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DESENVOLVAM O AMOR PARA EXPERIMENTAR A DIVINDADE 
Data: 15/04/20041 - Local: Brindavan - Whitefield 

Todos os nomes e formas são somente manifestações do Ser Supremo, 
Que é a personificação da paz e da prosperidade. 

Ele é Existência, Conhecimento e Felicidade Absoluta e não dual. 
Ele é Satyam, Sivam, Sundaram: Verdade, Bondade e Beleza! 

Poema em Télugo 

Manifestações do Amor Divino 

Muitos descrevem em detalhes o poder de Sai, o amor de Sai e a verdade e a paz que Ele personifica. 
Mas, será que praticam realmente os ensinamentos de Sai? A resposta é um enfático “não”. Esta é a 
razão pela qual não sinto vontade de dar discursos atualmente. Os indivíduos são heróis ao proferirem 
discursos, mas são zeros na prática. De que serve falar àqueles que não põem em prática os Meus 
ensinamentos? As pessoas estão interessadas em adquirir conhecimento literário mas não em praticar 
aquilo que aprenderam. Não se obtém benefício algum ao memorizar ensinamentos. Vocês só 
conseguem irritar a garganta quando falam sem praticar aquilo que pregam. Por outro lado, a 
espiritualidade jamais poderá ser descrita em palavras ou compreendida simplesmente por escutar 
discursos. Os ensinamentos espirituais não conseguirão preencher seus corações com bem-
aventurança, a menos que vocês os coloquem em prática. 

Krishna permeia cada átomo do Universo 

Era a época da guerra do Mahabharatha2. Certo dia, Abhimanyu3 aproximou-se de sua mãe, Subhadra, 
para lhe pedir permissão para enfrentar uma arriscada formação militar de batalha do inimigo, em forma 
de flor de lótus, denominada Padmavyuha. Ele implorou pela bênção materna para que fosse capaz de 
derrotar o inimigo, saindo vitorioso. Subhadra respondeu: “Querido filho! Eu, certamente, vou abençoá-lo 
para que seja vitorioso mas, em última instância, prevalecerá a Vontade de Deus. Tudo depende de Sua 
Graça. Como posso permitir que você enfrente a Padmavyuha quando bem sei do perigo que ela 
representa? Essa não é uma formação militar qualquer. Foi criada pelo grande gênio militar 
Dronacharya. Além de tudo, sua esposa está para dar à luz. Não temos como saber se o momento é 
favorável a nós ou não. Seu pai Arjuna e seu tio Krishna também não estão aqui para lhe dar as 
orientações e o apoio necessários. Por isso, desista da idéia de marchar para o campo de batalha.” 
Abhimanyu respondeu: “Mãe, não há lugar onde meu tio Krishna não esteja presente. Ele está em toda 
parte.” Abençoando seu filho, Subhadra disse: “Krishna é a personificação do amor. Cada átomo do 
Universo tem o toque do Seu amor, que só pode ser experimentado através do amor. Não há outro modo 
de sentir o Seu amor. Porém, querido filho, como lhe será possível experimentá-lo no campo de batalha? 
Veja o Senhor Krishna em toda parte, mas não aja sob impulso do ego. Não pense que seus pontos de 
vista têm a aprovação Divina.” 

O Senhor Krishna permeia cada átomo do Universo.  

Com mãos, pés, olhos, cabeças e bocas permeando tudo, Ele está em todo o Universo. 

Ele é o amor personificado. Só é possível experimentá-Lo por meio do amor. Onde existe amor, não 
aparece de forma alguma a questão da guerra. O amor confere paz, prosperidade, sucesso, boa sorte e 
felicidade. Essas coisas não estão separadas: são diferentes aspectos do amor. O princípio do amor 
está presente em cada um, na forma do Atma. O Atma é infinito e eterno. Esta é a razão pela qual os 
Vedas declaram: O Absoluto é a personificação da verdade, sabedoria e eternidade4. Onde está Deus? 

                                                 
1 Contexto do Discurso: este Discurso foi pronunciado logo após o fim de um Retiro para Jovens em Brindavan (11 a 14/04). 
2 Épico Hindu que relata a saga dos irmãos Pandavas e seu protetor, o Avatar Krishna, na luta contra os perversos Kauravas, 
primos e usurpadores do trono dos Pandavas. Essa luta, que culmina com a batalha de Kurukshetra, vencida pelos Pandavas, 
além de um fato histórico, é a metáfora suprema da luta entre o bem e o mal, entre a retidão e o vício.  
3 Um dos heróis do épico, filho da irmã de Krishna, Subhadra e de Arjuna, um dos irmãos Pandavas. O nome Abhimanyu significa 
“O Guerreiro Honrado”. O episódio citado por Baba foi parte de um plano para derrotar os Pandavas. O exército Kaurava tratou de 
afastar Arjuna e Krishna do campo de batalha, pois estes saberiam como enfrentar aquela formação militar, deixando a luta nas 
mãos de Abhimanyu que, apesar de suas inúmeras habilidades, desconhecia a técnica, tendo sido derrotado e morto. 
4 Satyam Jnanam Anatam Brahma – conhecido provérbio Sânscrito, muito citado por Baba. 
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Ele está presente em todos os seres. Todos os nomes e formas são Dele. Ele é a personificação da 
verdade e bem-aventurança. 

Tudo é bom na Criação de Deus 

Os caminhos de Deus são misteriosos. As pessoas duvidam por serem incapazes de compreender Suas 
ações. Vocês consideram uma coisa como boa e outra como ruim, mas tudo acontece conforme a 
Vontade de Deus. Vocês dizem sim ao que é bom e não ao que é mau, mas ambos são manifestações 
de Deus. O homem tenta julgar uma coisa como boa e outra como má, mas é impossível para ele fazer o 
julgamento correto. Como pode saber o que é bom para si? Bem e mal acontecem de acordo com a 
Vontade Divina. Certas formas podem não ser agradáveis à vista mas, para Deus, tudo é Verdade, 
Bondade, Beleza. Como podem descrever um conceito destes? Há beleza em tudo que Deus faz, mas 
ninguém consegue compreender Seus propósitos. De um ponto de vista mundano, algumas coisas 
podem parecer ruins ao olho humano, mas quando pesquisadas em profundidade, compreende-se a 
verdade de que tudo é bom.  

Como vocês têm só visão exterior, consideram algumas coisas como belas e outras como feias. Tudo 
que Deus cria é belo, mas as pessoas não conseguem apreciar a beleza real por causa de seu ponto de 
vista que enxerga a partir do externo. Para qualquer mãe, seu filho parecerá bonito. Ninguém pode negar 
esse fato. A criança pode ter uma aparência feia para vocês, mas sua mãe só verá beleza nela. Vocês 
não têm o direito de contrariar o julgamento da mãe a esse respeito. O mesmo acontece com a Criação 
de Deus. Então, como podem dizer que algo é bom e algo é ruim? O mundo inteiro está cheio de beleza 
e encanto. Podem me mostrar alguma coisa, do microcosmo ao macrocosmo que seja ruim neste vasto 
Universo? É impossível Vocês devem aceitar tudo como a Vontade de Deus, com uma mente aberta. 
Considerem tudo como bem. Não têm o direito de julgar a Criação Divina ou os atos de Deus. Os 
caminhos Dele são os mais misteriosos e maravilhosos. 

A Vontade do Senhor e Suas histórias são as mais maravilhosas e sagradas dos três mundos. 
Elas são como foices que cortam as ervas daninhas do apego mundano. 

Elas são as mais elevadas e enobrecedoras.  
Conferem bem-aventurança aos santos e sábios em penitência nas florestas. 

Poema em Télugo 

Veja a Divindade na Criação 

Prahlada5 foi um grande devoto do Senhor. Ele cantava o Nome Divino de Narayana sem cessar e, 
como resultado, experimentou sua unidade com o Senhor. Ele foi capaz de ver o mundo todo como 
manifestação do Senhor Narayana. Deus permeia o Universo inteiro. Sendo assim, como podem 
declarar que Deus esteja aqui e não ali? Vocês vêem o mundo mas não conseguem reconhecê-lo como 
a forma de Deus. Na verdade, tudo é divino. Não se deixem iludir por qualquer coisa que vejam com 
seus olhos. 

O homem não tem nenhum poder próprio. É o poder divino que o faz viver. Mas o ser humano, em sua 
ignorância, se deixa levar pelo sentimento de ser o autor de sua vida e desenvolve o ego. É isto que se 
vê no mundo atual. Sob tais circunstâncias, não é possível diferenciar entre a verdade e a inverdade. É 
melhor considerar tudo como bom. Se Deus permeia tudo, como pode haver algo ruim? Tentem 
perceber Deus em toda parte. Não superponham seus sentimentos sobre os Dele. É impossível 
compreender o princípio da Divindade pelo estudo das escrituras ou pela educação mundana. Mesmo os 
sábios e santos da antigüidade foram incapazes de compreender a Divindade. Ele está além dos três 
mundos. Como pode alguém entender uma Divindade assim? Aquilo que Ajit Popat6 mencionou é 
verdade. Porém, é preciso sermos realistas em nossos pontos de vista. Vocês dizem que viram a forma 
do Senhor Vishnu como é a aparência Dele? Vocês dizem que Ele carrega a concha, o disco, a clava e a 
flor de lótus em suas quatro mãos. Concha, Disco, Clava e Lótus são simbólicos. Essa forma não 
corresponde à realidade. Isso é só uma superposição de seus sentimentos, mas não é a realidade 
última. 

                                                 
5 Jovem devoto do Senhor Vishnu ou Narayana. Por sua entrega total a Deus, enfrentou a ira de seu próprio pai, que 
repetidamente ameaçou sua vida. Todas as vezes ele foi salvo por Narayana. É citado por Swami como exemplo ideal de jovem. 
6 Um palestrante que falou antes de Swami na ocasião. 
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Suponham que encontrem cobra à sua frente enquanto caminham pela estrada. Quem é, relativamente, 
mais venenoso? Não será o homem, uma vez que todos os seus pensamentos, palavras e atos estão 
repletos de veneno? De fato, ele é mais perigoso que a cobra. Tudo que vêem pode não corresponder à 
realidade. É necessário investigarem profundamente para conhecer a verdade. O Mahabharatha está 
cheio desses ensinamentos. O verdadeiro ser humano é aquele que compreende os ensinamentos do 
Mahabharatha e os coloca em prática. Os ensinamentos sagrados desse épico são uma grande 
contribuição da Índia à Humanidade. Com sua limitada compreensão, vocês não têm o direito de emitir 
juízo sobre qualquer coisa. A verdadeira sabedoria reside em aceitar tudo como bem e seguir o caminho 
da verdade.  

Manifestações do Amor Divino! 

Existe amor em cada um de vocês, mas não conseguirão experimentar bem-aventurança a menos que 
abandonem o apego ao corpo.  

O corpo é um recipiente de impurezas, propício a doenças; 
está sujeito a mudanças com o passar do tempo; 

não é capaz de cruzar o oceano de Samsara7. 
Ele nada mais é que uma estrutura de ossos. 

Ó Mente! Não se iluda pensando que o corpo é permanente. 
Em lugar disso, busque refúgio nos Divinos Pés de Lótus. 

Poema em Télugo 

Quão tolo é desenvolver apego a um corpo transitório assim. O mundo parece ser permanente mas, na 
realidade, não é. O que parece bom à simples visão pode não o ser em realidade. Ver o mal no bem é 
um grande pecado. Vocês deviam tentar ver o bem até no que é mau. Mesmo que algo aparente ser 
ruim, devem investigar profundamente e tentar perceber o seu aspecto positivo. Vocês encontram 
inúmeras formas nesse vasto mundo. Entretanto, todas elas emergiram da mesma fonte. Elas são 
diferentes aspectos da mesma Divindade. Todas as formas são essencialmente Divinas. Sendo assim, 
como podem condenar alguma coisa como sendo má? Tudo é bom. Quando se alimentam, consideram 
sagrada a comida. Enquanto a comida permanece em seu estômago, sentem que é bom. Mas, quando 
sai como dejeto, não conseguem suportar o cheiro. Se é assim tão desagradável, como puderam mantê-
la em seu estômago antes? Bem e mal dependem de suas preferências e aversões. Deixem de lado 
esses gostos e desgostos. Vocês devem ter em mente aquilo que Deus gosta. Só Ele sabe o que é bom 
para vocês. Então, rendam-se à Sua Vontade e refugiem-se Nele. 

O verdadeiro amor é imutável e eterno 

Manifestações do Amor Divino! 

O princípio do amor não pode ser descrito em palavras. Todas as descrições refletirão somente uma 
parte da verdade total. Portanto, em lugar de tentar descrevê-lo, façam tudo para se tornarem 
merecedores do amor de Deus. O amor é a forma de Deus. Ele pode conceder Seu amor a vocês de 
muitas maneiras. O amor é a sua meta final. Só o amor pode santificar suas vidas. Assim, desenvolvam 
cada vez mais amor. Só o amor os protegerá. Amor pelo corpo físico é apego. A criança se torna jovem 
e o jovem se torna velho e, por conseguinte, o corpo físico se modifica e perde gradualmente o seu 
encanto e beleza, com o passar do tempo. Porém, o amor permanece constante o tempo todo. O termo 
“Amor8” não é somente uma palavra; tem uma forma. Não há lugar onde não exista o amor. Ele permeia 
tudo, envolvendo Anda, Pinda e Brahmanda9. O amor é a base de todas as atividades, incluindo comer, 
falar, caminhar, etc. Em verdade, o amor sustenta as suas vidas. As pessoas tendem a se esquecer 
deste sagrado princípio de amor mesmo após haverem compreendido seu significado. Quão tolas são!  
Deve-se experimentar o amor, desfrutá-lo e compartilhá-lo com os outros. 

Manifestações do Amor Divino! 
É impossível descrever totalmente o princípio do amor. Ele atrai a todos. O amor de Deus se manifestou 
na forma da Natureza. Por esta razão, a Natureza atrai a todos. Krishna significa Aquele que Atrai. Deus 

                                                 
7 O Universo em perpétua mutação, o oceano da vida e da morte. 
8 Prema – que é a palavra em Sânscrito para o Amor em seu sentido mais amplo e espiritual. 
9 Resumidamente: o Universo Material (Anda), a Força Interior em cada ser, que causa a Dualidade (Pinda) e o Conjunto de Forças 
Cósmicas que regem toda a Criação (Brahmanda) 
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atrai a todo mundo, conferindo bem-aventurança a todos. Ele é a personificação da doçura. As pessoas 
preparam vários tipos de doces mas o açúcar é o mesmo em todos eles. Do mesmo modo, a Divindade 
é a mesma em todos os nomes e formas que vemos neste mundo. Deus não pode ser limitado a 
qualquer forma em particular. Considerem como Suas, todas as formas. Vocês podem ir a qualquer 
lugar, adorar qualquer forma. Todas as formas são Divinas. Quando desenvolverem esta fé e este amor 
por Deus, poderão vê-Lo em qualquer lugar e experimentar Seu amor. Não é possível vivenciar a 
Divindade sem desenvolver amor. Esta é a razão pela qual as Gopis oravam a Krishna, dizendo: 

Ó Krishna, toque sua doce flauta e plante as sementes do amor no deserto dos corações sem amor. 
Deixe que a chuva do amor caia sobre a terra e faça fluir os rios do amor. 

Canção em Télugo 

As Gopis ansiavam pelo amor de Krishna e nada mais. Vocês são as gotas do suco do amor. Uma 
quantidade de gotas juntas forma um córrego que, no fim, mistura-se com o oceano. No entanto, 
atualmente, o homem não é capaz de compreender o que é o verdadeiro amor. Se ele gosta de um 
objeto em particular, pensa que tem amor por aquilo. Se têm preferências, também terão aversões. Mas, 
quando têm amor, não pode haver algo que seja negativo. O amor é imutável e eterno; é Divino. Em 
verdade, é a forma da Divindade.  

O Uno sem segundo, eterno, puro, imutável, 
a Testemunha de todas as funções do intelecto, 

além de todas as condições mentais 
e dos três atributos materiais: Equilíbrio, Ação e Inércia.10 

Não é possível descrever o amor em linguagem mundana. É tolice pensar sobre o amor no sentido 
mundano. Não conseguirão encontrar um termo equivalente ao amor. Podem descrever o amor de várias 
maneiras, para sua própria satisfação, mas nenhuma dessas descrições corresponderá à realidade. Só o 
amor se iguala ao amor. Não é possível descrevê-lo de qualquer outro modo. É esse princípio divino de 
amor que precisam compreender e praticar. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês podem permanecer imersos no amor, experimentá-lo e desfrutar dele, mas sua sede de amor 
nunca será saciada. O amor só pode ser experimentado através do amor. Não há outro caminho para 
vivenciá-lo. Amor é amor e isto é tudo. Tenham fé absoluta de que Deus é a personificação do amor. Ele 
é o único verdadeiro e eterno amor. Concentrem seu amor somente em Deus. Ele está presente em 
todos os lugares, em forma de amor. Vocês nunca deveriam ter dúvidas a esse respeito. O córrego do 
amor deve fluir incessantemente em vocês. Só assim poderão ter a visão divina. Sem dúvida, vocês têm 
o desejo de ver Deus, mas não estão expandindo seu amor. Se estiverem interessados, estou pronto a 
lhes conceder a visão de Deus, mas só poderão vê-lo se cultivarem o verdadeiro e eterno amor em 
vocês. 

Manifestações do Amor Divino! 

Eu sempre ensino amor a vocês, amor e somente amor. Podem tentar descrever o amor de muitos 
modos. É impossível fazer isto. O amor tem uma única forma: a forma da atração. Ele confere bem-
aventurança e graça. O Amor é Deus. Vivam em Amor. Em outra oportunidade, discorrerei mais sobre o 
princípio do amor. O amor mundano é artificial, mas o homem, em sua ignorância,  pensa que há 
felicidade nele. Tudo que o homem ama é negativo. Ele deveria dirigir seu amor para o princípio positivo 
que jamais se altera. Aqui está um pequeno exemplo: vocês têm vindo aqui por muitos anos. Acaso já 
estão satisfeitos em terem o Darshan de Swami? Não! O mesmo Swami a quem viram de manhã, voltou 
ao anoitecer, mas vocês anseiam por vê-lo sempre e sempre. A razão para este anseio é o amor. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso Divino com o bhajan: “Prema Mudita Manase Kaho...11” 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil a partir da versão em inglês  
disponível na revista Sanathana Sarathi de julho de 2004 - Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2004 

                                                 
10 Baba se referiu a esses atributos como Gunas e os seus nomes em Sânscrito são, respectivamente: Satwa, Rajas e Tamas 
(equilíbrio, ação e inércia). 
11 Quem é Aquele cuja Lembrança me enche de Amor? 


