
banda e o oboé indiano (Nadaswaram). O grupo da “Dança do Leão" (Dança folclórica de origem chinesa) foi 
composto por meninos da escola secundária, bem como dos cursos de pós-graduação, como MBA, M.Tech, 
M.Sc, etc. Eles se apresentaram com grande entusiasmo e perfeição e alegraram a todos. As meninas do 
Campus de Anantapur passaram por treinamento com peritos e aprenderam o oboé indiano, 
especificamente para se apresentarem nas cerimônias de aniversário de Swami e de formatura. Esta manhã 
vocês também devem ter visto a apresentação musical delas. Elas participaram nos esportes, música e 
eventos culturais não para sua própria satisfação, mas com a intenção exclusiva de agradar Swami. Eles 
passaram por muitas dificuldades e inconveniências com determinação firme e alcançaram o sucesso.  

Vocês acabaram de escutar o pronunciamento de um estudante que veio de Darjeeling (cidade da região 
nordeste da Índia, estado de Bengala Ocidental, 490 km ao norte de Calcutá). Ele é membro do grupo da 
‘Dança do Leão’. Durante uma das sessões de ensaio, subiu a uma altura de 3,6 metros para realizar um 
feito ousado. Swami tinha dito a ele para não subir a esta altura, mas em seu entusiasmo para agradar 
Swami, ele ignorou Minhas palavras. Perdeu o equilíbrio, caiu e desse modo torceu o pescoço. Então, Eu 
disse a ele que descansasse por alguns dias. Ele disse: "Swami, eu percorri toda a distância de Darjeeling 
até aqui só para dedicar minha vida aos Seus Pés de Lótus. Seja o que for que acontecer com o meu corpo, 
eu não desistirei da minha decisão." Ele estava determinado a participar da dança. Eu estava contente com 
sua fé e determinação firme. Suavemente toquei em seu pescoço com Minha mão e lhe disse que tudo 
estaria bem. Ele ficou completamente curado. Eu respondo a cada um de vocês de acordo com os 
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sentimentos que vocês têm por Mim. Minha Vontade é baseada em seus sentimentos. No final, o menino 
veio para o evento e realizou o feito admiravelmente.  

Relação Entre a Mente e a Matéria 

Hoje vocês encontram muitas pessoas, jovens e velhas, realizando tarefas estupendas por meio de sua 
determinação firme. Mas até agora ninguém foi capaz de elucidar o mistério da mente e da matéria. Todas 
as atividades do homem, do amanhecer ao anoitecer, estão relacionadas a estas duas. Nem mesmo o 
erudito faz qualquer esforço para entender isto. Se perguntarem a eles o que é mente, eles dizem: "Não 
importa. Se perguntarem a eles o que é matéria, eles dizem: "Não importa" (um jogo de palavras em inglês: 
‘what is mind – it does not matter / what is matter – never mind). Eles argumentam que não há motivo para 
tentar entender a natureza da mente.  

Em primeiro lugar e acima de tudo, o homem deve entender a relação entre mente e matéria. Quem não 
conhece a natureza da mente é realmente um tolo. Quem entende a natureza da mente é verdadeiramente 
um nobre. Qual a forma da mente? De onde ela se originou? Qual a sua natureza? Qual o mistério por trás 
dela? Se alguém fizer um questionamento profundo, descobre que o Eu Superior tem três poderes 
associados com ele: a mente, o intelecto e as capacidades espirituais inatas. A vastidão da mente é 
indescritível. Ela pode viajar a qualquer distância num instante. Seu poder está além da descrição e 
compreensão humanas. Mesmo uma pequena tarefa não pode ser realizada sem o poder da mente. A 
mente não tem forma. Ela recebe seu poder do Eu superior, a fonte de sua origem. Então, é o Ser Interno 
que opera através da mente e realiza todas as atividades no mundo. Até mesmo eras de esforço são 
inadequadas para entender a natureza da mente. O segundo é o intelecto. Ele é pleno de iluminação. 
Discrimina entre o bem e o mal sem dar espaço para o egoísmo. O terceiro é a tendência espiritual inata. 
Seus resultados são experimentados não só neste nascimento, mas também nos nascimentos futuros. A 
tendência espiritual inata requer que o homem abandone o mal e cultive a bondade em pensamento, palavra 
e ação. Não é possível para qualquer livro descrever em detalhe os poderes da mente, do intelecto e das 
tendências inatas. Conseqüentemente, Eu decidi explicar estes conceitos para os estudantes. 

Para começar, tentem entender a relação entre a mente e a matéria. Uma não pode existir sem a outra. Eis 
uma rosa. Isto corresponde à matéria. Sem a mente vocês não podem vê-la. A mente se baseia nos 
princípios da reação, ressonância e reflexão. Um verdadeiro ser humano é aquele que entende a natureza 
da mente e seu efeito. Vocês pensam que a mente é um conjunto de pensamentos. Então, de onde os 
pensamentos surgem? O Ser Interior é a base dos pensamentos. Eles surgem da consciência.  

Adquiram o Conhecimento do Ser Interior  

Todos são dotados com sabedoria. Mas algumas pessoas tolas sentem orgulho de seu conhecimento 
livresco. Tais pessoas não podem ser chamadas de verdadeiramente educadas. Sem o conhecimento do 
Ser Interior, todas as outras formas de conhecimento são inúteis. Tomem, por exemplo, uma pessoa 
extremamente educada no sentido mundano. Perguntem a ela: "Quem é você?" Ela não será capaz de dar a 
resposta correta apesar de sua elevada qualificação. Ela poderia dizer: "eu sou Rama Sastri". Este é o nome 
dado ao seu corpo e não corresponde ao seu verdadeiro Ser Interior. Se perguntarem novamente, ela dirá: 
"Eu sou um erudito". Mesmo esta não é a resposta correta, porque corresponde à sua educação mundana e 
não tem nada a ver com seu verdadeiro Ser Interior. Se fizerem a mesma pergunta novamente, ela dirá que 
é um indiano, um britânico ou um americano. Ela falha em entender que nem seu nome, nem sua profissão, 
nem sua nacionalidade correspondem ao seu verdadeiro Ser Interior. A razão é que ela não tem nenhum 
conhecimento do Ser interior; seu conhecimento é limitado ao seu corpo, sua educação e seu local de 
nascimento. 

O corpo e a mente são apenas instrumentos. Eles estão sob seu controle. Não se identifiquem com estes 
instrumentos. Vocês são o mestre. Dominem a mente e se tornem mestres (um jogo de palavras em inglês - 
master the mind and be a mastermind ). Quando explicarem para esta pessoa desta maneira, ela perceberá 
a verdade e dará a resposta correta: "Todo este tempo eu estava iludido pelo apego ao corpo. Agora 
percebo que sou o Eu Superior, que transcende o corpo, que está além do tempo e não pode ser 
compreendido pela educação tradicional”.  
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É o Eu Superior invisível que faz o corpo funcionar. As pessoas esquecem o Mestre (o Eu Superior) e são 
iludidas pelo seu apego ao corpo. Tudo isto está relacionado ao corpo, isto é, nome, profissão e educação 
são temporários, transitórios e insignificantes. A verdade é o seu nome. Vocês são o Ser Interior, que é 
eterno. Portanto, abandonem o apego ao corpo e adquiram o conhecimento do Eu Superior. Uma vez presos 
ao corpo, nunca poderão alcançar o conhecimento do Eu Superior. Vocês podem ser capazes de citar as 
escrituras, mas isso corresponde apenas ao conhecimento livresco que não pode levá-los ao seu verdadeiro 
Ser Interior. Vocês são o Eu Superior, que é a origem de todos os poderes. 

Entendam Primeiro a Natureza da Mente 

Para entender o poder do Eu Superior, em primeiro lugar investiguem a natureza da mente. Os efeitos da 
mente não podem ser descritos em palavras. A mente é responsável pelo nascimento, morte, ação, família, 
infância, velhice, felicidade, tristeza, sucesso e derrota. A vida inteira do homem está baseada na mente. 
Quando entenderem a natureza da mente, vocês conhecerão a natureza da matéria. Para entender a 
natureza da mente, vocês devem ter controle sobre seus sentidos. Como podem controlar os outros quando 
não podem controlar seus próprios sentidos? Vocês devem ter controle sobre os sentidos para se tornarem 
um bom líder.  

A mente é muito poderosa. Sem compreender seu poder, o homem sente orgulho de seu conhecimento 
limitado. É uma tolice completa. Ele sente que sabe tudo. Está desviando sua mente para objetivos triviais 
sem tentar conhecer o Eu Superior. Esta é a razão pela qual o homem fica sujeito a dificuldades e miséria. 
Vocês são responsáveis por sua felicidade ou miséria. Não devem culpar os outros por suas dificuldades. 
Como são incapazes de perceber seu verdadeiro Ser Interior, vocês estão experimentando as dualidades do 
prazer e da dor. Quando conhecerem o seu verdadeiro Ser Interior, não serão afetados por eles. É um 
pecado culpar os outros por seu sofrimento. Vocês sofrem por causa da falta de moralidade em seus 
sentimentos e por suas condutas impróprias. Seu destino está baseado em seu caráter. O caráter se baseia 
nas ações. As ações são baseadas em pensamentos. Portanto, cultivem a moralidade e os pensamentos 
sagrados. Ninguém pode escapar da lei da ação, que está baseada na natureza da mente.  

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês não podem existir sem a mente. A mente está sempre com vocês. Vocês só podem ser chamados de 
seres humanos quando conhecem a natureza da mente. Este é o ensinamento da Vedanta. A Vedanta é a 
essência dos Vedas, a fonte do conhecimento do Ser Interior. O Eu Superior é como a sala de controle. 
Ganhando acesso à 'sala de controle', todos os seus sentidos e a mente estarão sob seu controle. Quando o 
disjuntor principal da casa é ligado, as lâmpadas em todos os quartos acenderão. O Eu Superior é como o 
disjuntor principal e os sentidos são como as lâmpadas em diferentes quartos. 

Tomem como exemplo uma mansão que tem vários cômodos como quarto, despensa, sala de jantar, 
banheiro, cozinha, etc. Cada cômodo é separado do outro por uma parede. Quando as paredes são 
demolidas, só um grande salão permanece. O apego ao corpo é como a parede que fica no caminho da 
realização do Ser Interior. Uma vez derrubada esta parede, vocês realizarão o infinito e imortal Ser Interior. 
Em vez de realizar o infinito e imortal Ser Interior, vocês têm desenvolvido o apego ao corpo por vários 
nascimentos. Desenvolvam o desapego pelo menos a partir deste nascimento. Vocês reivindicam algo como 
'meu', mas isto será de vocês somente enquanto seu corpo existir. Depois de sua morte, o que vocês 
anteriormente reivindicaram como de vocês pertencerá a outra pessoa. Sendo este o caso, por que vocês 
devem desenvolver o apego a posses mundanas? A vida humana é baseada em 'eu' e 'meu'. 'Eu' se refere 
ao Eu Superior e 'meu' se refere à matéria. A mente se originou do Eu Superior. A matéria é o efeito da 
mente. Uma vez que vocês conhecem a natureza da mente e da matéria, tudo o mais será conhecido.  

Desenvolvam a Harmonia da Mente, Intelecto e das Tendências Inatas 

Estudantes!  

Vocês têm uma longa vida pela frente. Não esperem até a velhice para seguir o caminho da espiritualidade. 
Comecem cedo, dirijam devagar e cheguem com segurança. Sejam muito cautelosos nesta idade e não 
desperdicem seu tempo em perseguições fúteis. O tempo é muito precioso e uma vez perdido, vocês nunca 
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poderão recuperá-lo. Façam todo esforço para saber o que deve ser conhecido enquanto seus membros são 
fortes. Se não puderem fazer isto agora, nunca poderão realizá-lo em suas vidas.  

"Ó homem, não se orgulhe de sua beleza, juventude e força física. Muito em breve vocês ficarão velhos. Seu 
cabelo se tornará grisalho, sua pele enrugará e sua vista estará embaçada. As crianças rirão de vocês, 

chamando-os de macaco velho. Seu corpo não é mais que um fantoche de pele. Tentem entender o mistério 
por trás deste espetáculo de fantoches.” 

(Canção télugo) 

Quem virá para salvá-los na velhice? Conseqüentemente, façam uso adequado de seus sentidos e sejam 
autoconfiantes. Ninguém pode dizer com certeza o que acontecerá ao corpo no próximo momento. Então, 
não desenvolvam apego ao corpo. Mas vocês devem cuidar dele corretamente de forma que não dependam 
dos outros. Cumpram seu dever sinceramente.  

Vocês se referem a si mesmos como 'eu', que não é nada além do Eu Superior. Deixem seu corpo estar sob 
o controle do Eu Superior e de ninguém mais. Quando perguntarem, quem é ‘Ramaiah’, alguém levantará e 
dirá 'eu’: Se perguntarem quem é Anil Kumar a pessoa em pé aqui dirá 'eu’ ( Anil Kumar é o secretário 
particular de Baba e faz a tradução simultânea télugu-inglês dos discursos). Desta maneira, o princípio do 
'eu' é fundamental e está presente em todos. Da mesma forma que uma chama acende outra, é do 'eu' 
fundamental que todos os outros 'eus’ emergiram. A mesma corrente ilumina todas as lâmpadas. Cada ser é 
como uma lâmpada e Deus é o gerador. 

Se alguém pergunta a vocês: "Quem são vocês", vocês devem dizer com convicção "Eu sou o Eu Superior". 
O que é a mente? Ela é um aspecto do Eu Superior. Assim como o açúcar é a base para todos os doces, o 
Eu Superior é a base para o corpo, a mente e o intelecto. Vocês devem se apegar firmemente a este 
princípio fundamental. Isto os levará ao estado de mente que é a verdadeira forma do Eu Superior. Se vocês 
pensam que a mente é como um macaco, então vocês estão enganados. Ao se comportarem como um 
macaco, a mente também se torna um macaco. Quando se comportarem como homens, a mente não 
permanecerá por muito tempo como mente-macaco. Então, vocês obterão a compreensão de que 
pertencem à humanidade. Assim, não deixem sua mente se comportar como um macaco. Então serão 
verdadeiros seres humanos. De fato, o macaco é melhor que o homem. Hanuman foi um macaco que serviu 
a Rama com dedicação. Ele ensinou uma lição ao homem deste modo: "Ó indivíduo louco! Você ri dos 
macacos, mas de fato, eles são muito melhores que você. Você está servindo ao Senhor, como eu o fiz? Eu 
obedeci ao comando do Senhor Rama, cruzei o oceano e encontrei o paradeiro da Mãe Sita. Eu estive na 
frente do Senhor Rama como um servo obediente e enfrentei Ravana como um herói. Da mesma forma, 
você deve ser humilde diante do nobre e enfrentar o mau com coragem."  

Hoje o homem está se comportando como um macaco louco. Ele pode não ter um rabo, mas tem as 
características de um macaco. Abandonem as características de macaco e tomem o caminho sagrado 
mantendo o Eu Superior como sua meta. Entendam que vocês são uma centelha da divindade e se 
esforcem para trazer a harmonia da mente, do intelecto e das tendências inatas. Estas tendências são muito 
sutis. Vocês podem não entender suas implicações agora. Elas os seguem como uma sombra de 
nascimento a nascimento. As tendências inatas também se referem ao refinamento. Vocês têm o poder para 
se refinar, mas não estão fazendo uso disto. O sagrado ensinamento da cultura indiana diz que o homem 
deve se esforçar para se refinar.  

A cultura indiana é como ouro puro, mas uma cultura tão preciosa está sendo ignorada hoje. As pessoas não 
respeitam seus pais e anciãos. Elas esqueceram os valores sagrados do amor e da humildade. Dão 
importância apenas à educação tradicional e às posses materiais, que são passageiras e temporárias. Estas 
coisas não seguirão vocês quando deixarem este mundo. O que segue vocês mesmo após a sua morte são 
as tendências inatas e não o mundo transitório. Mas vocês ignoram as tendências inatas e são capturados 
pelo ciclo de nascimentos e mortes, pensando que ele é permanente. É assim que perdem a paz e 
permanecem sem descanso na vida.  
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"Apesar de sua educação e inteligência, um homem tolo não conhecerá seu verdadeiro Ser Interior e uma 
pessoa mesquinha não desistirá de suas qualidades más. A educação moderna leva apenas à 

argumentação, e não à sabedoria total. Qual a utilidade de adquirir a educação tradicional se isto não pode 
levá-los à imortalidade? Adquiram o conhecimento que os tornará imortais." 

(Poema télugo) 

Vocês só alcançarão a imortalidade quando adquirirem o conhecimento do Ser Interior. 

"Estudantes! Vocês se esforçam arduamente na vida meramente para encher sua barriga. Adquirem muitas 
formas de conhecimento de vários campos. Examinem e investiguem por si mesmos que grande felicidade 
vocês alcançaram passando o tempo todo do amanhecer ao anoitecer adquirindo conhecimento e obtendo 

riqueza enquanto esquecem de Deus." 

(Poema télugo) 

Vocês podem dizer que viajaram por todo o mundo meramente olhando para o mapa-múndi? Da mesma 
forma, a mera aquisição do conhecimento livresco é inútil. Questionem-se: o que vocês têm ganhado 
esquecendo Deus e depositando sua fé no mundo? Nada! Vocês podem ir ao exterior e ganhar dez milhões 
de rúpias, mas podem levar com vocês ao menos um centavo quando partem deste mundo? Qual a utilidade 
de meramente dar a volta ao mundo? Pode a colher que é usada para servir vários itens como sambar 
(molho picante) e rasam (pudim doce), experimentar seus sabores? Da mesma forma, o homem está indo 
para vários países e lendo vários livros sem qualquer benefício. 

A Fé e a Dedicação Ganham a Graça Divina 

Manifestações do Amor Divino! Estudantes!  

Desenvolvam amor e o compartilhem com os outros. Transformem este mundo em um paraíso de amor. 
Então não existirá nenhuma miséria de forma alguma. Entendam a natureza da mente e vocês serão 
redimidos. Vocês tomaram parte no Encontro Esportivo, mostraram grande talento e ganharam muitos 
prêmios. Isto também é muito essencial do ponto de vista mundano. A educação mundana é educação para 
a vida aqui e a educação espiritual é para a próxima vida. Então, ambas são essenciais. A educação 
tradicional é como a perna esquerda e a educação espiritual, é como a perna direita. Ambas as pernas são 
necessárias para marchar. Igualmente, ambas as formas de educação são necessárias para o progresso na 
vida. A esquerda (mundo) tem que ser abandonada um dia ou outro, mas a direita (espiritualidade) é sempre 
certa (um jogo de palavras em inglês: esquerda/left – abandonada/left; direita/right – certa/right). A maior 
parte de nós usa a mão direita para fazer o trabalho. O que isto quer dizer? Quer dizer que devemos fazer 
apenas coisas certas. Sirvam a todos e façam Bhagavam feliz. Somente então vocês podem dizer que 
fizeram uso correto da mão direita. Mesmo na vida cotidiana, a mão esquerda é usada para limpar a sujeira 
e a mão direita é usada para cumprir o dever (uma referência aos hábitos indianos). A esquerda é deixada 
para trás e a direita segue em frente. Neste mundo, deixem para trás a esquerda e marchem em frente com 
a direita. Somente então vocês podem alcançar a meta da vida humana. 

Qual a meta da vida humana? É reconhecer a verdade fundamental, isto é, o princípio do Eu Superior. Ele 
está dentro de vocês. É possível conhecê-lO através da mente, que é o reflexo do Ser Interior. Mas hoje o 
homem esquece o Eu Superior e se perde em perseguições mundanas transitórias. Nós devemos usar o 
intelecto porque ele tem a capacidade de discriminar. Tomem por exemplo uma laranja. Vocês descascam a 
casca amarga e tomam somente o suco. Este é o atributo do intelecto. Se quiserem comer uma laranja, têm 
que retirar a casca amarga. Da mesma forma, o intelecto deve descartar todo o mal e aceitar o bem. Não 
somente o homem, mas o macaco também discrimina. Se vocês dão a ele uma banana, ele retira a casca e 
come a fruta. O homem tem que ter mais discriminação do que um macaco. Qual a utilidade do nascimento 
humano se o homem age da mesma maneira que um macaco ou um búfalo? Há uma lição para ser 
aprendida mesmo com búfalos e vacas. Eles pastam nos campos e mastigam vagarosamente tudo que 
comeram. Da mesma forma, sempre que vocês se depararem com algo bom, aceitem sem demora. Mais 
tarde contemplem-no e o assimilem.  
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Estudantes!  

Até mesmo pássaros e animais estão se comportando de acordo com sua natureza. Mas o homem, apesar 
de sua educação, esqueceu sua verdadeira natureza e está se comportando como um tolo. Qual a utilidade 
de obter notas máximas em seus exames se vocês não conhecerem o princípio fundamental da vida? Vocês 
podem encher suas cabeças com conhecimento livresco e regurgitá-lo no exame para conseguir boas notas. 
Mas quantos pontos vocês asseguraram no campo da espiritualidade? Não há vantagem em alcançar o 
primeiro nível na educação mundana e obter um zero na educação espiritual. Sem dúvida, as notas são 
importantes, mas vocês também devem cuidar para não receberem más observações.  

O rapaz que falou anteriormente mostrou com vocês devem se conduzir. Quando ele caiu durante um dos 
ensaios, pensou que havia perdido sua chance e se sentiu extremamente triste. Rezou para que Eu o 
curasse de sua dor, de forma que pudesse participar da dança do leão. Vendo sua determinação e fé, Eu o 
curei imediatamente. Tal fé e determinação são necessárias para ganhar a graça divina. O Santo 
Purandaradasa (compositor indiano rico e famoso que, após um estranho incidente, doou toda sua riqueza e 
tornou-se um grande devoto) disse: "Ó Deus! Quando Você protege Seu devoto, Você é Rama e quando 
Você castiga o mau, Você é Yama (Deus da morte no hinduísmo). Para Prahlada (Sábio famoso por sua 
devoção a Deus), Você apareceu como Narayana (uma das formas de Deus reverenciada no hinduísmo) e 
para o demônio Hiranyakasipu (pai de Prahlada e, apesar disto, seu inimigo mortal, devido à devoção de seu 
filho a Deus), Você apareceu como Yama. Para Kamsa Você se tornou Yama, mas para os outros Você foi 
Krishna. Você Se manifesta da mesma maneira que o homem pensa em Você”. 

Por que Deus castiga? Ele castiga o mau por suas más ações. Assim, sempre pratiquem: Ajudar sempre, 
ferir jamais. O mesmo é declarado pelo Sábio Vyasa: “Obtém-se mérito servindo aos outros e comete-se 
pecado ferindo-os” (Verso das Escrituras Hindus). Não pode haver nenhum pecador pior do que aquele que 
critica Deus. Não pode haver nenhum inferno pior do que se distanciar de Deus. Vocês podem argumentar 
que existem muitos no mundo que se esqueceram de Deus e ainda assim levam uma vida confortável. Sem 
dúvida eles estão vivendo, mas levam suas vidas como cachorros e raposas. Esforce-se para viver como um 
devoto para obter a graça divina. 

Unidade e Divindade no Encontro Esportivo 

Estudantes!  

Engrandeçam o nome do Instituto e sejam exemplos para a sociedade. Esta é a gratidão que se espera que 
vocês mostrem pelo Instituto por ter sido dada a vocês educação gratuita. Em outras instituições, vocês não 
podem conseguir uma vaga sem fazer uma contribuição. Mas aqui a educação é oferecida totalmente 
gratuita. O dinheiro vem e vai, mas a moralidade vem e cresce. Então, cultivem a moralidade. Tendo sido 
aqueles que receberam o amor de Swami, cada gota de seu sangue deve ser preenchida de gratidão.  

Eis um pequeno exemplo. O vice-Reitor fez um telefonema para Cingapura e pediu um treinador para vir 
aqui e treinar os meninos na ‘dança do leão’. Assim sendo, ele chegou e treinou os meninos. Ontem, eu 
chamei o diretor e perguntei a ele: "O treinador veio aqui e nos fez feliz. Como podemos expressar nossa 
gratidão a ele?" Ele disse que não tinha nenhuma idéia. Eu disse que daríamos a ele 40.000 rúpias para 
suas despesas de viagem. Desta maneira, dou atenção pessoal a todo menino e todo treinador. Vocês 
podem pensar que Swami está em algum lugar e não sabe o que está acontecendo, mas Swami está aqui, 
lá e em todos lugares. Eu dou satisfação a cada um e a todos e tomo sobre Mim todas as dificuldades e 
perdas que possam advir de suas ações. Mas vocês são incapazes de entender isto.  

Todos os professores trabalharam arduamente para tornar este Encontro Esportivo um grande sucesso. 
Apesar de sua idade avançada, Radhaswamy e Ramamurthi trabalharam incansavelmente e deram seu 
apoio aos estudantes. Eles estão servindo em nosso Instituto mesmo depois da aposentadoria. Todos 
trabalharam com unidade. Onde existe unidade existe Divindade. Uma vez que vocês têm a Divindade com 
vocês, tudo o mais se seguirá. O sucesso do Encontro Esportivo é o resultado do esforço coletivo. Não há 
nenhum Instituto como o nosso. A unidade, harmonia e amor, que vocês encontram aqui, não podem ser 
encontrados em qualquer outro lugar. Swami é a causa de tudo isso. O amor de Swami originou esta 
unidade. Eu estou preparado para gastar dez milhões de rúpias para o benefício dos estudantes. Meu único 
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objetivo é transformá-los em cidadãos exemplares. Algumas pessoas agem de uma maneira ingrata depois 
de receber o amor de Swami em abundância. Este é o destino delas. Engrandeçam o nome do Instituto onde 
quer que vão. É isso que eu desejo de vocês. Eu estou preparado para dar a vocês qualquer coisa que 
pedirem. Muitas pessoas que vêm aqui ficam muito felizes vendo nosso Instituto.  

As estudantes do Campus de Anantapur também trabalharam arduamente. Verdadeiramente falando, 
aqueles que vivem em Puttaparthi são muito afortunados porque podem ter diariamente a bênção da visão, 
da presença e da reverência aos pés de lótus de Swami. Mas as estudantes de Anantapur não desfrutam 
deste privilégio. Faz doze anos desde que eu visitei Anantapur e elas ainda estão trabalhando com firmeza e 
devoção com a convicção de que Swami está sempre com elas. Sua devoção e sinceridade certamente 
renderão valiosas recompensas. Muito em breve Eu visitarei Anantapur e conferirei a bem-aventurança a 
todas elas. Há com certeza resultado para toda ação, mas há que se esperar pelo tempo apropriado.  

Hoje muitas pessoas estão afetadas pelo medo pensando que vai existir uma guerra entre a Índia e o 
Paquistão. Tal guerra não acontecerá. A Índia será favoravelmente abençoada. A Índia é uma terra sagrada 
e estará sempre segura. Podem ocorrer pequenos conflitos aqui e ali. Atualmente não há unidade nem 
mesmo em uma família pequena com quatro membros. Em tal situação, como pode um país com um bilhão 
de habitantes estar livre de pequenos conflitos? Mas não haverá nenhuma guerra. Todos estarão unidos 
como uma família.  

Orem sinceramente pelo bem-estar da humanidade: “Que todas as pessoas do mundo sejam felizes” (Verso 
das Escrituras Hindus). Vocês só podem ser felizes quando o mundo estiver feliz. Existe uma relação íntima 
e inseparável entre vocês e o mundo. Cantem o Nome Divino. Rezem pelo bem-estar do mundo e participem 
de atividades de serviço. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o cântico devocional: Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org - 1/2002  


