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A GLÓRIA DA CULTURA INDIANA 
Data: 12/03/99 – Ocasião: Viagens - Local: Nova Déli 

Manifestações do Amor Divino!  

Se o dinheiro é perdido, não é necessário se preocupar, pois pode-se ganhá-lo novamente. Se um amigo 
é perdido, pode-se ter outro. Se a esposa é perdida, pode-se casar novamente. Se perde-se o pedaço 
de terra, pode-se comprar outro terreno. Tudo isto pode ser recuperado; mas se o corpo é perdido, não 
se pode recuperá-lo.  

Cultivem o Amor Altruísta  

O corpo humano é altamente sagrado e inestimável. Assim, ele tem que ser cuidado com extremo zelo. 
“O nascimento humano é o mais raro e mais nobre de todos os seres viventes” (Verso em Sânscrito). 
Mas o homem, incapaz de entender sua verdadeira identidade, está desperdiçando sua vida. Desde 
tempos imemoriais, a cultura da Índia propagou três valores importantes. Falem a verdade. Nunca digam 
uma mentira para agradar alguém. Este é o valor moral. Falem de maneira agradável. Este é o valor 
social. Não falem verdades desagradáveis. Este é o valor espiritual. A Bhagavad Gita diz: “Deve-se falar 
somente palavras verdadeiras, agradáveis e bem-intencionadas que são benéficas a outros” (Verso em 
Sânscrito).  

O homem, atualmente, esqueceu seu Ser verdadeiro e está sendo desencaminhado pela ilusão. Qual a 
razão? Eis um pequeno exemplo para ilustrar isto. Ouro puro é brilhante e tem um valor muito alto. 
Porém, quando é amalgamado com metais como prata, cobre, latão, etc., não só perde sua identidade, 
mas também seu valor. Semelhantemente, o homem, que pode ser comparado ao ouro puro, perdeu sua 
verdadeira identidade e também seu valor já que sua mente está poluída com pensamentos mundanos e 
sentimentos profanos. O homem hoje não pode ser chamado de ser humano no sentido estrito do termo. 
Ele perdeu sua natureza humana por causa de maus pensamentos e más companhias. O que o homem 
precisa cultivar hoje é o valor sempre brilhante e refulgente do Ser Interno. Valores humanos não podem 
ser adquiridos do exterior. Eles são inatos. Mas, o homem esqueceu destes valores que são inerentes a 
ele desde seu nascimento. O homem moderno só é humano na forma, mas não no comportamento.  

Desde tempos antigos, a Índia tem estado na vanguarda dos valores humanos, isto é, Verdade, Retidão, 
Paz, Amor e Não-Violência. O homem foi presenteado com amor, mas o adulterou muito com egoísmo e 
interesse pessoal. Ele deveria cultivar o amor altruísta. Só então sua vida brilhará resplandecentemente. 
Quando a corrente elétrica entra na lâmpada pelo fio, vocês obtêm a luz. Verdade, retidão, paz e amor 
podem ser comparados à corrente elétrica, ao fio, à lâmpada e à luz, respectivamente. Assim, para 
experimentar a luz do amor, vocês têm que cultivar a verdade, a retidão e a paz. Amor é Deus, Deus é 
amor. Então, vivam em amor. Desde um pedinte a um milionário, ninguém pode sobreviver sem amor. O 
homem ama sua esposa, riqueza e filhos. Mas a grandeza reside em compartilhar seu amor com todos, 
não somente com seus amigos e parentes.  

O Vedanta diz: "Amem a todos, mas não confiem em ninguém". A razão é que o corpo humano é 
temporário. "Ele é feito de carne e ossos e está repleto de sujeira. É afligido com muitas doenças. Ele 
não pode cruzar o oceano de Samsara. Ó mente! Perceba que este corpo é efêmero e tome refúgio nos 
pés de lótus do Senhor" (Poema em Télugo). Este corpo é estimado e considerado auspicioso, visto que 
há vida nele. Ele se torna um cadáver e absolutamente inútil no momento em que o princípio de vida o 
abandona. Assim, entendam a natureza passageira do corpo e comportem-se de acordo. Compartilhem 
seu amor com todos. Sua vida inteira está baseada no amor.  

Protejam seus Sentidos de Efeitos Maléficos  

Manifestações do Amor Divino!  

Desde tempos antigos, a cultura da Índia deu muita ênfase à necessidade de bons pensamentos, boas 
companhias e boas ações. "Falem a verdade e pratiquem a retidão" (Verso em Sânscrito). O homem 
pode atingir alturas louváveis seguindo este ensinamento. Só os indianos entenderam esta verdade. Mas 
que pena! Hoje os próprios indianos a esqueceram. “Hoje os próprios indianos não estão se esforçando 
para entender sua própria cultura que é permeada com sentimentos nobres e divinos. A qualidade 
humana extinguiu-se no homem devido à falta de temor ao pecado e de amor por Deus. Que maior 
desgraça pode cair sobre a humanidade do que esta!” (Poema em Télugo). 
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O homem deveria perceber sua divindade inata. Isto só é possível quando ele usa adequadamente os 
cinco elementos e os cinco sentidos presenteados por Deus. O dever primário do homem reside, não em 
proteger sua riqueza e bens, mas em conservar os cinco elementos e proteger os cinco sentidos de 
maus efeitos. A mesma mensagem também foi propagada por Gautama Buddha. No começo ele 
estudou muitas escrituras, aproximou-se de muitos mestres e empreendeu vários tipos de exercícios 
espirituais. Mas, a sua sede espiritual não foi saciada. Finalmente, ele percebeu que somente o uso 
adequado dos cinco sentidos conferiria a paz da mente. Em primeiro lugar, ele salientou a importância 
da reta visão. Tudo que vocês vêem, seja bom ou ruim, é impresso em seu coração para sempre. Assim, 
não vejam o mal, vejam o que é bom. Não ouçam o mal, ouçam o que é bom. Isto é chamado reto ouvir. 
Reta visão e reto ouvir conduzirão aos retos sentimentos. Suas vidas serão santificadas uma vez que 
vocês cultivem os retos sentimentos. A vida humana é baseada em sentimentos. A vida humana não 
pode existir sem sentimentos. Hoje o homem tem falta de paz da mente porque não tem a reta visão, o 
reto ouvir e o reto sentimento. Nós culpamos os outros por nossos sofrimentos. Não acusem os outros 
por seus sofrimentos, porque vocês mesmos são a causa de sua miséria. Felicidade ou tristeza são 
feitas por vocês mesmos. Tudo aquilo que vocês experimentam não é nada mais que a reflexão, a 
reação e a ressonância do que está em vocês. Buddha, tendo entendido esta verdade, pôs seus cinco 
sentidos em uso adequado e, através disto, pôde atingir o Nirvana. Ele estava em um estado de 
suprema bem-aventurança no momento de atingir o Nirvana. Aquele estado poderia ser descrito como 
sempre bem-aventurado, pleno de felicidade, encarnação da sabedoria, além da dualidade, infinito como 
o céu, meta primordial e final, um, eterno, puro, imutável, testemunha onipresente, além das emoções, 
destituído dos três Gunas (qualidades da matéria).  
Quando Buddha estava prestes a atingir o Nirvana, seu meio-irmão Ananda, que estava ao seu lado, 
começou a chorar. Vendo isto Buddha sorriu e disse: "Meu amado, é bastante surpreendente que você 
se sinta triste por eu atingir o estado de bem-aventurança suprema. Ao invés disto, você também deveria 
tentar atingir este estado de felicidade suprema controlando seus sentidos".  
Valores Sagrados da Cultura Indiana  
A Índia é a pátria de muitas almas nobres. Então, é essencial para todos os indianos entenderem a 
história sagrada da Índia. Mas, hoje ninguém parece estar interessado em conhecer a história e a cultura 
da Índia. A cultura da Índia é baseada no Dharma (retidão). A palavra Dharma foi mal interpretada como 
religião. Dharma é como um imenso oceano, enquanto a religião é como uma lagoa. A cultura da Índia é 
pura, imaculada, eterna e imortal. Antigamente, eram ensinados os valores sagrados da Cultura Indiana 
às crianças desde a idade de cinco anos. A educação delas começava com mantras sagrados como 
Aum Namah Shivaya e Aum Namo Narayana. Mas no sistema de ensino moderno, os nomes divinos 
como Shiva e Narayana não têm lugar. As crianças aprendem rimas sem sentido como "Ba... Ba... 
ovelha preta". As pessoas não estão se esforçando para entender a eficácia destes mantras.  

Sem dúvida a educação mundana é requerida, mas junto com este conhecimento secular, a pessoa 
também tem que fazer um esforço para absorver os valores culturais. É por causa do crescimento do 
conhecimento mundano sem valores culturais que o homem se tornou um repositório de dúvidas. Até 
mesmo os pais e filhos, esposa e marido, perderam a fé uns nos outros. No tempo de Jesus, havia um 
único cético, Tomé, mas na Era de Kali todo o mundo é um Tomé cético!  

Rama e Ravana eram igualmente proficientes em 36 formas de conhecimento. Mas o sábio Valmiki, o 
compositor do Ramayana, descreveu Ravana como um tolo e Rama como um nobre, porque Ravana 
utilizou mal seu conhecimento, enquanto Rama pôs seu conhecimento em uso adequadamente. Por isso 
Valmiki descreveu Rama como virtuoso e nobre. Ravana se tornou a causa principal para a morte de 
seus filhos e irmãos, pois era incapaz de controlar sua luxúria. Seu clã inteiro pereceu devido às sua más 
qualidades e ações. Rama levou uma vida ideal. Hoje muitas pessoas aspiram ocupar posições de 
autoridade no campo político, embora não mereçam. Mas Rama renunciou ao próprio reino, embora 
sendo o filho primogênito, merecesse indubitavelmente ser o rei. Ele sacrificou tudo em prol da verdade. 
Ele teve convicção firme no ditado Védico: "Não há Dharma maior que a verdade" (Verso em Sânscrito). 
Ele fez um grande sacrifício e foi para a floresta para honrar a palavra de seu pai. Os Vedas também 
declaram claramente "A imortalidade só pode ser atingida através do sacrifício; nem riqueza, nem 
descendência, nem boas ações podem conferi-la" (Verso em Sânscrito). De fato, o sacrifício é o 
verdadeiro Yoga. Se vocês não exalarem o ar que inalam, seus pulmões serão afetados. Se vocês não 
excretarem a comida que comem, terão distúrbios estomacais. Igualmente, vocês deveriam doar o 
dinheiro que ganham como caridade com um espírito de sacrifício. Nisto reside a felicidade.  
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A cultura da Índia não dá espaço para diferenças baseadas em casta, credo, cor, religião e 
nacionalidade. Ela diz: "Vamos caminhar juntos e crescer juntos, vamos compartilhar o conhecimento e 
melhorar com isto. Vamos viver em amizade e paz sem quaisquer diferenças" (Poema em Télugo). Ela 
se refere ao princípio da equanimidade. Ela diz: "Loka Samastha Sukhino Bhavantu" (possa o mundo 
inteiro ser feliz!). Ela trata todo mundo da mesma forma, independente de casta, credo, cor, religião e 
nacionalidade. O mesmo princípio também foi enunciado por Jesus. Ele disse: "Todos são um, meu 
querido filho, sejam equânimes com todos". De fato, o princípio subjacente de todas as religiões é um e o 
mesmo. Mas, as pessoas se esqueceram desta unidade e se tornaram limitadas.  

Busquem a Verdade  

Manifestações do Amor Divino!  

Amor é vida. Assim, deve-se canalizar este amor na direção certa. Não o deixem ir na direção errada. 
Vocês podem realizar qualquer coisa na vida se exercem controle sobre isto. A cultura da Índia fala da 
busca pela verdade (Sathyanveshana). Por que se deve procurar pela verdade que é toda-imanente? 
Qual é o significado interno da palavra Sathyanveshana? A cultura da Índia tem uma bela analogia para 
isto. Os olhos que vêem sua mãe, sua esposa, sua filha e sua nora são os mesmos, mas os sentimentos 
com que vocês as vêem varia. Aqui, Sathyanveshana se refere à indagação sobre os sentimentos que 
vocês deveriam ter quando olham cada uma delas. A cultura da Índia enfatiza muito a auto-indagação.  

Algumas pessoas dizem que, uma vez que Deus não tem forma, Ele não existe. Mas, Deus tem forma. 
Neste mundo, não há nada que exista sem forma. De acordo com a ciência, o mundo inteiro é composto 
de átomos. Eles também têm forma. Os Vedas dizem: "Deus é menor que o menor átomo e maior que o 
maior objeto" (Verso em Sânscrito). O átomo é Deus. Desde a água que vocês bebem até a comida que 
comem, tudo é feito de átomos. Levou milhares de anos para os cientistas entenderem esta verdade. 
Mas, a mesma verdade foi proclamada pelo pequeno Prahlada eras atrás. Ele disse: "Não tenham o 
sentimento de que Deus está aqui e não está lá. De fato, Ele está em todos lugares. Vocês podem 
encontrá-lO onde quer que O procurem". A Índia foi o berço de muitas almas nobres como Prahlada, que 
experimentou a Divindade onipresente. Desde tempos imemoriais, os indianos adoraram a terra, as 
árvores, os formigueiros e as montanhas porque acreditavam que Deus estava em todos lugares e em 
tudo.  

"Com mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e orelhas que permeiam tudo,  
Ele permeia o universo inteiro." 

(Verso em Sânscrito) 

Deus está em todos lugares. Este é o ensinamento de nossa cultura ancestral. Como a mente humana 
enfraqueceu, o homem está perdendo fé nestes valores antigos. Da mesma forma que a combinação de 
metais com o ouro faz com que ele perca seu brilho e valor, também as más qualidades e maus 
sentimentos fizeram o homem perder seu valor e talento.  

Manifestações do Amor Divino!  

Desenvolvam fé em Deus para sua própria felicidade e bem-aventurança. Se as pessoas desenvolvem 
fé em Deus, todo o país estará contente. Vocês estão sujeitos à miséria porque falta fé no Ser Interior. 
Autoconfiança é muito importante. Não sejam desencaminhados pela educação mundana. De fato, tudo 
que está relacionado à mente e aos sentidos não é nada mais do que ignorância. A aniquilação da 
mente é a verdadeira sabedoria. A mente é um pacote de pensamentos e impulsos. Então, tudo que é 
relacionado à mente está sujeito a mudança. Só o Atma é verdadeiro e eterno.  

Muitas mudanças acontecem em um homem com a idade, mas o homem permanece o mesmo. Na hora 
do nascimento, vocês são crianças. Depois de dez anos, as pessoas os chamam de meninos. Depois de 
trinta anos, vocês se tornam homens. Depois de 75 anos, vocês são chamados de avô. A criança, o 
menino, o homem e o avô são um e o mesmo, mas vocês são iludidos vendo as mudanças físicas. 
Vocês devem sempre ter a verdade imutável em suas mentes. Este é o verdadeiro valor humano. O 
conhecimento mundano também é necessário, mas não é tudo e não é meta final da vida humana. 
Conhecimento mundano é para a felicidade neste mundo e conhecimento espiritual é para a felicidade 
posterior. Só o conhecimento espiritual está em vocês, sobre vocês, abaixo de vocês, ao seu redor e os 
protege.  
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Algumas pessoas negam a existência de Deus porque Ele não é visível a olho nu. Podem vocês, com a 
mesma analogia, negar a existência do ar, que também não é visível a olho nu? Embora o olho humano 
não possa ver Deus, o coração espiritual (Hridaya) pode vê-lO, ouvi-lO e experimentá-lO. Este é o 
ensinamento da nossa antiga cultura. Esta grande cultura permaneceu vibrante por milhares de anos. 
Einstein disse que a energia não pode ser criada nem destruída. Ela só muda sua forma. O mesmo 
também pode ser dito sobre nossa cultura antiga.  

Negócios de Deus  

Entre os números um e nove, o um é o maior porque vocês não podem ter o posterior sem o anterior. 
Somente a partir do número um que milhões emergiram. O zero ganha valor se o número um o precede. 
O valor se torna cada vez maior com o aumento no número de zeros. O Um é o herói, o mundo é zero1. 
Este herói é Deus. Você todos são como zeros. Assim, tentem ter o herói ao seu lado. Desenvolvam a fé 
de que Deus existe. A simples repetição dos nomes batata e pão indiano não satisfará sua fome. 
Igualmente, somente ler os textos espirituais ou escutar os discursos de homens santos não lhes 
concederá a realização. Ao invés disto, ponham pelo menos um ensinamento sagrado em prática. Só 
então vocês poderão experimentar felicidade.  

Considerem este exemplo: ponham duas colheres de açúcar em um copo com água. O açúcar se junta 
no fundo do copo. Se vocês bebem a água sem misturar o açúcar, a água não terá nenhum gosto. 
Peguem uma colher e mexam; então o copo de água inteiro terá o gosto doce. O coração humano é 
como um copo com água. A divindade pode ser comparada ao açúcar. Mexa com a colher de intelecto 
(Buddhi). O processo de mexer é a indagação. Uma vez que isto seja feito, a doçura da divindade se 
espalhará por todos os membros do corpo. Então tudo aquilo que vocês vêem, ouvem, falam e fazem 
será permeado com divindade. Sua própria vida será preenchida com amor.  

Vocês têm que crescer em fé para desenvolver amor. Muitas pessoas consideram fé como mera tolice. 
Mas verdadeiramente falando, conhecimento livresco sem conhecimento prático pode ser chamado de 
tolice. Vocês nunca deveriam estar satisfeitos com o mero conhecimento livresco e superficial. Vocês 
precisam também desenvolver o conhecimento geral e o conhecimento discriminativo. Só então atingirão 
o conhecimento prático que é muito importante. Mas, hoje, muito poucos parecem ter conhecimento 
prático. A maioria das pessoas está desperdiçando suas vidas adquirindo conhecimento superficial.  

No campo da espiritualidade, vocês não podem atingir nada se não têm fé e determinação. Quando vão 
ao mercado, vocês não podem adquirir nem sequer um pequeno lenço se não pagam uma certa quantia 
de dinheiro. Analogamente, vocês não podem atingir a graça divina, a menos que ofereçam seu amor a 
Deus. Deus também é como um empresário. De que tipo de negócio Ele se ocupa? Não negócio 
mundano, mas puramente espiritual. Ele recebe seu amor e derrama a graça d’Ele sobre vocês. 
Entreguem todos os seus pensamentos e preocupações a Deus e recebam a bem-aventurança em 
retorno.  

Este é o negócio que se espera que vocês façam com Deus. Mas nesta Era de Kali, as pessoas estão 
envolvidas em um tipo diferente de negócio com Deus. Os estudantes vão para o templo e rezam, "Ó 
Deus, eu oferecerei dois cocos2 se Você me fizer passar no exame". O que Deus fará com seus cocos? 
Por causa de tais votos tolos a espiritualidade se tornou um assunto ridículo aos olhos de muitos. Muitos 
de vocês talvez saibam que em Andhra Pradesh há um centro de peregrinação muito famoso chamado 
Tirupati, onde o Senhor Venkateswara é a deidade regente. Algumas pessoas vão lá e rezam: "Swami, 
eu oferecerei meu cabelo a Você se ganhar na loteria". Elas não percebem que Deus não necessita do 
cabelo sujo delas. Vocês tem que oferecer todas as suas más qualidades e maus pensamentos a Deus e 
receber qualidades e pensamentos sagrados em retorno. Suponham que vocês têm uma nota de 
dinheiro danificada. Ninguém a aceitará, exceto o Banco Central, onde podem conseguir uma nota nova 
em troca da danificada. Igualmente, sua mente e coração, que estão poluídos com maus pensamentos, 
podem ser comparados a notas danificadas. Nem mesmo sua esposa e filhos os aceitariam. Assim, os 
ofereçam a Deus que, como o presidente do Banco Central, lhes dará em retorno a mente e o coração 
bons. Depois disso, vocês levarão uma vida feliz.  

                                                 
1 Swami está fazendo um trocadilho com as palavras herói (hero) e zero, que rimam em inglês. 
2 É um hábito hindu oferecer cocos à divindade, pois ele representa a dura casca do ego que, ao ser quebrada, mostra o interior 
branco e puro. 
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O Uso Adequado da Riqueza  

De acordo com os Vedas, a vida humana é altamente sagrada. Não a profanem com ações e 
pensamentos maus. Preencham suas vidas com amor e sigam o caminho da espiritualidade. 
Espiritualidade não significa somente adoração externa e rituais. Vocês devem ter o sentimento de 
adoração interna. Vocês também podem fazer isto externamente se estão interessados. Não há nada de 
errado nisto. Mas, será um exercício fútil se não for feito com os sentimentos adequados. Todos estes 
rituais deveriam despertar a consciência espiritual em vocês. Caso contrário, vocês estarão levando a 
vida de um animal, sempre aspirando pelos prazeres e confortos mundanos.  

“Alimentação, sono, medo e descendência são comuns ao gênero humano e aos animais. Só o homem é 
dotado de sabedoria. O homem sem sabedoria é equivalente a um animal” (Verso em Sânscrito). 
Atualmente, as pessoas estão acumulando riquezas, mas só alguns estão fazendo o uso adequado 
disto. Muitos estão recebendo altos salários, mas o trabalho deles não é proporcional ao salário que 
recebem. "Tudo que vocês fazem, façam para agradar a Deus" (Verso em Sânscrito). Só então suas 
vidas serão redimidas.  
Manifestações do Amor Divino!  
Há inúmeros homens ricos, educadores, juizes, cientistas e intelectuais neste país. Mas, poucos estão 
usando adequadamente suas riquezas e recursos. Muito poucos estão cumprindo seus deveres 
corretamente. Esta é a razão para o país estar enfrentando dificuldades atualmente. Todos que 
acumulam riqueza têm que perceber que não podem levar nem sequer um centavo com eles quando 
deixam este mundo. O dinheiro que vocês ganham da sociedade só deveria ser usado para o bem-estar 
da sociedade. Todos vocês sabem que Kulwant Rai gastou dezenas de milhões de rúpias para construir 
este edifício magnífico. Há muitas pessoas ricas neste país, mas quantos estão se envolvendo em tais 
atos de serviço e sacrifício? O sacrifício é a maior virtude. Algumas pessoas estão construindo hospitais 
e instituições educacionais gastando dezenas de milhões de rúpias com objetivos comerciais. Se eles 
investem 500 milhões em um hospital, esperam um lucro de 1 bilhão. Semelhantemente, com o 
investimento de 500 milhões em uma instituição educacional, eles querem lucrar 2 bilhões. Este tipo de 
negócio é uma prática danosa. Tudo que vocês fazem, façam para o benefício dos outros. Quando vocês 
pisaram neste mundo, não trouxeram nada com vocês, nem podem levar nada quando deixarem este 
mundo. Nenhum benefício lhes advém de terem edifícios palacianos e enormes saldos bancários, se não 
os podem usar para o serviço à sociedade. Usem seu dinheiro para o bem-estar da sociedade. Só então 
vocês podem ganhar a graça divina. Sirvam aos necessitados provendo-os de confortos e 
conveniências.  
Há muitos pobres em Nova Delhi que não podem dispor de cuidado médico. Há muitos mais que não 
podem enviar seus filhos para a escola devido a dificuldades financeiras. Construam hospitais e escolas 
que oferecerão serviço gratuito aos pobres. Uma terceira pessoa não precisa lhes dar estas idéias 
nobres. Vocês deveriam tomar a iniciativa por conta própria. Eu nunca instruí a Kulwant Rai que 
construísse este edifício. Foi sua própria idéia que tomou esta forma. Tais idéias nobres se originam 
devido aos méritos obtidos em vidas passadas. Pode haver muitas pessoas que sentem inveja dele. É a 
boa sorte dele haver construído este edifício e é um infortúnio sentir inveja disto. Todo o mundo tem que 
realizar um bom trabalho. Considerem todo trabalho bom como o trabalho de Deus. Verdadeiramente 
falando, Kulwant Rai fez um grande serviço à Organização construindo este belo edifício. Ele não fez isto 
para o benefício dele, mas para o serviço aos outros. Todo homem rico deveria desenvolver o espírito de 
sacrifício.  
É um engano pensar que a Índia é um país pobre. Ela é o verdadeiro lar de Lakshmi, a deusa da 
riqueza. Antigamente, em Punjab, haviam casas feitas de prata. Os invasores estrangeiros saquearam 
essas casas e levaram toda a prata em camelos. Eles saquearam todo o ouro do templo de Somnath. Se 
a Índia fosse um país pobre, não teria sofrido tais invasões estrangeiras no passado. Não há escassez 
de riquezas na Índia. É lamentável que algumas pessoas chamem a Índia de país pobre. A Índia é a 
terra da abundância e da prosperidade. Os indianos não são pobres; eles são muito ricos. Quem é o 
homem mais rico do mundo? Aquele que está plenamente satisfeito é o homem mais rico do mundo. 
Quem é o homem mais pobre do mundo? Aquele que tem muitos desejos é o homem mais pobre do 
mundo. Aquele imbuído com o espírito de sacrifício é o homem mais rico. Se vocês têm dez rúpias em 
seu bolso dêem pelo menos uma rúpia para o necessitado. Porém, os mendigos não estão satisfeitos 
com uma rúpia porque eles não podem comprar nem sequer um pequeno pedaço de pão com isto hoje 
em dia.  
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O Segredo da Felicidade  

Nossos anciões costumavam dar mais valor às suas palavras do que ao dinheiro. É sua boa fortuna que 
vocês tenham nascido em tal terra sagrada da Índia. Vocês deveriam apoiar e propagar o Dharma para o 
resto do mundo de acordo com sua nacionalidade. Me dá grande alegria encontrar alguém praticando e 
propagando o Dharma. Acreditem ou não, não há uma ponta de egoísmo em mim da cabeça aos pés. 
Tudo que faço, é só para o bem-estar dos outros. Sejam bons, vejam o bem e façam o bem. Esta é a 
verdadeira qualidade humana.  

Deus é a personificação de Sath, Chit e Ananda. Sath quer dizer o Ser (que é permanente). Chit quer 
dizer Consciência. A combinação de Sath e Chit resulta em Ananda. Assim, para experimentar bem-
aventurança, tem que se fazer amizade com Deus. Deus é o único amigo verdadeiro. Todos vocês 
sabem como os amigos mundanos são. Contanto que haja água no tanque, vocês acham milhares de 
rãs vivendo lá, mas todas as rãs abandonam o tanque quando ele seca. Igualmente, todos os amigos 
mundanos rodeiam vocês dizendo oi, oi, enquanto vocês estão em uma posição de autoridade e são 
ricos. Uma vez que percam ambos, nenhum olhará sua face nem mesmo para dizer adeus. Mas, a 
amizade com Deus é verdadeira e eterna. Deus sempre está com vocês, tanto em tempos de dor quanto 
de prazer. O Rei Harischandra sofreu muitas provações e tribulações para sustentar a verdade. Ele 
sempre teve a proteção de Deus porque aderiu ao caminho de verdade. Assim, tenham fé em Deus e 
trilhem o caminho da verdade. O dinheiro vem e vai como nuvens passageiras e faz muitos círculos, mas 
a moralidade vem e cresce. Isto é o que vocês tem que considerar hoje.  

Nova Délhi é a capital da Índia. Assim, se Nova Délhi é boa, o país inteiro será bom. Qualquer coisa 
pode ser alcançada através da unidade. Abandonem as diferenças políticas e individuais. Tenham o 
interesse nacional em primeiro lugar em suas mentes. Permaneçam unidos e estejam preparados para 
sacrificar até mesmo suas vidas para o bem-estar do país. Sustentem o prestígio do país e o espalhem 
para todos os lados.  

Manifestações do Amor Divino!  

Se vocês se esforçarem para pôr pelo menos cinco de seus entes queridos no caminho certo todos os 
dias, vocês podem ocasionar a unidade e a transformação dos 980 milhões de habitantes da Índia. 
Rezem pelo bem-estar da nação. Desenvolvam o espírito de patriotismo. Então, a sociedade e a nação 
prosperarão. Eu espero que não esteja incomodando vocês falando por muito tempo, mas tais 
ensinamentos sagrados têm que ser dados. A verdade tem que ser passada de uma forma destemida. 
Não há necessidade para temer se vocês estão seguindo a verdade. A vida humana é governada por 
quatro F's:  

Sigam o mestre  
Enfrentem o diabo  

Lutem até o fim  
Terminem o jogo3. 

Sua consciência é seu mestre. Assim, sigam sua consciência. A vida é um jogo, joguem-no. A vida é um 
sonho, realizem-no. A vida é amor, desfrutem-no. Se vocês entendem isto e põem pelo menos um 
ensinamento em prática, suas vidas serão redimidas. Sempre contemplem Deus. O segredo da 
felicidade reside em cantar o nome de Deus. Vocês podem cantar qualquer nome de Deus e redimir 
suas vidas.  

Bhagavan concluiu o Discurso com o Bhajan “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...”. 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 8 - 8/1999 

                                                 
3 Em inglês, as quatros frases começam com F: follow, face, fight e finish 


