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SERVIÇO DESINTERESSADO À SOCIEDADE É VERDADEIRO SADHANA  
Data: 21/05/2006  -  Ocasião: Acampamento da Juventude de Kerala – Local: Brindavan 

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

Ele é Existência, Conhecimento, Bem-aventurança Absoluta, e não-dual.  
Ele é Sathyam  Sivam  Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza). 

(verso em sânscrito) 

Encarnações do Amor!  
Fico imensamente feliz em ver que vocês têm experimentado bem-aventurança durante estes três dias. 
Três dias se passaram como três minutos (aplauso ruidoso). Seus corações estão cheios de devoção, 
bem-aventurança e fé firme.  
Associem-se apenas a boas companhias 
O indivíduo (vyakti) é uma parte da sociedade (samashti). A sociedade é um aspecto da Criação - srishti 
que emergiu de Deus - Parameshti. É, portanto, dever de todo indivíduo empreender serviço sagrado e 
desinteressado à sociedade. A verdadeira sociedade é constituída por tais indivíduos. Todas as ações 
do homem deveriam ser devotadas ao serviço à sociedade. Todos são os membros da mesma 
sociedade. Embora os indivíduos sejam diferentes, eles são dotados com o mesmo coração. Ekam Sath 
Viprah Bahudha Vadanti (A Verdade é uma, mas o sábio refere-se a ela por vários nomes). Ekatma 
Sarva Bhutantaratma (Um só Atma reside em todos os seres).  
Isto é um papel em branco. Se vocês embalarem vegetais com ele, ele irá adquirir o aroma dos vegetais. 
Se embalarem frutas, como a banana-da-terra, com ele, ele irá adquirir o cheiro da banana-da-terra. Se 
embalarem peixe seco com ele, ele irá emitir o aroma de peixe seco. O papel não tem cheiro por si só; 
ele absorve o cheiro da substância que você embala nele.  
O homem, por natureza, é puro e sagrado. Mas ele adquire qualidades más por se associar a más 
companhias. Digam-me a sua companhia, e lhes direi quem são. Se vocês disserem com que tipo de 
pessoa estão associados, Eu posso lhes dizer que tipo de pessoa vocês são. Portanto, é necessário se 
associar a boas pessoas, em todas as suas atividades. É a companhia que os torna bons ou maus. 
Portanto, afastem-se das más companhias. Busquem a companhia daqueles que possuem um coração 
puro e sentimentos sagrados. 
O homem é uma parte da sociedade. Os males estão presentes na sociedade são resultado dos males 
dos indivíduos que a constituem. Similarmente, os males da sociedade afetam o indivíduo. Toda a 
criação é divina. Tudo é essencialmente sagrado. O comportamento de alguém, entretanto, sofre 
mudanças devido ao impacto do ambiente.  
Diferenças na sociedade são criadas pelo homem 
O homem é provido dos cinco alentos vitais (panchapranas) dos cinco sentidos (panchendriyas), e dos 
cinco elementos (panchabhutas). Os cinco elementos estão presentes no homem na forma dos sentidos 
da audição (sabda), tato (sparsha), visão, forma (rupa), paladar (rasa) e olfato (gandha).  
Vocês terão o tipo de experiência de acordo com o tipo de caminho que seguirem. Portanto, se associem 
a boas pessoas, adquiram um bom nome, e levem uma boa vida. Preencham seus corações com 
sentimentos puros e divinos. Essas são as qualidades que Buda adotou.  
Buda declarou: Eu me refugio na Retidão (Dharmam Saranam Gachchhami), Eu me refugio na Verdade 
(sathyam saranam gachchhami). Todos os nossos esforços deveriam ser baseados na verdade (sathya) 
e na retidão (dharma). 
Mesmo que você se encontre com pessoas más, veja somente o bem nelas. O mesmo Deus é o 
habitante de todos os seres. As pessoas atribuem muitos nomes a Deus como Alá, Jesus, Rama, 
Krishna, etc., mas Deus é um. Não observe nenhuma diferença entre os diferentes nomes de Deus. 
Existem muitos doces como laddu, jilebi, e mysore pak, mas eles possuem o mesmo ingrediente 
essencial – o açúcar neles. Nomes e formas podem variar, mas o Atma é o mesmo em todos. 
Rama e Krishna não nasceram com esses nomes; foram-Lhes dados por seus pais. Deus não desce 
com nenhum nome em particular. Nirgunam Niranjanam Sanathana Niketanam Nitya Shuddha Buddha, 
Mukta Nirmala Svarupinam (Deus é desprovido de atributos, puro, a morada final, eterno, imaculado, 
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iluminado, livre, e a encarnação da santidade). São as pessoas que atribuem nomes e formas a Deus e 
desenvolvem diferenças assim baseadas, enaltecendo uma forma e condenando a outra.  
Não sejam levados por nomes e formas. Apóiem-se no princípio do Atma, que não tem forma. O Atma é 
a encarnação da bem-aventurança. O Atma é a encarnação da eterna bem-aventurança, sabedoria 
absoluta, está além do par de opostos, é expansivo e persuasivo como o céu, o objetivo indicado pelo 
Mahavakya Tattvamasi, um sem um segundo, eterno, puro, imutável, a testemunha de todas as funções 
do intelecto, além de todas as condições mentais e dos três atributos da pureza (satva), paixão (rajas), e 
inércia (inércia) - Nityanandam Parama Sukhadam Kevalam Jñanamurtim Dvandvatitam Gagana 
Sadrisham Tattvamasyadi Lakshyam Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarvadhi Sakshibhutam 
Bhavatitam Trigunarahitam. As diferenças surgem quando atribuímos diferentes nomes ao Atma. Essas 
diferenças são criadas por vocês, não por Deus. 
Deus é a encarnação do Amor e da Verdade. Verdade é Deus. Amor é Deus. Vivam em Amor. 
Preencham seus corações com amor e levem uma vida de amor. Amem a todos porque Deus está 
presente em todos na forma de amor. Não há ninguém neste mundo sem amor. O amor pode parecer 
possuir muitas formas, mas na realidade é somente um.  
Preencham suas ações com Amor 
Encarnações do Amor!  
A todos que vocês vejam, considerem-nos como a encarnação do princípio Atmico. Não sejam levados 
pelo que os outros dizem. O que quer que as pessoas possam dizer sobre vocês, considerem que isso é 
bom para vocês. Quando desenvolverem seu pensamento dessa forma, tudo se tornará bom para vocês. 
Mesmo que alguém os critique, não tenham medo disso. Encarem isso com coragem. Preencham seus 
corações com coragem. Percorram o caminho da verdade e do amor com coragem. O Amor é muito 
sagrado. Ele é a forma de Deus. Se vocês odeiam o amor, isso equivale a odiar a Deus. Não há outro 
nome para Deus exceto Amor.  
Encarnações do Amor!  
Nos últimos três dias, as canções que vocês cantaram e as atividades que empreenderam deram bem-
aventurança a todos (ruidoso aplauso). Vocês aguardaram por longo tempo por esta oportunidade e, 
hoje, suas aspirações encontraram realização. Seu amor e sua  prática espiritual (sadhana) nunca serão 
desperdiçados. O amor permanece como amor e a verdade permanece como verdade. Qualquer 
atividade que empreendam preencham-na com amor. Quando vocês derem comida a um mendigo, 
façam com amor. Não alimentem desgosto, raiva ou ódio contra ninguém.  Se vocês executam todas as 
suas ações com amor, essa é a verdadeira devoção. 
Algumas pessoas praticam japa (repetição do Nome do Senhor), cantando Ram, Ram, Ram. À medida 
que giram as contas do rosário, suas mentes perambulam por todo lugar. Isso não é japa. O nome de 
Rama deveria preencher seus corações com deleite. Vocês estarão aptos a visualizar a divina forma de 
Rama quando cantarem Seu nome, com todo seu coração, com olhos fechados. Cante o nome de Rama 
com o coração cheio de amor (Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram). O nome de Deus deve 
ficar impresso em seu coração.  
Deus é a encarnação do amor e está além de todos os atributos. É apenas a sua imaginação que 
confere atributos a Deus. Desejo, raiva, ódio, ganância, inveja e orgulho são sua própria criação; eles 
não vêm de Deus. Deus sempre os abençoa com amor.  
Vocês olham para um objeto e desejam possuí-lo. Isso se deve à sua cobiça. Deus não tem nada a ver 
com isso. Deus é absolutamente desprovido de desejo. Algumas pessoas ainda tentam ludibriar Deus, 
impondo seus desejos a Ele. Elas acusam Deus atribuindo-Lhe o que não está Nele.  Apesar disso, 
Deus sempre ama vocês. Atinjam o amor de Deus através do amor. Similarmente, atinjam a verdade 
através da verdade. Quando vocês conduzem suas vidas desse modo, essa é a verdadeira disciplina 
espiritual (sadhana). 
Ir a uma floresta e sentar em solidão não é disciplina espiritual verdadeira. Vivam na sociedade e a 
sirvam desinteressadamente, pensando que estão servindo a Deus. Quando servirem alguém em 
sofrimento, considerem que estão servindo ao Próprio Deus. Não há lugar onde Deus não esteja. Tudo é 
permeado pela Divindade. Há Divindade neste tecido, neste microfone e, de fato, em tudo neste mundo. 
Do ponto de vista mundano, vocês podem chamar isto de tecido, mas quando desenvolverem a visão 
divina, verão Deus em tudo. O tecido é feito de fios e os fios são oriundos do algodão. Sem algodão, não 
pode haver fios e sem fios não pode haver tecido. Assim como o algodão é a base fundamental do 
tecido, Deus é a base fundamental do mundo. Não há lugar neste mundo em que Deus não esteja. Para 
onde vocês olharem, Ele lá está.  
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Reconheçam sua Verdadeira Identidade 
Encarnações do Amor!  
Vocês são todos encarnações do amor; vocês são todos encarnações da Divindade. Não vão a lugar 
algum em busca de Deus. Quando fecharem seus olhos e pesquisarem, vocês verão Deus em si 
mesmos. 
As pessoas empreendem muitos tipos de práticas espirituais. Todas essas práticas espirituais levam ao 
mesmo objetivo. Assim como todos os rios se fundem no oceano, as preces de todos alcançarão a Deus. 
Não se considerem meros seres humanos. Vocês são encarnações do amor.  
Quando perguntam a alguém o seu nome, eles podem dizer Ramaiah ou Lakshmamma. Eles não 
nasceram com esses nomes; esses nomes lhes foram dados por seus pais. Todos os outros nomes 
mudam. Há apenas um nome que não muda, que é “Eu”. Quando alguém lhes perguntar, “Quem é 
você?”, vocês deveriam dizer com convicção: “Eu sou Eu”. Vocês não têm outro nome exceto esse. 
Vocês devem desenvolver o espírito da unidade. Não se identifiquem com o nome dado ao seu corpo. 
Seu nome real é “Eu”, “Eu”, “Eu”. “Eu” é a realidade suprema que permanece com vocês para sempre. 
Enquanto vocês têm o corpo, as pessoas lhes chamam por seu nome. Quando o corpo se vai, o que 
acontece com o nome? Na verdade, vocês não são uma pessoa; vocês são três: a que pensam que são, 
a que os outros pensam que vocês são, e a que vocês realmente são.  
Encarnações do Amor!  
Vocês estão preenchidos com amor, devoção e verdade. Portanto, vocês são todos encarnações de 
Deus. Nunca esqueçam o amor. Imprimam-no em seus corações e o assimilem. Não se sintam mal 
porque Swami não lhes falou durante os últimos três dias. Swami esteve sempre pronto para falar com 
vocês. Mas os organizadores não proporcionaram uma oportunidade para que Swami falasse. Do 
contrário, Eu teria falado com vocês, em todos estes três dias, à exaustão (ruidoso aplauso). Eu estou 
feliz por receber o amor de todos vocês. É sua boa fortuna serem os recipientes do Meu Amor. A ligação 
do amor é a única relação entre vocês e Swami. Todos são nascidos em amor, são sustentados pelo 
amor, e vivem em amor. Nunca esqueçam o amor; imprimam-no em seu coração.  
(Bhagavan cantou o bhajan, "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram", e continuou o Discurso).  
É por amor a vocês que proferi este Discurso e cantei o bhajan. Seu amor está refletido em Mim e Meu 
amor está refletido em vocês. Eu aceito seu amor e derramo Meu amor sobre todos vocês. O amor é o 
que há de mais importante para todos. O amor é a força de ligação entre todos nós. Sem amor, não 
pode haver relação, nem mesmo entre mãe e filho. O amor que existe entre vocês e Swami é ainda 
maior que o amor que existe entre uma mãe e seus filhos. Swami deseja a vocês uma vida feliz e plena 
de bem-aventurança. 
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