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A riqueza, uma vez perdida, pode ser reconquistada;
Um amigo perdido, pode ser substituído;
Uma esposa perdida pode ser substituída
Uma terra perdida pode ser recuperada;
Mas o tempo que passou não pode ser resgatado.
(Poema em Télugo)
Manifestações do Amor Divino!
Rapazes e moças! Futuros cidadãos do mundo!
Quando a riqueza é perdida, pode-se recuperá-la novamente. Se um amigo é perdido, um outro pode ser
encontrado. Se a esposa se for, pode-se casar de novo. Se uma terra é perdida, pode-se readquiri-la. O
tempo perdido, entretanto, não pode mais voltar.
Neste vasto mundo, dentre todas as espécies, o homem é o ser mais nobre e o mais evoluído. Ele é
sublime e repleto de traços bons. Se um homem perde esses atributos de humanidade, eles não podem
ser recuperados facilmente.
Rapazes e moças!
O bem-estar e a prosperidade mundial dependem da conduta dos jovens. Somente quando sua conduta
for boa, o mundo poderá ter um futuro ideal.
A noite que passou não pode ser revivida de jeito nenhum. As águas do rio Yamuna, uma vez que
adentraram no oceano, não poderão retornar. Uma fruta que foi comida e digerida não poderá ser
recuperada. O homem está passando seus dias imprudentemente, sem qualquer consciência do que
está lhe aguardando no futuro. Ele não tem consciência da erosão contínua de seu período de vida,
gasto pela passagem do tempo.
A vida é como um grande relógio. Seus três ponteiros indicam a passagem dos dias, meses e anos. Os
homens se deleitam com o movimento dos ponteiros do relógio, mas não percebem que cada movimento
é uma lembrança da diminuição do seu tempo de vida. Portanto, antes das horas finais soarem, cada
homem deveria compreender quais são os seus deveres e garantir que o tempo que resta será bem
aproveitado.
Qual a causa fundamental do nascimento do homem no mundo? Quais são os seus deveres? Ninguém
procura reconhecer a divindade inerente no homem. Os rapazes e moças de hoje desperdiçam uma boa
parte de seu tempo sem perceber a preciosidade da vida humana.
Do Humano ao Divino
Existem duas qualidades no homem: uma é a natureza animal, a outra é a natureza humana.
Infelizmente, o homem está se privando de sua natureza humana por tornar-se presa dos seis inimigos:
luxúria, raiva, cobiça, inveja e outros, e por utilizar mal seus talentos, dados por Deus. Em conseqüência,
ele se degrada ao nível animal. Por outro lado, o homem deveria usar sua mente, posição e talentos
para tornar-se virtuoso, buscar o caminho da retidão e esforçar-se para se elevar do humano ao divino.
Todas as coisas no mundo deveriam ser usadas apropriadamente e não de forma errada. Uma faca
pode ser usada para cortar legumes ou a garganta de alguém. A forma como a faca é utilizada depende
do homem que a usa. O seu estado mental deveria estar em condição adequada. A conduta do homem
está relacionada com seus pensamentos e sentimentos. O coração é inerentemente puro. Os
pensamentos humanos, contudo, podem contaminá-lo ou mantê-lo puro. Através de seus pensamentos
e ações, a pessoa pode construir ou arruinar o seu destino.
Hoje, em todos os lugares, o mundo se aflige com sofrimento, agitação, desordem e perturbações.
Qualquer país que tenha seres nobres está destinado a ser pacífico e feliz. Qual o motivo para a triste
condição de um país? É a ausência de homens e mulheres com caráter elevado. Para proteger um país,
não é importante possuir armas, mísseis e bombas atômicas. É muito mais essencial ter homens e
mulheres de grande virtude.
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A prosperidade mundial ou a sua ruína, está fundamentada no caráter dos jovens. Portanto, estes devem
ter um coração puro e prestar serviço desinteressado ao país. Eles devem buscar a companhia dos bons
e dos devotos.
Por ter perdido o medo ao pecado e por não cultivar o amor a Deus, os homens de hoje perderam a
qualidade essencial de humanidade. Disto resulta a falta de paz no mundo.
Serviço à Sociedade
Todos deveriam perceber que têm uma dívida para com a sociedade onde nasceram e da qual obtêm
tantos benefícios. Os jovens deveriam refletir sobre o quanto de gratidão eles têm demonstrado à
sociedade que tanto lhes tem dado. Qual o serviço que estão prestando à sociedade?
Cada homem deve demonstrar seu sentimento de gratidão à sociedade através da realização do serviço
desinteressado. Foi com este propósito que a Organização Sai1 começou. Mas, até mesmo aqui, as
unidades da Organização estão sendo usadas para promover o nome e a fama de alguém e não para
prestar serviço.
O corpo é concedido para prestar serviço à sociedade. Hoje, para onde quer que vocês se voltem, na
administração, no mundo dos negócios, na política ou em outros campos, vocês não vêem o espírito de
sacrifício. Qualquer que seja o campo, a atmosfera está saturada de corrupção. Esta impureza deve ser
removida. Hoje, a corrupção afeta as autoridades, os pais, os educadores e os intelectuais. Aqueles que
se vangloriam da sua erudição, não têm a humildade que deveria caracterizar a genuína erudição.
As pessoas devem considerar o mundo inteiro como a mansão de uma única família humana. Quando
este espírito de unidade prevalecer, não haverá nenhuma tendência de prejudicar os outros. Vocês
devem perdoar até mesmo aqueles que os prejudicam. A juventude deve cultivar a qualidade da
tolerância. Esta é uma virtude suprema no homem.
Manifestações do Amor Divino!
O homem deve estar livre do medo. Os animais se assustam e os pássaros estão sujeitos ao medo. O
homem, entretanto, não deveria nem provocar medo nos outros nem se assustar. Os jovens de hoje,
rapazes e moças, devem desenvolver o destemor como uma qualidade fundamental. Vocês devem
temer somente uma coisa: o pecado. Deus é o único ser que se deve amar. Todas as outras formas de
amor são transitórias e egoístas. o Amor de Deus é altruísta e eterno.
Deus não quer nada de vocês. Ele é totalmente altruísta. Atualmente, se desejam obter a estima da
sociedade, vocês têm de garantir o amor de Deus. Para isto, devem manter o temor ao pecado. O que é
pecado? Ele compreende todas aquelas atividades que são motivadas pelo egoísmo nascido de ver o
corpo e os prazeres dos sentidos como as coisas básicas na vida. O mérito surge das ações que
aproximam o homem de Deus. O pecado tem sido definido como “causar dano a Deus ou esquecer-se
Dele”. Lembrar-se da Divindade em todos é o meio de adquirir mérito.
Os jovens atuais perderam o sentimento de tolerância e, como resultado, tornaram-se vítimas de muitas
qualidades ruins, tais como a raiva e a inveja. Eles deveriam se lembrar que, atualmente, muitos jovens
são afetados, em vários graus, pela doença do egocentrismo. E esta é a causa de toda doença existente
no mundo. Este egoísmo não tem um motivo real porque o indivíduo é uma partícula na imensidão do
cosmos. O egoísmo é fruto da ignorância e esta ignorância passará se o homem perceber que o
universo inteiro está permeado pelo Divino e pertence ao Divino. Todos devem praticar o bem e nunca
se esquecer de Deus. Este é o modo de superar o egoísmo.
Promover o bem-estar, o progresso e a paz do mundo é o privilégio e o dever dos rapazes e moças.
Transformem todas as suas ações em deveres sagrados, experimentem o amor de Deus. Este é o
significado da declaração de Swami: “Minha vida é Minha mensagem”. Abracem os ideais oferecidos a
vocês por Swami.
Hoje as pessoas tendem a esquecer os ideais e fomentar os desejos. O egoísmo prevalece sobre o
patriotismo. Isto tem de mudar. Nunca se esqueçam da terra natal, lembrem-se de que nossos
antepassados colocaram o sacrifício como a suprema virtude. Eles se responsabilizaram pela justiça e
pela verdade e desfrutaram paz como resultado.
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Hoje, a humanidade é assombrada pelo medo porque não há espírito de sacrifício, a retidão está
desacreditada e a verdade tem se tornado rara. Os jovens devem colocar o sacrifício em seus corações,
usar a coroa da justiça em suas cabeças e carregar a espada da verdade em suas mãos. Estas são as
armas necessárias para defender a nação.
Bondade é Superior à Importância
As pessoas deveriam perceber a distinção entre “importância” e “bondade”. Muitos pais querem que
seus filhos se tornem importantes, mas eles não têm a idéia exata do que seja isto. Eles podem desejar
que seus filhos se tornem grandes eruditos, consigam excelentes empregos e adquiram abundante
riqueza. Isto constitui importância? Não. Homem é todo aquele que vê o que é humano em Deus. Mas
aquele que enxerga Deus no homem é um homem bom. A marca da bondade é ver a divindade em cada
ser.
Não há sentido em se tornar importante sem ter bondade. Vocês devem buscar a bondade e não a
importância.
Atualmente há vários homens importantes neste país. Qual o benefício que o país tira disto? Ravana foi
um grande erudito, Rama foi, igualmente, um grande erudito. Ele foi, contudo, muito mais que isso: era
um homem bom. Ravana realizou penitências rigorosas e dominou uma grande quantidade de
conhecimento. O resultado foi a ignorância nascida da indigestão. Incapaz de controlar seus desejos, ele
trouxe ruína a seu clã e a seu reino. Todos os seus estudos não o salvaram de suas qualidades
demoníacas, que provocaram toda a sua desgraça. O único desejo que todos devem acalentar é
alcançar a graça de Deus.
Rama era devotado à verdade e à retidão. Deste modo, ele se tornou um homem bom e não apenas um
grande homem. Após milhares de anos, o próprio nome Rama evoca veneração. Rama manifestou a
divindade que há no ser humano. Esse é o sinal da bondade. Ver humanidade em Rama não é nada
especial; sendo humanos, vocês mesmos vêem as características humanas nos outros. O que devem
enxergar é o divino nos seres humanos.
Vocês devem perceber que a importância está relacionada com o poder, a posição ou a riqueza, que são
transitórios. Ela se perde quando o poder e a posição passam. A bondade, todavia, é respeitada sempre.
Portanto, dediquem suas vidas à bondade. O que é bondade? É viver de acordo com o Dharma (o
código da conduta correta) e a justiça; amar a todos e ter fé em Deus; ajudar os necessitados e amparar
os humildes. Tudo isso constitui bondade.
Rapazes e Moças!
Hoje, na cerimônia de abertura, só uma visão geral das tarefas foi apresentada a vocês. Nos dias
seguintes, serão definidos os detalhes dos deveres que terão para executar, e o programa das
atividades que terão de desenvolver. O básico em tudo isso, no caminho espiritual, é cantar o nome do
Senhor. Desse modo, poderão vivenciar Deus. Vocês devem cantar o nome com amor.
Bhagavan concluiu Seu discurso com o bhajan: “Prema muditha manase kaho: Rama, Rama, Ram!”.
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