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SOLDADOS E GENERAIS
Data: 18/10/69 – Ocasião: Dasara - Festival das Mães Divinas - Local: Prasanthi Nilayam

Deus deu a vocês esta grande chance, este mundo maravilhoso para ser usado como uma escola para o
desenvolvimento da paz mental e como uma casa da moeda para transmutar seu metal-base em moeda
de valor. Vocês devem, portanto, oferecer gratidão a Ele pela chuva de graça. Mesmo os insetos
possuem este senso de gratidão! Uma formiga ficou presa em uma folha seca que estava sendo
carregada pela correnteza do rio e ela clamou por socorro a Deus, de seu minúsculo coração. Deus
induziu um falcão que estava voando sobre o rio a mergulhar e subir à superfície com a folha em seu
bico, pois Ele fez o pássaro confundi-la com um peixe ou sapo. O pássaro ficou extremamente
desapontado, mas a formiga estava muito satisfeita de pousar em solo firme! Deus veio como um falcão
e socorreu-me, ela sentiu. Eu devo ser grata ao pássaro, a todos os pássaros, ela resolveu. Um dia,
durante sua ronda da manhã, ela viu um caçador apontando uma flecha para um pássaro; ela mordeu o
calcanhar do caçador no momento em que ele estava soltando a flecha mortal; a pontaria falhou; o
pássaro voou e foi salvo. A formiga tinha pagado sua dívida.
O homem também tem que pagar suas dívidas. Ele é pesadamente endividado com Deus por todo o
bem, verdade e beleza com o qual ele é dotado. Ele deve pagar a dívida que incorre quando ouve um
discurso; isto é feito meditando sobre o que tem sido falado e praticando pelo menos um pouco dos
modos de vida que foram recomendados. A refeição que é comida tem que ser digerida, assim ela pode
fortalecer o fluxo sangüíneo e se transforma em coragem, habilidade e força. O mundo no qual ele
nasceu tem que ser observado e estudado com cuidado e discriminação; a palavra 'mundo' significa tudo
aquilo que não é 'eu', tudo que o 'eu' chama de meu: corpo, sentidos, mente, inteligência.
A Espiritualidade Não Pode Florescer em Corações Sem Amor
Deus está em todos os lugares, Ele é tudo; assim parece como se Ele não estivesse em lugar algum e
Ele não estivesse em nada! Pois, para conhecê-lO vocês têm que identificá-lO como alguém estranho e
algo único. Esquecemos que tudo é estranho para nós, tudo tem sua singularidade própria! Com que
autoridade vocês podem negar? Com que autoridade vocês aceitam? Vocês não podem negar o amor, a
verdade ou a sabedoria. Ele é amor, poder, verdade, sabedoria, beleza. Quando vocês aceitam o amor,
aceitam Deus. A planta delicada da espiritualidade só pode crescer no campo do amor. Ela não pode
florescer na ressequida terra sem amor dos corações humanos.
Removam todos os traços de salinidade de seus corações, adicionando ao solo o precioso complemento
do nome do Senhor. Reguem-no com fé. Então, plantem as mudas da divindade; tenham a disciplina
como a cerca e a firmeza como o pesticida para ser pulverizado. Então, poderão ceifar a rica colheita da
sabedoria, que os livrará da tarefa do cultivo para sempre. Aqueles que riem das pessoas que fazem
cantos devocionais, visitam templos ou assistem a discursos divinos não saborearam o néctar e são,
portanto, preconceituosos contra isto. Compadeçam-se deles, pois não sabem o que perdem.
Mas, estas pessoas ajudam ao aspirante, retardando sua aspiração! As pessoas rogam a Mim: "Baba,
coloque um fim às maquinações destes incrédulos!" Mas Eu sei quão úteis são estes difamadores!
Quando o painço cresceu a uma certa altura, vocês podem ver o camponês pegando um ancinho e
cavando o solo em todo o redor do talo; vocês podem temer que ele esteja prejudicando a planta,
machucando suas raízes. Não, esta operação somente ajuda a fazer com que a planta cresça melhor e
mais robusta! Certas árvores frutíferas também têm que ser podadas freqüentemente! Oposição, crítica e
mesmo condenação direta são necessários para confirmar, consolidar e promover a fé real. Os testes
somente aprofundam a convicção. Qual é o bem de ter um nariz que cai ao primeiro espirro?
Anseiem por Ver o Residente do Corpo
Alguns chamam por Deus somente para ajuda na aflição. Como o ditado télugo diz: “Quando o
sofrimento vem, você chama por Deus Venkataramana!” Até recentemente, peregrinos que subiam a
série de degraus que os levavam às sete colinas para o santuário de Venkataramana, costumavam gritar
'Govinda! Govinda!', assim suas pernas podiam não doer; hoje, estradas são construídas direto até a
porta do templo e carros e ônibus levam os peregrinos direto até a própria presença! Assim, a única dor
que as pessoas têm nos dias de hoje é dor de estômago, devido a comer em excesso e à falta de
exercício!
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Como Deus Se revelará quando o aspirante viaja até Sua presença sem dificuldades, em um carro
elegante e continua sua rotina regular de luxúria? Anseiem por ver o residente no templo de seus corpos,
não anseiem por manter o corpo ileso, cômodo, afagado em dispendioso conforto. Há alguns aspirantes
espirituais ultra modernos que não querem cruzar seus limites, gastar um centavo ou mover um músculo,
mas que ainda exigem que a auto-realização deve cair levemente em seus colos, do guru ou de Deus, a
quem eles devem estar apto a persuadir ou manipular! E há gurus que suprem isto! Assim eles podem
arrecadar grandes quantias. Vocês podem reclamar que Deus é duro e cruel uma vez que Ele não
responde a oração, não dá sinais de Suas imagens, não fala de 'nenhum lugar' em termos claros e
inequívocos, aliviando, encorajando, aconselhando - mas, deixem-Me dizer a vocês, Deus é amor; amor
é Deus. Sua forma é amor; Sua natureza essencial é bem-aventurança; Seu sangue vital é verdade.
Quando até um rochedo pedregoso ecoa sua voz e responde quando vocês gritam, não responderá o
mais mole, o mais doce coração de Deus cheio de amor? Quando não há resposta, deduzam que há
alguma coisa faltando no grito. Talvez o grito esteja vazio, insincero, seja mera encenação, esteja
ajustado a um modelo, endereçado a alguém estranho a si mesmo, levado a ser remoto e distante, como
um tirano ou chefe.
Ignorem Assuntos Triviais por Interesses Maiores
Saibam que Deus é aquele que é o mais precioso e o mais próximo a vocês - tão querido e tão próximo
quanto seu próprio coração - e orem a Ele; com certeza, Sua resposta será concedida imediatamente.
Uma centena de tais indivíduos impregnarão toda a terra. Vocês podem ter enormes pelotões de
homens no exército, mas eles são úteis somente quando os poucos generais que os comandam sabem
onde eles estão, se eles devem agir e como superar o inimigo, cuja força e fraqueza eles
compreenderam. Grupos de pessoas cantam, recitam, adoram, cultuam, louvam, prostram-se - mas
estes são os soldados. Aqueles que acreditam, que têm fé e que praticam a disciplina, estes são os
generais em quem o Senhor confia.
O futuro desta terra sagrada se prepara com os poucos que praticam disciplinas espirituais e dão um
exemplo aos outros da bem-aventurança que se pode adquirir por estes meios. Apenas eles podem
estabelecer a paz suprema e destruir a ansiedade e a perturbação. Eu repito, dia após dia, da
necessidade de praticar a fé inabalável e a disciplina. Isto pode ser cansativo para alguns de vocês.
Algumas vezes Eu sinto que falei o suficiente, que é hora de dar algum descanso a vocês. Mas logo esta
resolução é superada pela compaixão! E Eu estou aqui, me dirigindo a vocês novamente! Minha crença
é que, como diz o professor de música, domina-se a melodia pelo constante esforço por reproduzi-la,
não de outro modo. No esconderijo de poucos corações, pelo menos, uma parte do que Eu aconselho
pode ganhar morada e dali ela está destinada a transformar as vidas diárias, atitudes e emoções das
pessoas assim afetadas.
Quando a chuva cai, muitos se sentem miseráveis; eles reclamam do mau tempo, de não serem capazes
de prosseguir! Mas, considerem os benefícios duradouros que a chuva confere! Nós tivemos boas
chuvas durante os últimos três dias. Algumas pessoas me disseram, "Swami! Por que você não deseja
que as chuvas não devam perturbar o curso tranqüilo das atividades aqui?" Bem, estes são assuntos
triviais, para os quais os interesses maiores não devem ser desviados. De fato, o ritual védico que foi
celebrado é para persuadir os deuses a derramar chuvas! E ele obteve êxito naquele objetivo! As chuvas
promovem colheitas e prosperidade. O ritual védico é feito aqui pelos sacerdotes em estrita
conformidade com as prescrições védicas e, assim, mesmo enquanto o ritual está em curso, os ventos
juntam nuvens de chuva!
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