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OS PRINCÍPIOS DE VIDA DO HOMEM 
Data: 10/09/01 – Ocasião: Padukas - Festival das Sandálias Divinas - Local: Prasanthi Nilayam 

O medo do pecado diminuiu;  
As ações más se tornaram a ordem do dia;  

A devoção a Deus diminuiu.  
Vemos atos de violência por todos os lados.  

Ó homem! Entenda que você só alcançará a paz e a felicidade  
Quando abrigar-se aos Pés de Lótus do Senhor  

E cantar Seu Nome Divino. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

O universo é visível a olho nu. Ele consiste em objetos móveis e imóveis chamados Prapancha, pois são 
uma manifestação dos cinco elementos (Pancha Bhutas). Não existe mundo sem os cinco elementos. 
Eles são as próprias formas do Divino. É por isso que as pessoas se referem aos cinco elementos 
reverencialmente, quais sejam, terra, água, ar, fogo e éter como a deusa terra, a deusa água, o deus 
vento, o deus fogo e o deus som, respectivamente. É com base nisto que a Divindade é exaltada como a 
personificação do som, da mobilidade e imobilidade, da luz, da fala, da bem-aventurança eterna, da 
majestade suprema, da ilusão e da riqueza. Estes são os atributos dos cinco elementos que sustentam o 
mundo. Os cinco elementos estão presentes em todo ser. O Espírito ou o Eu Superior, que é a própria 
forma de Deus, não é visível a olho nu, mas os cinco elementos podem ser vistos, ouvidos, sentidos e 
experimentados por todos. Quem entende o princípio destes cinco elementos se torna Deus ele mesmo. 

O mantra Gayatri começa com as sílabas Bhur, Bhuvah, Suvaha. Bhur representa materialização, uma 
combinação de materiais. Bhuvah representa vibração e está relacionado ao vento. Suvaha representa 
radiação. É o conhecimento supremo. Esta manhã durante a cerimônia, o sacerdote descreveu 
Dakshinamurthi como a personificação do conhecimento supremo. Os quatro Vedas estabeleceram 
quatro mandamentos (axiomas divinos) para o mundo. Eles são: a Consciência Suprema é Deus, eu sou 
Deus, tu és Aquele, este Eu Superior é Deus. Estes representam a essência dos Vedas. O que é 
Consciência Suprema? É o conhecimento livresco? É o conhecimento que é esquecido com a passagem 
do tempo? Está relacionado à experiência do corpo? Não. Absolutamente não. A Consciência Suprema 
é o princípio invariável e eterno que está em vocês a toda hora e sob todas as circunstâncias. As 
pessoas chamam-na de conhecimento supremo, mas a tradução correta para este termo é Consciência 
Constante Integrada. Ela está presente por toda parte no corpo. Da mesma forma que o ar é todo-
imanente, também o é a Consciência Constante Integrada. Como o homem não é capaz de reconhecer 
tal divindade toda-imanente, que existe em todos os três períodos de tempo, passado, presente e futuro? 

Os Vedas descrevem a Divindade como aquilo que não se move, mas parece estar se movendo e que 
existe em todos lugares, mas não pode ser percebido. Embora Deus esteja presente internamente, o 
homem vai à Sua procura pensando que Ele está apenas em um lugar em particular. É equivalente a 
alguém ir à procura de seu próprio ser em outro lugar. Sendo ele mesmo verdadeiramente divino, o 
homem procura por Deus fora. Quão ignorante o homem é! Ele não percebe que os cinco elementos 
presentes nele são a própria forma do Divino. É tolice da parte de vocês procurar Deus fora e ignorar sua 
divindade inata. A divindade está presente em todo ser. O princípio de vida que flui por cada nervo do 
corpo é verdadeiramente divino. O princípio de vida que sustenta nosso corpo é a Consciência Suprema. 
Com base nisto, diz-se: “A Consciência Suprema é Deus”. A mesma coisa é refletida em outro 
mandamento: “O Eu Superior é Deus”. Ele pode ser interpretado como 'Eu sou o Eu Superior e Deus'. O 
terceiro é: “Tu és Aquele” (Tat Twam Asi). Tat denota o que está do lado de fora e Twam representa a 
divindade inata. Isto quer dizer que a mesma divindade está presente dentro e fora. “O Deus todo-
imanente está presente dentro e fora” (Verso em Sânscrito). O que é visto, ouvido e experimentado fora 
não é nada além do reflexo, ressonância e reação do ser interno. Quando a realidade está dentro, por 
que almejar pelo seu reflexo fora? É pura loucura. Prabhava é o termo usado para descrever a 
manifestação da divindade oculta. Este também é o nome do primeiro ano do calendário indiano. O 
homem é a personificação do tempo. Ele é o senhor do tempo. Para entender sua realidade, o homem 
tem que controlar sua mente. Conseqüentemente, dizem: dominem a mente (master the mind) e sejam 
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um gênio (mastermind). Os cinco elementos que são vistos fora estão presentes no homem. Ele é o 
mestre dos cinco elementos. Vocês devem dominar a mente, não se tornar um escravo dela. Vocês 
todos sabem o que aconteceu a Kaikeyi que, sendo uma rainha, prestou atenção às palavras de sua 
criada Manthara. Ela perdeu seu marido e foi menosprezada por seu próprio filho e atraiu má fama para 
si mesma. Hoje vocês não encontram qualquer mulher com o nome Kaikeyi. Semelhante será o destino 
daqueles que se entregam aos caprichos da mente. 

Deus não faz nenhuma distinção ou diferença. Ninguém pode estipular o que Ele pode e não pode fazer. 
Ele pode fazer qualquer coisa, pois está em tudo e é tudo. Ele não tem nenhum mestre acima d’Ele. Se o 
homem quer visualizar Deus, ele O verá apenas na forma de um ser humano muito superior a ele em 
todos os aspectos. Diz-se: “Dentre todos os seres vivos, o nascimento humano é o mais raro” (Verso em 
Sânscrito). Também se diz: “Deus está na forma do homem” (Verso em Sânscrito). Então, o homem 
deve conhecer a natureza de um ser humano para começar. Todos os textos sagrados descreveram 
Deus como tendo forma humana. Não quer dizer que Deus está limitado a uma forma humana. Todas as 
formas são d’Ele. Entretanto, o homem não é capaz de visualizar Deus em nenhuma forma diferente de 
um ser humano. Se um búfalo quer adorar Deus, só é capaz de pensar n’Ele como outro búfalo tendo 
uma forma gigantesca. Semelhantemente, uma rã pensa sobre Deus como outra rã gigantesca. Deus 
não faz nenhuma distinção; Ele pode assumir qualquer forma e fazer qualquer coisa. Ele não tem 
nenhum traço de egoísmo. Tudo que Ele faz é para o próprio bem-estar de vocês. Ninguém pode dizer 
que Deus tem uma forma específica. Ele está presente por toda parte. Todas as formas são d’Ele. Cada 
forma é composta de cinco elementos. Então, desenvolvam a fé de que Deus está na forma dos cinco 
elementos. Vocês amam sua mãe porque têm fé de que ela é sua mãe. O marido ama sua esposa 
porque tem fé nela. 

Onde existe fé, existe amor; 
Onde existe amor, existe paz; 

Onde existe paz, existe verdade; 
Onde existe verdade, existe bem-aventurança; 

Onde existe bem-aventurança, existe Deus. 

Pode-se atingir a divindade apenas quando se tem fé inabalável. Em primeiro lugar, deve-se ter fé em 
seu próprio Ser Interior. Desenvolvam autoconfiança, que os levará à auto-satisfação. Quando tiverem 
auto-satisfação, estarão preparados para a abnegação. Só pela abnegação, pode-se atingir a auto-
realização. A auto-realização significa perceber que vocês são tudo. A autoconfiança é o alicerce, a auto-
satisfação é a parede, a abnegação é o telhado e a auto-realização é a vida. Ninguém pode viver em 
uma casa sem telhado. O telhado não pode ser colocado sem paredes e as paredes não podem ser 
erguidas sem alicerces. Então, a autoconfiança, a auto-satisfação e a abnegação são muito essenciais 
para a auto-realização. Hoje o homem perdeu a autoconfiança. Se se perde a autoconfiança, se perde 
tudo. Só pela autoconfiança pode-se ter a visão da resplandecência divina oculta. 

Manifestações do Amor Divino! 

Todos são essencialmente divinos. Onde quer que vejamos os cinco elementos, existe divindade. Como 
o homem é composto de cinco elementos, ele é verdadeiramente Deus. Deus não tem nenhuma forma 
específica. As pessoas atribuem várias formas a Deus. Aqui temos uma imagem de Dakshinamurthi. 
Esta forma é apenas sua própria imaginação. Não é a realidade. Como vocês podem visualizar Deus 
que é a própria forma do universo? O Universo é composto de cinco elementos. O corpo humano 
também consiste em cinco elementos. Conseqüentemente, é chamado de Universo. Os Vedas dizem: 

“Com milhares de cabeças, milhares de pés e milhares de olhos, a Divindade permeia tudo” (Verso em 
Sânscrito). Isto significa simplesmente que todas as cabeças, mãos, olhos e pés são d’Ele. Incapaz de 
entender esta verdade, o homem se considera um ser humano comum e desenvolve apego ao corpo. 
Vocês são humanos apenas na forma, mas divinos em espírito. Então, tenham a convicção firme de que 
vocês são Deus. Desenvolvam fé total nos ensinamentos dos mandamentos védicos. Quando vocês 
dizem ‘este é meu lenço’, vocês são diferentes do lenço. Igualmente, quando dizem, este é meu corpo, 
minha mente, meu intelecto, minha consciência, etc., vocês são diferentes de todos eles. Então quem 
são vocês? Coloquem esta pergunta para vocês mesmos. Estes são meros instrumentos e vocês são o 
mestre. Uma vez que realizarem esta verdade, transcenderão tudo isto. 
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Este prato, copo e colher são feitos de prata. Seus nomes e formas são diferentes, mas a prata é comum 
a todos eles. Os nomes e formas podem ser mudados, mas a prata permanece inalterada. Da mesma 
forma, uma criança se torna um menino, depois um homem e mais tarde um idoso. A forma continua 
mudando, mas o espírito permanece inalterado. Não coloquem sua fé no corpo que muda 
constantemente. O corpo é como uma bolha d’água; a mente é como um macaco louco. Não sigam o 
corpo. Não sigam a mente. Sigam a consciência. A consciência é o Eu Superior. Tenham fé total no Eu 
Superior. Vocês estão fadados a enfrentar problemas se confiarem no corpo, na mente e nos sentidos. 
Entretanto, uma vez que vivem neste mundo, vocês têm que cumprir seus deveres usando seu corpo e 
sua mente como instrumentos. Vocês também têm que fazer uso dos cinco elementos para sua 
existência física e, em última instância, vocês se tornam um com eles. 
Vocês são a personificação da Consciência Suprema. Ela não é conhecimento mundano ou comum. 
Este conhecimento verdadeiro está dentro de vocês. Não é algo que vocês adquirem depois de nascer. 
Está com vocês desde seu nascimento. Este conhecimento está com vocês sempre e lhes mostra o 
caminho certo. Mas vocês esqueceram esta verdade e, conseqüentemente, sofrem de ilusão. Neste 
mundo, tudo é uma ilusão; nada é permanente. Tudo são nuvens passageiras. Somente o Eu Superior é 
verdadeiro e eterno. Vocês têm que continuar com sua curta estada de vida e cumprir seus deveres 
mantendo em vista o princípio Divino eterno. 
Hoje vocês realizaram a adoração das sandálias divinas (Padukas). Qual o significado das Padukas? A 
cabeça é a parte mais importante do corpo. Por isso ela é coroada. Tal cabeça preciosa não pode ir a 
qualquer lugar sem a ajuda dos pés. Os pés suportam o peso da cabeça. 
“A Lua é a deidade regente da mente e o Sol é a deidade regente dos olhos” (Verso em Sânscrito). Os 
olhos são muito importantes no corpo. Sem os olhos vocês não podem analisar os textos sagrados. Sem 
a visão vocês não podem ver a criação. Mas todos estes membros são meros instrumentos. A base 
fundamental para tudo isso é o princípio Divino. O homem ignora esta base fundamental e dá 
importância aos instrumentos. Como resultado, ele é sujeitado à miséria. A ilusão é a responsável por 
esta miséria. Uma vez que se está envolvido pela ilusão, não se pode alcançar Deus. O termo Brahma 
(Deus) significa imensidão. Semelhante é o significado do termo Vishnu. Então, Deus simboliza a 
imensidão e a mente aberta. Mas Ele parece limitado para o limitado. “Como são seus sentimentos, 
assim será o resultado” (Verso em Sânscrito). Deus é pleno de sentimentos amplos. Não é possível para 
alguém compreender a Vontade de Deus. Incapaz de entender a Vontade Divina, as pessoas esquecem 
a realidade e se dirigem para as dificuldades. Eles são desviados pelos objetos mundanos e ignoram a 
Divindade. Tomem a Divindade como o princípio fundamental. Não coloquem sua fé no mundo físico. 
Porém, vocês têm que representar bem o seu papel neste drama da vida. Vocês têm que cumprir suas 
responsabilidades mundanas. Até este ponto, vocês podem manter o mundo em sua mente. Se tiverem 
fé inabalável em Deus, perceberão a divindade em todos os lugares, nenhum outro pensamento entrará 
em suas mentes. Uma vez que entendam o princípio dos cinco elementos, compreenderão a divindade. 
Manifestações do Amor Divino! 

Em primeiro lugar, desistam da noção de que Deus tem uma forma específica. Todas as formas que são 
atribuídas a Ele são criação e imaginação do próprio homem. Deus é representado como tendo quatro 
mãos segurando uma concha, um disco, um cetro e um lótus. Se Deus fosse realmente nascer com 
quatro mãos, as pessoas certamente o poriam em exibição. Qual o significado interno de Deus tendo 
estes quatro símbolos? A concha representa o som; o disco denota a roda do tempo; o cetro simboliza o 
poder e o lótus representa o coração. É apenas para fazer vocês entenderem que Deus é o mestre do 
som, do tempo, do poder e do coração, que Ele é representado como tendo estes símbolos em Suas 
mãos. 

De todas as formas de Deus, a forma humana é muito significativa. “Deus está na forma humana” (Verso 
em Sânscrito). Vocês deviam ter fé absoluta nisto. Façam uso adequado de seus sentidos. Só então 
poderão se tornar um verdadeiro ser humano. O que é um ser humano? O estudo adequado da 
humanidade é o homem. Quer dizer que os pensamentos, palavras e ações devem estar em harmonia 
um com o outro. A unidade de pensamento, palavra e ação é a verdadeira natureza humana. 

“Ofereçam a folha de bilva trifólia para o Senhor Shiva, o Senhor de três olhos que tem um tridente em 
Sua mão, que destrói os pecados de três nascimentos” (Verso em Sânscrito). Ofereçam seu 
pensamento, palavra e ação para Deus. 

Embora Deus esteja presente em vocês, com vocês, ao redor de vocês, o tempo todo, vocês estão 
desperdiçando muito tempo procurando do lado de fora. Não desperdicem tempo, pois tempo é Deus. É 
por isso que Deus é exaltado como “a personificação de tempo”, “aquele que transcende o tempo”. 
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Quando vocês estão na companhia de Deus o tempo todo, por que dar espaço para a preocupação? 
Para entender que Deus não está separado de vocês, realizem ações sagradas. Ajudem os outros. 

“A caridade é o verdadeiro ornamento para a mão,  
A verdade é o verdadeiro ornamento para o pescoço  

E ouvir as escrituras sagradas é o verdadeiro ornamento para as orelhas” 

(Verso em Sânscrito) 

Estes são os ornamentos com os quais Deus quer que vocês se enfeitem. Mas o homem almeja 
ornamentos mundanos e assim se sujeita à crítica. 
Manifestações do Amor Divino! 
O amor é o princípio comum em todos vocês. Ele é sagrado e imutável. Mas vocês estão dirigindo tal 
amor sagrado para o mundo físico e se sujeitando a acusação e censura. Realizem atividades sagradas 
e angariem um bom nome para vocês. Seu corpo é sustentado por Deus. Então, utilizem-no para causas 
nobres. 

Não vejam nenhum mal, vejam o que é bom; 
Não ouçam nenhum mal, ouçam o que é bom; 

Não falem nenhum mal, falem o que é bom; 
Não pensem nenhum mal, pensem o que é bom; 

Não façam nenhum mal, façam o que é bom; 
Este é o caminho para Deus. 

Santifiquem todos os membros do corpo em atividades abnegadas. Mas isto não é fácil praticar. Existe 
sempre algum egoísmo em qualquer coisa que o homem faz. O interesse pessoal também é necessário, 
mas deve estar dentro de certos limites. 

Deus é o oceano de bem-aventurança. Como é o tamanho de seu recipiente, assim será a quantidade 
de água que vocês podem coletar do oceano. Se quiserem coletar mais bem-aventurança deste oceano, 
isto é, de Deus, vocês têm que aumentar o tamanho do recipiente, o que significa que vocês têm que 
cultivar amor expansivo. O amor expansivo é vida; o amor de contração é morte. Desenvolvam amor em 
vocês e compartilhem com os outros. Isto é sacrifício de verdade. “A imortalidade não é alcançada pela 
ação, descendência ou riqueza, mas apenas pelo sacrifício” (Verso em Sânscrito). Tudo pertence a 
Deus. Não há nada que vocês possam reivindicar como de vocês. 

"Ó Deus, eu ofereço o coração que você deu a mim.  
O que mais eu posso oferecer a seus pés de lótus?  

Por favor aceite minhas saudações." 

(Poema em Télugo) 

Este é o verdadeiro oferecimento que se deve fazer para Deus. Mas o homem moderno embora seja 
altamente educado e inteligente está afundado na ignorância. 

"Apesar de sua educação e inteligência, um homem tolo não conhecerá seu verdadeiro Ser  
E uma pessoa de mente deturpada não abandonará suas más qualidades.  

A educação moderna leva somente à argumentação, e não à sabedoria total.  
Qual a utilidade de se adquirir a educação mundana se ela não pode levá-los à imortalidade?  

Adquiram o conhecimento que os tornará imortais." 

(Poema Télugo) 

Hoje o homem adquire educação apenas para ampliar seu sustento. Quanto mais ele estuda, mais 
começa a duvidar de Deus. Tal pessoa não pode ser chamada um ser humano de modo algum. Um ser 
humano deve ter um coração puro sem um traço de dúvida. Só então ele pode entender a divindade. 

Vocês sabem por que Deus lhes deu os olhos? Para ver tudo que passa à sua frente? Não, não. Os 
olhos foram dados para ver Deus. Mas existem algumas pessoas que fecham seus olhos e começam a 
meditar mesmo enquanto sentados na frente de Deus. Tal meditação é devoção falsa. As pessoas que 
fecham seus olhos na frente de Deus podem ter sido cegas em seu nascimento anterior ou certamente o 
serão no próximo. É uma prática prejudicial e profana fechar seus olhos na frente de Deus. Abram seus 
olhos e O vejam. Não abram só os olhos físicos, mas também o olho da sabedoria. 
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Por que Deus lhes deu a língua? Apenas para desfrutar da comida deliciosa? Não, não meramente isto. 
A língua foi dada para cantar o Nome Divino e para falar doce e suavemente. Não conversem como lhes 
apraz, de uma maneira que possa ferir os sentimentos dos outros. Algumas pessoas podem não prestar 
atenção em vocês se falarem suave e docemente. É o destino delas. Elas podem escutar ou não, mas 
vocês devem sempre falar de uma maneira agradável. Se isto não for possível, fiquem em silêncio. 
Quando vocês estão silenciosos, não pode haver nenhum conflito. Só aqueles que não reconhecem a 
Divindade, agem de uma maneira tola. De fato, o homem é Divino. Só assim ele pode se tornar um ser 
humano perfeito. 

O que quer que vocês façam, façam de uma maneira perfeita. Havia uma pessoa chamada Antony, que 
costumava fazer violinos para seu sustento. Sendo um perfeccionista, ele costumava levar um ano 
inteiro para fazer um violino. Certa vez seus amigos o repreenderam dizendo: "Antony, se você levar um 
ano inteiro para fazer um violino, como poderá sustentar sua família? Nós achamos que você está 
desperdiçando seu tempo." Antony respondeu: "Irmãos, o que eu estou fazendo é trabalho de Deus, que 
é a personificação da perfeição. Então, eu cuido para que o violino que faço também seja perfeito." Foi 
por isso que os violinos de Antony se tornaram muito famosos. O que quer que vocês façam, façam para 
satisfazer Deus. Só então encontrarão realização em seu trabalho. Todas as suas ações devem ser 
benéficas para todos. Só então vocês serão queridos a Mim e Eu me tornarei seu amigo. Ainda que 
vocês ofereçam um pouco de comida, façam-no de uma maneira adequada. Ontem nossos meninos 
sofreram bastante e foram a longínquas aldeias para prestar serviço. Eles distribuíram pacotes de 
comida até 10 horas na noite. Sem dúvida este é um bom trabalho, mas eles não usaram seu potencial 
de discernimento. A comida foi preparada nas primeiras horas do dia. Como pode permanecer em boas 
condições até 10 horas na noite? Não teria se deteriorado até lá? É adequado servir tal comida às 
pessoas? Se a comida está deteriorada, vocês devem voltar e levar comida fresca no próximo dia. 
Quando isto foi informado aos meninos, eles perceberam seu engano. De fato, eles se envolveram tanto 
na distribuição de comida que não perceberam este aspecto. Os meninos deveriam ter descansado um 
pouco depois do almoço. Diz-se: "Durmam por algum tempo depois do almoço." Este não é o caso com 
nossos meninos. Eles partem para o serviço novamente logo depois de seu almoço, indo a aldeias 
diferentes. Conseqüentemente, alguns deles tiveram dor de estômago e febre. Deve-se exercitar seu 
poder de discernimento em tudo que se faz. Deus sempre faz as coisas perfeitamente. Sempre que eu 
materializo um anel para um devoto, ele se ajusta exatamente em seu dedo. Até mesmo um ourives que 
toma a medida e faz o anel pode cometer enganos. Mas Deus, o forjador da vida, sempre faz as coisas 
de uma maneira perfeita. Qualquer serviço que vocês realizem deve ser feito com perfeição. Quem serve 
e quem é servido, ambos devem ficar satisfeitos. Isto é serviço real. A bem-aventurança que resulta de 
tal serviço não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. 

Estudantes – Rapazes e Moças! 

Vocês são os futuros cidadãos e pais deste país. Desenvolvam qualidades sagradas e realizem 
atividades sagradas. Só então suas vidas se tornarão sagradas. As Upanixades dizem que a vida 
humana é a mais preciosa. O valor do homem não pode ser estimado ou comparado. Quem atribui valor 
para o ouro e para os diamantes? É por causa do homem que o ouro e os diamantes adquiriram valor. 
Os homens são mais valiosos que toda a riqueza do mundo. Então, não percam seu valor envolvendo-se 
em ações egoístas. O peixe (fish) é melhor que o egoísta (selfish). O peixe limpa a água de sua sujeira, 
mas o homem egoísta polui a sociedade uma vez que vive nela. Empreendam ações abnegadas. Só 
então vocês merecerão serem chamados de ser humano. 

O homem tem o nome sagrado de Manishi. Quando invertido, lê-se como Shinima (Cinema). Hoje o 
homem se tornou um 'homem-cinema’ o que significa 'um homem que leva uma vida artificial’. Vocês 
deviam ser um ser humano verdadeiro. O homem tem outro nome: Manava. 'MA' significa ignorância, 
'Na' – sem, e 'VA’ – conduzir a si mesmo. Então, Manava quer dizer aquele que se conduz sem 
ignorância. Vocês devem ser tais humanos. Nisto reside a realização de sua educação. 

Estudantes! 

Deixem sua conduta e comportamento serem modelos para o resto do mundo. Hoje o mundo está 
mergulhado em caos e confusão absoluta. Vocês encontram miséria, tristeza, pecado e raiva em todos 
os lugares. Em tal situação, é seu dever sagrado dar paz aos atormentados. Onde está a paz? Ela está 
dentro de vocês. Vocês são a personificação da paz. No mundo externo não existe nenhuma paz 
(peace), mas só pedaços (piece). O egoísmo do homem é o responsável por isto. 
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Antigamente, educação e saúde eram providas gratuitamente. Mas hoje as áreas de educação e saúde 
se tornaram negócios. Até para admitir um filho no Jardim de infância, espera-se uma contribuição de 
vinte a vinte e cinco mil rupias. Alguém investe dez milhões em um hospital esperando cem milhões de 
lucro. Como o pobre pode arcar com tal tratamento caro? Hoje mesmo no campo da espiritualidade, 
encontramos pessoas associando-o aos negócios. A espiritualidade tem como propósito promover o 
amor, não os negócios. Tudo estará corrompido se os negócios se desenvolverem no campo da 
espiritualidade. Até o nome de Deus será manchado. Ninguém gasta nada para o Meu bem-estar, nem 
Eu aceito qualquer coisa dos outros. Os devotos de Madurai gastaram algum dinheiro pra realizar este 
evento, que inclui despesas de viagem, alimentação, etc. Eles podem coletar tanto dinheiro quanto for 
necessário para o evento, mas não devem estabelecer taxas de inscrição. O amor é a taxa de inscrição 
no campo da espiritualidade. Então, compartilhem o amor com os outros. Não se envolvam em negócios. 
Eu quero que nossas organizações não cobrem quaisquer taxas de ninguém. Todos vocês sabem; Eu 
não cobro nem um centavo de nossos estudantes. Em nossos hospitais também, os pacientes recebem 
remédios e cirurgias caras são realizadas totalmente sem custo. Se sua intenção é boa, o dinheiro vem 
para vocês por ele mesmo. Mas se tiverem qualquer motivo egoísta, vocês certamente sofrerão perdas. 
Não almejem dinheiro. O dinheiro vem e vai; mas a moralidade vem e cresce. Então, cultivem a 
moralidade. Nas organizações espirituais, nenhuma taxa deve ser cobrada das pessoas. Quem pode 
estimar o valor do Eu Superior? Ele é infinito e está além da estimativa. Só quando vocês entenderem 
este princípio e agirem de acordo, o mundo inteiro seguirá o caminho da espiritualidade. Só então a paz 
prevalecerá no mundo. Hoje encontramos inquietude e agitação no mundo inteiro. Todo jornal dá amplo 
testemunho disto. Esforcem-se para transformar este país da Índia em uma nação de paz. Se vocês 
forem pacíficos, o mundo inteiro será pacífico. Levem suas vidas pacificamente e dêem paz aos outros. 
Sigam o ideal de Antony e deixem todas as suas ações serem perfeitas. Algumas pessoas tornam suas 
próprias vidas miseráveis por suas qualidades e ações más. Além disso, eles argumentam que estão 
sempre certos. Isto é absoluta tolice. Tal atitude nunca irá ajudá-los. Façam o bem e façam todos felizes. 
Isto é a verdadeira vida humana. 

Manifestações do Amor Divino! 

Que todas as suas atividades, seja estudando ou trabalhando, estejam plenas de amor. Levem suas 
vidas com amor e sustentem o prestígio e honra de seu país. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan, "Prema Mudita Manase Kaho …" 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 11/2030 


