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Como o alimento para um homem faminto, como pancadas de chuva num campo seco, a ciência 
espiritual védica do autodescobrimento é o salva-vidas para a humanidade, caindo para a destruição 
pelo fato de ter perdido sua ligação com a verdade, a moralidade, a paz e o amor. Vocês são os 
instrumentos na difusão da ciência védica entre os cantos mais distantes dessa terra vasta; vocês são os 
escolhidos! Vocês têm de mostrar pelo preceito e pelo exemplo que o caminho da auto-realização é o 
caminho da alegria perfeita. Daqui em diante, recai sobre vocês uma grande responsabilidade; a 
responsabilidade de demonstrar por sua calma, compostura, humildade, pureza, virtude, coragem e 
convicção sob todas as circunstâncias, que a disciplina espiritual que praticam têm feito de vocês 
pessoas melhores, mais felizes e mais úteis. Pratiquem e demonstrem, não afirmem apenas em palavras 
e neguem em ações. 

O mar é considerado sagrado, mais sagrado do que qualquer rio, porque todos os rios deságuam nele. 
Esse encontro de trabalhadores de todos os cantos da Índia é, portanto, uma congregação santa, 
representando a confluência dos córregos da devoção. Tornou-se imperativo planejar o processo de 
levar o conhecimento espiritual a cada porta, uma vez que a inundação gigantesca da máquina moderna 
da civilização está destruindo rapidamente todos os traços do divino no homem. 

A Atmosfera de Hoje Está Poluída Pela Competição Doentia 

O Eu Superior que pode conferir alegria eterna é ignorado e o homem busca freneticamente no fundo do 
mar ou fora no espaço para atender ao seu anseio por orgulho e pompa. Algumas pessoas têm de dar 
um passo adiante agora, corajosamente, para declarar de sua própria experiência genuína, que a alegria 
de alcançar a lua não é nada quando comparada à alegria de alcançar a lua interna da bem-
aventurança, e a fonte de toda a bem-aventurança, o Eu Superior. Falar uma coisa e ser outra irá 
derrotar o grande propósito. O menor sinal de hipocrisia irá enfraquecer as fundações do edifício. Por 
isso, é necessário estabelecer certas provas e qualificações, certas orientações gerais para aqueles que 
se posicionam adiante como trabalhadores nesse campo. Padrões e auto-examinação sistemática são 
necessários a cada estágio para o sucesso de todo esforço. 

A atmosfera de hoje está poluída pelo ódio, cobiça e competição doentia, os quais lançam fora as 
virtudes da reverência, humildade e equanimidade. O mundo e suas atrações efêmeras têm se tornado o 
objetivo do esforço humano. Deus que é a fonte, o sustento e o objetivo supremo, é ignorado tanto no 
mundo exterior quanto no mundo interior do impulso e do intelecto. Assim, as organizações que estão 
representando têm de ser sempre vigilantes e eficientes, para que vocês também sejam puxados para o 
vórtice. 

Eu não vou mantê-los aqui por muito mais já que têm de se reunir em grupos e redigir pontos para 
discussão e esclarecimento, nas sessões seguintes dessa conferência; alguns de vocês têm que se 
encontrar em comitês para preparar relatórios, listas de sugestões e recomendações para a 
apresentação da conferência. Então, Eu abençôo a todos vocês e lhes permito que voltem aos seus 
alojamentos, assim poderão se encontrar no começo da tarde para o próximo estágio da discussão. 
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