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Data: 18/02/2004 – Ocasião: Mahashivaratri - Local: Prasanthi Nilayam 

Manifestações do Amor Divino! 

A glória da antiga cultura da Índia está além de qualquer descrição. As tradições gloriosas deste país 
não são somente uma questão de orgulho para seus habitantes, mas também para o mundo inteiro. 
Mas, com o passar do tempo e por causa da influência crescente da cultura ocidental, esta grande 
tradição está sendo esquecida. Por exemplo, os nomes dos anos no calendário hindu, como Prabhava, 
Vibhava, Shukla, Pramoduta, Prajotpatthi1, etc. têm um significado profundo. Porém as pessoas se 
esqueceram desses nomes e seguem o calendário ocidental que consiste em janeiro, fevereiro, etc. 

(Enquanto Baba prosseguia com o Seu discurso, começou a mostrar sinais de indisposição, com a 
iminência do aparecimento do Atma Lingam. Ele se sentou e sinalizou aos estudantes para começarem 
a cantar Bhajans. Depois de alguns momentos, um Lingam dourado emergiu da boca de Baba e Ele o 
ergueu para todos verem. Então, Swami se retirou para a sala de entrevistas por um breve período, onde 
mais dois Lingans emergiram. Depois disso, Ele retornou à varanda e retomou o Seu discurso.)   

Nenhum perigo pode ameaçar este corpo, não importa o que aconteça. Na realidade, este corpo, há 
pouco, foi aliviado de um grande fardo. Ele não vinha recebendo nutrição apropriada nos últimos dois 
meses. Durante o processo de aparecimento do Lingam, o corpo, é claro, sente a tensão. Porém, eu os 
asseguro de que não precisam se preocupar com isto. Eu dediquei este corpo à vocês. É 
responsabilidade sua cuidar dele. 

Eu posso ver que os estudantes estavam muito ansiosos e muito preocupados com o Meu bem-estar. 
Somente Eu posso entender os sentimentos dos Meus estudantes. De fato, eles são o Meu alento vital. 
Os estudantes estão preparados para sacrificar suas próprias vidas por causa de Swami. Eu também 
estou preparado para sacrificar a Minha vida por causa deles. 

Queridas crianças! Eu os protegerei onde quer que estejam. Eu dedico todo o meu tempo a vocês. Meu 
único desejo é cuidar para que vocês estejam sempre contentes. Este corpo não corre qualquer perigo. 
Eu garanto. Lembrem-se sempre de Deus, onde quer que vocês estejam. Qualquer trabalho que possam 
fazer, considerem-no como trabalho de Swami. Eu cuidarei sempre do seu bem-estar. Nem mesmo seus 
pais podem entender e apreciar os seus sentimentos como Eu faço. Vocês podem subir na vida e atingir 
altas posições, minhas queridas crianças  ‘douradas'2!   

Tudo o que aconteceu, aconteceu: passado é passado. Sofrer por causa do corpo é muito comum. É 
como o vai e vem das nuvens. Então, a partir de hoje, abandonem todas as suas preocupações e sejam 
felizes. Eu os abençôo para que vocês possam passar nos seus exames com louvor. Por que temer 
quando Eu estou aqui? Estou sempre com vocês; não tenho nenhuma outra residência além do seu 
coração. Na verdade, é no seu coração que está o Meu lar. 

Todos vocês podem ir agora; jantem, voltem e juntem-se aos Bhajans que serão cantados por toda a 
noite. Eu voltarei novamente durante a noite. 
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1  Podem ser traduzidos como: Origem, Poder, Luz, Felicidade e Criação. O Calendário Hindu é Lunissolar e tem um Ciclo de 60 

anos. Nesse calendário, cada ano tem um nome e um significado astrológico próprios. Baba citou os cinco primeiros. Mais 
adiante Ele compara esse sistema com o ocidental, no qual não apenas os meses têm nome especial. 

2  Baba se refere ao seus estudantes como ‘bangaru’ = feito de ouro, dourado. 


