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RAÍZES NA PROFUNDIDADE 
Data: 01/07/67 – Ocasião: Gurupurnima - Dia do Mestre Espiritual - Local: Prasanthi Nilayam 

Deus é a personificação do amor; Deus está em cada ser; assim, a fruta de cada vida está repleta 
da doçura desse amor. Como a pele amarga da fruta doce que molda a casca da ignorância sobre 
o suco precioso interno, assim também a pele amarga da inveja, do egoísmo, do ódio, da malícia, 
da ganância, da luxúria e da pompa não permitem que a doçura seja evidente a todos. Cada ser 
tem o direito de fazer parte desse amor, independente de nacionalidade, cor, credo ou status 
social. Quando Deus e o amor de Deus estão ativando cada átomo, quem ousa dizer afaste-se 
para qualquer um? Tudo isso é Deus, é amor (Verso das Escrituras Hindus). 
As luzes que Vyasa acendeu para revelar essa grande realidade têm se tornado fracas; ninguém 
está colocando óleo na lamparina; todos estão interessados em se dedicar a ideais falsos e 
prazeres passageiros. Vyasa ensinou o dharma no Mahabharatha, devoção a Deus no 
Bhagavatha, e a paz e o amor nos 18 Puranas; ele ensinou a sabedoria do conhecimento, 
conhecedor e conhecido no Brahmasutra. Ele enfatizou que prejudicar os outros é a semente do 
pecado e servi-los é a semente do mérito. Essa é a lição do amor puro e simples. A pessoa que 
investigou em sua profundidade e descobriu sua realidade interna é a personificação da paz. 
Encarem os Problemas e Infortúnios Como Presentes de Deus 
O amor é a essência do néctar que preenche as Upanixades. Quando o homem percebe a 
ineficiência dos sentidos, da mente e do intelecto, e se apega à realidade, conhecendo o centro 
interno de sua verdade, então, ele descobre que é o Eu Superior, que é verdade, ação correta, paz 
e amor. Ou, ele percebe que há um Deus que é a base de toda essa superestrutura, que planejou 
e criou tudo isso, e entrega seu ego a Ele. Deixem que Sua vontade prevaleça o homem proclama 
e se resigna totalmente ao plano d'Ele. Esse momento é um instante supremo de alegria, bem-
aventurança. Problemas, misérias, deficiências, pesar e dores que foram, até agora, causas de 
angústia, de repente, assumem um novo e magnificente papel: eles são Sua obra, Seus presentes, 
Sua graça. Eles não são mais mal vindos; eles são tão bem vindos quanto os sucessos, os 
prazeres e a felicidade. Ambos são a vontade d'Ele. Quando vocês se mudam, encontram um 
amigo e dão a ele todo o dinheiro que têm para guardá-lo seguramente; mas, se mais tarde, vocês 
começarem a suspeitar dele, não terão paz. Tenham fé nele; vocês são livres; não têm 
preocupações. Assim também, dêem todas as suas atividades dirigidas pelo desejo a Deus; 
tenham fé n’Ele e sejam despreocupados para sempre. Desistam de todas as suas atividades 
dirigidas pelo desejo através de vários códigos e regulações, Dêem tudo a Mim e tenham completa 
fé em Mim (Versos das Escrituras Hindus). 
Se o palito de fósforo está embebido em água, como ele pode acender quando riscado? Se a 
mente está embebida nos desejos mundanos, como ela pode acender no esforço espiritual? O 
amor com o qual vocês são dotados, deve ser direcionado a Deus; só então ele pode se expandir, 
crescer, se aprofundar e fertilizar todas as suas ações, beneficiar todos aqueles em torno de 
vocês. Se o amor é confinado ao mundo, ele será logo sugado pelas areias da inveja, da ganância 
e da malícia. Sem esse amor expansivo que é divino, o homem é pior do que um animal, ele é um 
demônio. A vaca produz leite, quando seu bezerro morto é empalhado e levado perto de seu ubre. 
Essa é a medida do amor dos pais! 
Hoje a Vida Humana é Como Uma Roda Sem Eixo 
A luz do amor está ausente no coração; e assim, morcegos e pássaros noturnos infestam-no e o 
impurificam. Os morcegos são as más qualidades do ódio, da malícia e da ganância. O épico do 
Mahabharatha que Vyasa compilou e compôs ensina bem enfática e claramente a fugacidade da 
riqueza, da autoridade, do poder, da destreza física e tudo que é considerado desejável pelo 
homem na Terra. O que Duryodhana e Karna perderam? De fato, eles caíram e foram comidos por 
cachorros e chacais no campo de batalha no qual arriscaram tudo. 
É para desenvolver esse amor e usá-lo para a liberação, que os quatro ideais foram colocados 
perante o homem ideais pelos quais ele tem que batalhar consistentemente, cada um sendo 
sublimado e subordinado ao próximo viver virtuoso, felicidade material, desejo, liberação a 
felicidade material para ser ganha pelo viver virtuoso e a liberação para ser realizada como o único 
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desejo ou objetivo queridos. Agora, esses ideais estão sendo repetidos ad nauseum, mas 
nenhuma tentativa está sendo feita para agir. É por isso que a vida humana, em todo o lugar, se 
degenerou como uma farsa, uma tragédia. É como uma roda sem eixo, leite sem manteiga, 
ineficaz, perdida. 
O amor também é de três tipos, dependendo da qualidade que predomina no indivíduo. O amor 
tamasico (obscuro, preguiçoso) se confina a mim e ao meu, ele não flui além desse círculo. O amor 
rajasico (passional) flui apenas em direção àqueles no poder, que têm riqueza, ou àqueles que 
darão a isso um efeito espetacular. O amor satvico (puro), por outro lado, sempre flui em direção 
aos bons, aos puros, aos desapegados, no sentido do respeito e da admiração a Deus. Pundalika 
estava agradando a seus pais quando Deus apareceu perante ele como Narayana. Ele estava 
reverenciando seus pais como o Deus neles. Assim, pediu para que Narayana esperasse um 
pouco, e deu um tijolo para servir como um descanso de pé no qual Ele pudesse ficar, até 
Pundalika ficar pronto para adorá-lO. Se não reverenciarem os pais, como podem atrair de seu 
coração suficiente reverência para adorar o Pai que mora no céu? 
Só Uma Mente Purificada Pode Reconhecer Deus 
O amor é a fonte que alimenta as raízes de todas as virtudes. Vocês devem ter visto arrozais onde 
a colheita está secando, embora o solo esteja molhado e ainda haja uma camada fina de água 
embaixo das plantas. Vocês também devem ter visto árvores grandes, fixadas sobre um solo duro 
e seco, mas, decorada com uma rica coroa de folhagem verde. Vocês já pararam para encontrar a 
razão para esse contraste? As raízes do arroz não vão profundamente; as raízes das árvores 
descem até as maiores fontes de água do subsolo que são perenes. 
Assim, também, quando cada um de seus atos, as palavras que pronunciam, os pensamentos que 
moldam seus desejos e emoções quando todos eles retirarem o alimento das raízes que vão 
profundamente nas fontes internas do amor, então vocês serão felizes e renovados, poderão dar 
abrigo e sombra a muitos mortais cansados. A repetição devotada do nome do Senhor, a 
penitência, o ritual de adoração e a manutenção do voto solene de austeridades todos treinam e 
subjugam os sentidos. Eles purificam a mente de modo que Deus pode ser refletido internamente. 
Assim como o açúcar que os seus olhos podem ver e suas mãos podem colocar na água, se torna 
tão dissolvido nela que nem o olho nem a mão podem reconhecê-lo de novo, os sentidos e a 
inteligência não podem reconhecer esse Deus imanente; só a purificação da mente pode 
reconhecer Deus, bem como só a língua pode reconhecer o açúcar que se dissolveu na água. 
As Gopikas Tinham a Mais Elevada Forma de Devoção 
As gopikas tinham essa pureza de pensamento, embora mentes inferiores cheias de desejos 
grosseiros tenham sujado as fontes transparentes de seu amor com seus ignorantes comentários. 
Narada também pensou que as analfabetas gopikas não poderiam ter a mais elevada forma de 
devoção; mas, quando ele se ofereceu para ensiná-las, encontrou-as tão imersas na consciência 
de Deus que elas não tinham outro pensamento senão Krishna, nenhuma palavra não relacionada 
à sua glória, nenhum ato desconectado com o Seu serviço. Elas tinham se entregado 
completamente ao Senhor que as guiou de dentro de si mesmas. 
Tem se tornado uma moda para os instruídos perguntar: Onde está Deus?, Qual a sua tarefa? e 
não esperar por respostas. Eles podem facilmente acreditar que deve haver alguém que lança e 
controla os foguetes extremamente complicados que se movem em torno da Terra e outras coisas 
artificiais no espaço; mas eles não são capazes de acreditar que deve haver alguma inteligência 
por trás de toda essa múltipla galáxia de estrelas e planetas girando por um período extremamente 
longo de tempo e por milhões de anos-luz do espaço. 
Acreditem nesse supremo Ser Superior e se engajem na prática do viver. Vocês, então, irão 
descobrir que podem se controlar para se desapegar do mundo, embora estejam nele. Serão como 
o lótus que cresce na água, mas que flutua nela e não se permite molhar, como a língua que não é 
afetada pela gordura, embora ela possa comer manteiga clarificada e artigos oleosos. O conteúdo 
da mente não deve ser contaminado pelo contato com os objetos sensórios, esse é o significado 
da disciplina espiritual. 
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