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MANTENHA A VERDADE EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS 

Data: 11/04/04 – Ocasião: durante o 2º Acampamento de Jovens de Kerala1 - Local: Sai Ramesh Krishan Hall 

O refulgente Senhor que brilha em cada átomo e permeia o Universo inteiro sempre o protegerá. 
Ele é o Onipotente Senhor de Parthi que lhe dará Devoção e,  

com certeza o ajudará em todos os seus esforços.  
Que mais poderia dizer a essa assembléia de nobres almas? 

Poema em Télugo 

Manifestações do Amor Divino! 
Deus não necessita do apoio nem da ajuda de ninguém. Ele cuida de tudo por Sua própria conta e 
concede Sua Graça a todos. 
A Humanidade não pode existir sem a Divindade 
Devotos! Não pensem que Deus está confinado a um lugar específico e que vocês precisam procurar por 
Ele. É um sinal de ignorância buscar Deus, que está em todos os lugares, todo o tempo. Primeiro que 
tudo, vocês devem investigar e compreender quem é Deus. Ele é aquele que permeia cada partícula e 
cada átomo da Natureza, a qual é Sua manifestação direta. Nada existe que Deus não possa realizar. 
Ele vê tudo, o tempo todo. Sem reconhecer o Divino Poder de Deus na Natureza, é um engano pensar 
que Ele não responde às suas preces e não vem em seu socorro. A Devoção e a Graça Divina estão 
inter-relacionadas e são interdependentes. O homem é incapaz de compreender o Divino Poder de Deus 
por causa da Ilusão Cósmica2. 
Tudo que Deus faz é para o bem-estar do mundo. Nem sequer um ato Seu é destituído de propósito. O 
homem se confunde por ser incapaz de entender o significado íntimo das ações de Deus. A Terra gira 
sobre seu eixo à velocidade de mil e seiscentos quilômetros  por hora, causando o dia e a noite. O 
nascer e o pôr do Sol, bem como as fases da Lua promovem todas as atividades na Terra. E isto não é 
tudo: a Terra gira em torno do Sol à velocidade de 105.6 mil quilômetros  por hora, dando origem às 
várias estações, as quais beneficiam o homem de muitas formas. A formação de nuvens e a ocorrência 
de chuvas auxiliam o homem a cultivar alimento. Desta maneira, a Terra provê comida e sustento a 
todos os seres. Pode um ser humano ou um governo realizar uma tarefa assim tão portentosa? Não! O 
homem falha em reconhecer a magnitude desses atos benéficos de Deus e desperdiça sua vida na 
ilusão e na dúvida. Se investigarem profundamente, vocês saberão que o Poder de Deus opera o tempo 
todo. Cada célula, cada momento e cada Era são governadas pela Divina Vontade. Deus está em todos 
os lugares, na forma da Natureza. Por não serem capazes de reconhecer esta verdade, as pessoas 
desenvolvem dúvidas quanto à existência de Deus. Tudo é mantido e sustentado por Deus. Não poderia 
haver humanidade sem Divindade. Sua vida será santificada quando compreenderem essa verdade. 
Ofereçam suas ações a Deus 
Deus não desperdiça um instante que seja. Todo o tempo, Ele está engajado em ações pelo bem-estar 
de todos. Ele é o único refúgio de todos, a cada momento. Nada é impossível para Deus, que permeia os 
plano terrestre, celestial e cósmico.3 Cada segundo de suas vidas depende da Divina Vontade. Cada 
respiração sua é governada por Deus. Não podemos dar um suspiro sequer sem Sua Vontade. As 
pessoas não conseguem reconhecer este Deus Onipresente e Onipotente e desperdiçam seu tempo na 
vã argumentação a respeito de Sua existência. Elas não experimentam nem sequer um mínimo de 
alegria, por causa de sua falta de fé em Deus Todo-Poderoso. 
Certa vez, Arjuna perguntou ao Senhor Krishna: “Swami! Qual é a razão para o você estar sempre 
engajado na ação?” Krishna respondeu: “Arjuna! Eu realizo Karma – a ação – para demonstrar um ideal 

                                                 
1 Contexto do Discurso: Em 11 de abril de 2004, Baba inaugurou com o presente Discurso, o 2º Retiro Espiritual (Acampamento de 
Sadhana) para jovens, realizado no Ashram de Swami, denominado Brindavan, na localidade de Whitefield. O evento foi preparado 
e conduzido pela Organização Sai do Estado de Kerala e durou 4 dias, com o tema  “Jovens para a Transformação” e constituiu-se 
de palestras e oficinas de espiritualidade para os jovens participantes, concluindo-se no dia 14 de abril, juntamente com as 
comemorações do festival Vishu – Festival da Colheita para o povo de Kerala. 
2 Maya – a Natureza, considerada como um véu que esconde a Divindade aos olhos dos homens. 
3 Anda, Pinda e Brahmanda foram os termos usados por Baba – a tradução contida no texto constava da versão original em inglês. 
Os termos têm outra significação: anda = ovo; pinda = reprodução vivípara; Brahmanda = mundo, ovo cósmico, universo. Então, 
outra tradução possível para aquele contexto é que Deus esta em todos os seres vivos e também no universo. 
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a ser seguido pelas pessoas. Quando ajo, elas seguem Meu exemplo. O mundo inteiro cairá na 
imobilidade se eu não atuar. O valor da ação está além de qualquer descrição.” 

Ó Partha4! Não há ação que Eu precise realizar em todos os três mundos;  
nem há nada que seja digno de se alcançar, que não tenha sido alcançado por Mim.  

Ainda assim, estou constantemente engajado na ação.5 
Eu não ajo em Meu próprio benefício nem ganho coisa alguma pelos meus atos. Não há nada que Eu 
precise conquistar através de ações. Tudo que faço é pelo bem-estar do mundo. Vocês deveriam 
compreender isto e imitar Meu exemplo. Deus está lhes ensinando tudo, não apenas por preceitos, mas 
pela prática. Só através da investigação apropriada é que conseguirão entender essa verdade. Vocês 
deveriam investigar com sinceridade e fé inabalável. Se perderem sua fé, não conseguirão compreender 
coisa alguma, não importa por quanto tempo tentem. Cada passo Meu tem um propósito definido. Cada 
ato Meu reflete uma certa faceta da Lei Cósmica6. Nada pode suceder no mundo sem Minha Vontade. 
No entanto, vocês não possuem a habilidade de compreender Minha Vontade e Minha Lei. Deus 
encarnou para o benefício de todos os seres, não para Seu próprio bem. Deus é a realidade e o mundo é 
o Seu reflexo. É natural que o reflexo acompanhe a realidade. Tudo que Deus faz é para o seu bem. Do 
mesmo modo, tudo que fizerem deveria ser para agradar a Ele. 
A Moralidade conquista a Graça Divina 
Vocês podem proclamar em público que todas as suas ações têm a intenção de agradar a Deus, mas 
isto não significa que Ele está realmente satisfeito com vocês. Deus só ficará satisfeito quando vocês 
cultivarem temor ao pecado, amor por Deus e moralidade na sociedade7. Se forem desprovidos de 
moralidade, não poderão ser chamados de seres humanos, no verdadeiro sentido do termo. Moralidade 
é o distintivo de um ser humano. Aquele que segue a moralidade é um verdadeiro representante da raça 
humana. Primeiro, devem desenvolver amor por Deus. Esse amor faz nascer o temor ao pecado, o qual, 
por sua vez, desenvolve-se como moralidade na sociedade. Então, o amor por Deus é a base sobre a 
qual repousa a mansão da vida humana. A Humanidade somente pode progredir quando existe 
moralidade na sociedade. Porém, o homem moderno não tem uma clara compreensão do termo 
“moralidade”. Até os pássaros e animais seguem o código de conduta prescrito para eles, mas o homem 
não segue as regras da moralidade. Se o fizesse, Deus certamente concederia Sua Graça a ele. 
Moralidade não é algo que tenham que impor a si mesmos; é a sua qualidade natural. Por isto, acima de 
tudo, desenvolvam moralidade. Só então a Divindade florescerá em vocês. O mundo inteiro prosperará 
quando o homem adotar a moralidade. Só assim o homem poderá levar uma vida feliz. Onde quer que 
estejam, o que quer que façam, considerem a moralidade como a base de suas vidas. Moralidade é, na 
verdade, a sua verdadeira reputação. Poderão conquistar a Graça Divina quando tiverem moralidade. 
A Verdade é o Nome Real de Deus 
O que é, verdadeiramente, adoração? Não é, simplesmente, oferecer flores a Deus e executar alguns 
rituais. Vocês devem, implicitamente, obedecer aos divinos mandamentos e aderirem estritamente à 
moralidade em sua vida diária. Isto pode ser chamado de verdadeira adoração a Deus. Hoje em dia as 
pessoas pensam que estão orando a Deus e cantando Sua Glória, mas Ele não precisa de nada disto. 
Vocês só oram a Deus pelo seu bem-estar, não por Ele. Executam várias práticas espirituais, tais como 
Repetição do Nome, Austeridade, Yoga, etc. tão somente para a sua satisfação. De fato, não necessitam 
fazer tudo isto para adorar a Deus. É suficiente que cumpram com seus deveres adequadamente. Se 
não realizarem suas obrigações com sinceridade, como poderão esperar receber o amor de Deus? Ele 
pensa no seu bem estar o tempo todo. Onde está Deus? Ele está em todos os lugares. Onde quer que 
estejamos, aí está Deus.  

Com mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e ouvidos permeando tudo, 
Ele está presente no Universo inteiro.8 

É pura ignorância pensar que Deus está confinado a um lugar em particular. Como disse Mukundam9, a 
verdade é Deus; Deus é verdade. Por isso, devemos salvaguardar a verdade. Falem a Verdade, 

                                                 
4 Outro modo de Krishna se dirigir a Arjuna. 
5 Palavras de Krishna - Verso 22 do Capítulo 3 da Bhagavad-Gita. 
6 Dharma – aqui traduzido no contexto da Lei cósmica ou universal. 
7 Papa Bithi, Deiva Prithi, Sanga Nithi – um dos famosos provérbios poéticos de Baba. 
8 Palavras de Krishna - Verso 14 do Capítulo 13 da Bhagavad-Gita. 
9 Um palestrante que falou antes de Swami. 
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pratiquem a Retidão.10 A verdade e a retidão são os dois pilares principais sobre os quais todo o mundo 
repousa. Se protegermos a verdade e a retidão, elas, em troca, nos protegerão onde quer que formos. A 
verdade é a fonte de toda felicidade. Se vocês não seguem a verdade, como podem esperar conseguir 
felicidade? Verdade é o princípio fundamental da vida, mas, atualmente, os pensamentos, palavras e 
ações do homem estão contaminados com falsidade e irretidão. Esta é a razão pela qual é incapaz de 
desfrutar de felicidade na vida. A cultura da Índia ensina: Fale a verdade; fale agradavelmente; não fale a 
verdade desagradável. Deus protege aqueles que protegem a Verdade e a Retidão. Não há nada que 
seja superior à verdade neste mundo. Ela permeia todo o Universo, mas as pessoas ignoram esse 
princípio onipresente; tentam suprimir a verdade e se deixam levar pela falsidade. Por isso a irretidão 
está crescendo no mundo. 
Manifestações do Amor Divino! 
A Verdade é a sua vida. Não há Deus além da Verdade. Só ela pode protegê-los sempre. Desde a 
antigüidade, a cultura da Índia vem enfatizando a necessidade de seguir a verdade e a retidão. Fico 
contente de notar que os devotos de Kerala estão levando suas vidas de maneira ideal, pelo cultivo do 
amor a Deus, temor ao pecado e moralidade na sociedade. Se possuem amor por Deus, podem 
conquistar qualquer coisa na vida. Tão logo ponham Sathya e Dharma em prática, cada momento de 
suas vidas será repleto de felicidade. Aqueles que são incapazes de experimentar felicidade duradoura 
deveriam vir a Mim; Eu lhes mostrarei o caminho para a felicidade. Se vocês sustentarem a verdade e a 
retidão, Deus estará sempre com vocês, protegendo-os. O quê é a verdade? Verdade é aquilo que 
transcende os três períodos do tempo. Tudo que passa por mudanças com o passar do tempo não pode 
ser chamado de verdade, de forma alguma. Mas, atualmente, as crianças não estão sendo advertidas 
quanto ao real significado da verdade e da retidão. As crianças pequenas não compreendem o correto 
sentido da verdade. Não basta ensinar-lhes que a verdade e Deus e que só ela poderá protegê-las. Sem 
ensinar o significado correto e a importância da verdade, como poderemos esperar que as crianças 
sejam fiéis à verdade? Toda a nossa vida se baseia em verdade e retidão. Não pode haver Dharma sem 
Sathya. Não há maior dharma do que a fidelidade à verdade. Verdade é a raiz, retidão constitui os 
galhos e ramos e a felicidade é o fruto da árvore da vida. Por esta razão, deveríamos conduzir nossas 
vidas mantendo a verdade e a retidão como bases para todas as nossas ações.  
Muitas pessoas realizam adoração ritualística de Deus com grande pompa e exibicionismo. Eu sinto 
vontade de rir de sua ignorância. Essas não são as verdadeiras práticas espirituais. Como podem tais 
disciplinas espirituais levarem à visão de Deus? Em lugar delas, vocês deveriam colocar Sathya e 
Dharma em prática, em suas vidas. Sem esses valores, tudo que realizam é simples espetáculo. A 
verdade é imutável e eterna, transcendendo o tempo, o espaço e as circunstâncias. Ela deve ser a base 
de todas as suas ações. Se os seus atos não são baseados na verdade, tornam-se artificiais. A verdade 
emerge de seu coração e deve ser colocada em prática. Devemos rezar a Deus com pureza de 
pensamento, palavra e ação. Vocês jamais devem abandonar a verdade, em momento algum e sob 
nenhuma circunstância. Só então serão protegidos pela verdade. 
A consciência do corpo é a causa da sua ilusão 
Manifestações do Amor Divino 
Não há razão para se comprometerem com a verdade e retidão com uma atitude negativa. É como 
construir castelos no ar! Tudo que fizerem com atitude negativa está fadado a render resultado negativo. 
Assim, desenvolvam uma atitude positiva. Preencham suas vidas com amor. O homem tem realizado 
tarefas grandiosas, mas qual a utilidade delas? Ele é incapaz de compreender a importância de Sathya e 
Dharma. De fato, ninguém é superior ao homem. Existe divindade na humanidade, mas o ser humano 
não tem capacidade para reconhecer sua divindade inata devido à influência de Maya, a Ilusão. Ele 
deveria esforçar-se para reconhecer sua divindade. Só a divindade pode redimir a humanidade. Em lugar 
de reconhecer sua divindade intrínseca, o ser humano se deixa enredar nas coisas do mundo. O que 
devemos experimentar nos dias de hoje? A Divindade e somente a Divindade, que é eterna e está 
sempre com vocês, onde quer que vão. Não devem esquecer jamais este poder positivo, nem sequer por 
um instante. Desistam dos sentimentos negativos e desenvolvam fé no poder positivo que é a divindade, 
a qual está bastante presente em vocês, na forma de consciência, guiando-os e protegendo-os. Se 
enveredam por caminhos errados, sua consciência imediatamente os adverte e mostra o caminho 
correto. É impossível experimentar a divindade se ignorarem os ditames de sua consciência. 

                                                 
10 Satyam Vada, Dharmam Chara – máxima contida nos Vedas 
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Tudo que vêem é somente Deus e nada mais. Podem apontar para um indivíduo e dizerem: “Eu o vejo 
como uma outra pessoa. Como ele pode ser Deus?” De onde ele veio? Ele se originou de Deus. Tudo é 
Deus. Como podem esperar ter uma visão de Deus se vêem a multiplicidade na unidade? Neste mundo, 
para onde olharem, haverá unidade e somente unidade. A verdade é uma só; não pode ser duas. Do 
mesmo modo, Deus, que é a personificação da Verdade, é um só. A Verdade é única, mas os sábios se 
referem a ela por vários nomes. Vocês podem se referir a Deus por qualquer nome, adorá-lo em 
qualquer forma mas lembrem-se sempre de que há somente um Deus. Podem chamá-lo de Alá, Jesus, 
Rama ou Krishna, mas Ele é um só. Quando compreenderem esse princípio de unidade e se firmarem 
nele, certamente alcançarão a divindade. 
Vocês deveriam falar sempre a verdade. Verdade é o  nome real de Deus. Se querem orar a Deus, é 
suficiente dizerem: “Louvores à Personificação da Verdade”. Todos os outros Nomes são duplicatas 
Deste. A Verdade é Deus e ela está instalada em seus corações. Se reconhecerem esta verdade, 
poderão alcançar a meta final da vida. É possível reconhecê-la num instante, pois o mesmo princípio 
divino está presente em todos: na mãe, no pai, na criança, etc. Mas vocês se esqueceram deste 
princípio divino; pensam que Deus somente aparece em uma forma específica. De fato, Ele não tem 
forma específica. Onde quer que vejam, ali está Ele. Todos são formas Suas. Conduzam-se com este 
sentimento sagrado. Esta é a verdadeira devoção. 
Desistam do apego ao corpo. Quem quer que encontrem, desde uma criança até um idoso, considerem 
a todos como encarnações de Deus. Quando desenvolverem este sentimento sagrado, sua devoção se 
tornará estável. Se não abandonarem o apego ao corpo e se suas mentes oscilarem a cada momento, 
terminarão em total confusão. A consciência corporal é a causa de sua ilusão. Por isso, livrem-se da 
consciência do corpo e desenvolvam a consciência de Deus. Não sejam arrastados pelo mundo ilusório. 
Desenvolvam amor por Deus. Então, gradualmente, serão capazes de superar a consciência corporal e 
sua devoção se tornará forte e estável. Qual é a razão pela qual as pessoas carecem de devoção 
constante? Elas não contemplam um único nome e uma única forma. Sua devoção se torna constante 
quando vocês instalam um Nome e uma Forma em seus corações. Quando fazem Adoração aos Muitos 
Nomes, cantam nomes tais como: Kesavaya Namah, Madhavaya Namah, Narayanaya Namah...11.  
Podem cantar qualquer quantidade de Nomes, mas estão adorando um único Deus. Devem orar a Deus, 
mantendo este princípio de unidade firmemente estabelecido em seus corações. 
Para onde quer que olhem, só Deus existe.  

Não duvidem de que Deus está aqui e não ali. Onde quer que O procurem, ali Ele está. 
Poema em Télugo 

Quando contemplarem o Atma incessantemente, verão a divindade em todos os lugares. Assim, 
esforcem-se para reconhecer a unidade, reconheçam-na e tornem-se um com ela. Se desejam 
reconhecer a divindade, é suficiente serem fiéis ao princípio da verdade. Verdade possui um nome e 
uma forma. Mantenham com firmeza sua fidelidade a ela. Sigam-na implicitamente. Só assim a 
divindade se revelará a vocês. 
Tudo é manifestação de Deus 
Não se deixem iludir pelos nomes e formas. Os jovens de hoje carecem de uma mente estável porque 
são desencaminhados pelos nomes e formas. Mantenham sempre a fé de que Deus é único; de que a 
Verdade é uma só. Considerem Deus como seu único refúgio. Então, aonde quer que vão e seja o que 
for que observem, descobrirão Sua manifestação. Onde quer que vejam, ali está Deus. Ele não está 
confinado a um só lugar; está em toda parte. O que aconteceu ao malvado Kamsa12, que trilhou o 
caminho do mundo? Sempre que ele pronunciava o nome de Krishna, Ele estava ali, mas Kamsa 
pensava que era uma simples ilusão. Não foi capaz de reconhecer a divindade de Krishna por causa de 
seu apego ao corpo. Vocês só podem ter a visão do Divino quando desenvolvem amor pelo Ser. O Atma 
é um e somente um. Considerem, por exemplo, os três mundos: Dehatma, Jivatma, Paramatma13. O 
Atma é comum a todos. Desenvolvam fé inabalável de que o Atma é Deus. O Atma está sempre com 
vocês, em vocês, à sua volta, acima e abaixo de vocês. A não ser o Atma, não há outra entidade neste 
mundo. 

                                                 
11 Baba se refere à repetição de Nomes de Deus – no caso, do aspecto Vishnu, ou o Preservador. O nome em Sânscrito desta 
prática é Laksharchana – Adoração dos Muitos Nomes é uma tradução possível para essa expressão. 
12 Tio de Krishna e seu perseguidor implacável, desde a infância. 
13 Podem ser considerados, respectivamente, como os mundos: físico, mental e divino. O ponto aqui é a presença do termo “Atma” 
em todos, indicando sua unidade. 
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Personificações do Amor Divino! 
Não percam tempo. Vocês não desperdiçam somente seu tempo mas, também, seu corpo. Podem estar 
executando práticas espirituais, mas são incapazes de superar a ilusão do mundo. Considerem tudo que 
vêem como manifestação de Deus. Até um mosquito é uma forma de Deus. Uma formiga é uma forma 
de Deus. Por esta razão, o santo Thyagaraja14 cantou:  
 “Ó Rama! Tu permeias tudo, desde uma formiga até o próprio Brahma. Tu também és Shiva e Kesava15. 

Por favor, venha em meu socorro.” 
Poema em Télugo 

Há divindade até mesmo em uma formiga. Vocês bem sabem a dor que sentem quando são mordidos 
por uma formiga. E não é só: as formigas constroem formigueiros que se tornam moradas de cobras. 
Não fosse pela divindade presente nelas, como poderiam insetos pequenos como as formigas serem 
dotados de tal poder? A divindade permeia tudo, do microcosmo ao macrocosmo. Nunca desconsiderem 
o microcosmo pois a divindade permeia tudo. 
Os jovens modernos não compreendem o que é a divindade. Isto se deve à idade, pois, na juventude, o 
sangue é quente e a mente é instável. Como pode alguém compreender a divindade com uma mente 
vacilante? Primeiro, precisam manter sua mente estabilizada. Só então poderão reconhecer a divindade. 
A verdade é a melhor amiga do amor e a retidão relaciona-se com ambos. Termos como verdade, amor, 
retidão, etc. podem diferir, mas o princípio subjacente da divindade é um só e o mesmo para todos eles. 
Personificações do Amor Divino! 
Hoje, três mil jovens vieram de Kerala por causa de seu imenso amor por Swami. Desenvolvam esse 
amor dia após dia. Considerem o amor como Deus. Só o amor virá em seu socorro nos momentos de 
necessidade. Quando Surdás, um devoto cego do Senhor Krishna estava atravessando uma densa 
floresta, Krishna veio em seu auxílio na forma de um menininho. Ele lhe disse: “Surdás! Estou indo para 
Brindavan. Segure minha mão e eu o levarei comigo.” Quando escutou o nome Brindavan, sua alegria 
não teve limites. O menino lhe disse para segurar sua mão, mas, estando sob a influência de Maya, 
Surdás segurou o bastão que Krishna tinha em Sua mão. Pela Divina Vontade de Krishna, o bastão foi 
ficando cada vez menor. Em conseqüência disto, Surdás estava a ponto de tocar a mão de Krishna. 
Nesse momento, Krishna revelou Sua identidade. Ele disse: “Surdás! Deus é seu único refúgio onde 
quer que você possa estar, seja em uma floresta, no céu, numa cidade ou vilarejo, no topo de uma 
montanha ou nas profundezas do mar. É por isso que Eu vim ajudá-lo.” Assim que a mão de Surdás 
tocou a de Krishna, o devoto alcançou a divindade. Até então, estava conversando com Krishna e ouvia 
Suas doces palavras, mas não O havia tocado. No momento do toque, ele entrou em êxtase e chamou 
em voz alta: “Krishna! Krishna!” Diz-se que A Visão do Senhor destrói todos os pecados: Seu toque 
destrói as amarras do Karma; conversar com Ele destrói todos os problemas. Deus encarna para 
conceder Darshan, Sparshan e Sambhashan16 aos Seus devotos. Krishna veio até Surdás de modo a 
mostrar-lhe o caminho para Brindavan. Então, começou a conversar com ele e, ao fim, concedeu-lhe  
Seu Toque, liberando-o dos laços do Karma. Por isso, Darshan, Sparshan e Sambhashan são todos 
necessários. Vocês não deveriam ficar satisfeitos só com o Darshan; deveriam aspirar pelos três. 
Tratem a todos como formas de Deus. Isto significa que cada indivíduo é uma encarnação da divindade. 
Todos os nomes e formas são Dele. Aqui, vocês podem ver milhares de formas de Deus. Quão 
afortunados são! É um sinal de ignorância considerarem-se fracos, esquecendo-se de sua divindade 
inata. Para dizer a verdade, vocês não são simples mortais, são encarnações da divindade imortal. Deus 
em pessoa está representando o papel de um ser humano nesse drama cósmico. Deus assume a forma 
do homem. Por isso, desenvolvam fé firme de que todos são divinos. Então, perderão sua consciência 
individual e tornar-se-ão um com a Divindade. Ver a multiplicidade na unidade é devido a Maya, a Ilusão. 
Quando compreenderem a Unidade, sua alma individual se transformará no Ser Divino. 
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: “Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare”. 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil a partir da versão em inglês  
disponível na Página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in.  

 Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004 

                                                 
14 Grande santo e poeta que viveu no Sul da Índia, de 1767-1847, famoso por suas composições devocionais. 
15 O santo reconhece a divindade do Avatar Rama, príncipe que viveu na remota antigüidade, comparando-o aos três aspectos de 
Deus: Brahma, o Criador, Shiva, o Destruidor e Kesava (Vishnu) o Preservador. 
16 Respectivamente, a Visão do Divino, o Toque do Divino e a Conversa com o Divino. 


