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SANTIFIQUEM SUAS VIDAS COM SENTIMENTOS SAGRADOS 
Data: 05/03/00 – Ocasião: Mahashivaratri - A Grande Noite de Shiva - Local: Prasanthi Nilayam 

A luz do Sol ilumina o mundo inteiro e ajuda as pessoas a realizarem suas tarefas. Mas o Sol nada tem a 
ver com os prazeres e as dores dos seres humanos. Da mesma forma, os inumeráveis problemas que o 
homem enfrenta estão ligados somente aos seus sentidos e à sua mente; sua consciência nada tem a 
ver com eles. Diz-se que os devotos buscam a Deus, porém não há necessidade de um devoto sair 
nessa busca, pois Deus está em toda parte. Na verdade, Deus está em busca de um devoto verdadeiro 
cujo coração esteja preenchido com o sentimento de unidade. 
Estimulem os Pensamentos Divinos 
Quando vocês tocam uma bola de ferro quente, dizem que sua mão foi queimada por ela. Mas não foi a 
bola que a queimou, mas sim o calor presente dentro da bola que o atingiu. O mundo, como a bola de 
ferro, não é a causa nem da dor e nem do prazer da sua experiência. O poder divino está presente 
dentro de vocês. Vocês não o reconhecem e lamentam sobre os seus sofrimentos e dificuldades. 
Estranha é a natureza do homem de hoje. Ele pensa uma coisa e fala outra. Ri do lado de fora para 
encobrir a sua fraqueza interior. Parece estar chorando externamente, porém ri por dentro. Sua 
aparência externa é a de um ser humano, mas sua mente é de macaco. Estas pessoas fracas e 
hipócritas nunca poderão encontrar Deus. Deus espera que os seres humanos vivam como tal, sem 
essas qualidades animais. As qualidades puras e sagradas são imanentes no homem. Ele deve 
manifestar estes sentimentos puros inerentes e não as qualidades animais e artificiais. Mas o homem de 
hoje está descendo a ladeira da moralidade. Com todas essas situações, o mundo tornou-se um local 
sombrio e sem vida. 
Se o dinheiro for perdido, ele poderá ser ganho novamente. Se a saúde for perdida, poderá ser 
recuperada. Mas se o tempo for perdido, ele nunca mais poderá ser recuperado. Por isso o homem 
deverá utilizar o tempo à sua disposição de maneira correta. O dinheiro diminui somente quando vocês o 
gastam, mas a vida do homem diminui por si própria com a passagem do tempo. Cada indivíduo deve 
estar consciente da espada afiada chamada tempo, pendente sobre a sua cabeça sempre pronta para 
atingi-lo. Vocês não devem se tornar vítimas dela. Vocês precisam ter cuidado. Se o tempo for perdido, 
não poderá ser recuperado. Ele não é como a saúde ou o dinheiro, que podem ser obtidos novamente. 
Manifestações do Amor Divino! 
Para santificar o tempo, vocês devem realizar ações virtuosas. Boas ações são o resultado somente dos 
bons sentimentos. Vocês devem cultivar os sentimentos puros e divinos. As nuvens são provocadas pelo 
Sol, mas essas mesmas nuvens podem obscurecê-lo. Da mesma forma, as nuvens dos pensamentos 
que se originam do coração encobrem-no. A fonte fica obscurecida pelos elementos que emanam dela. 
O que se origina de Deus não pode ser outra coisa senão Deus. Qual a fonte desta criação? É o 
esplendor do Divino. É a Vontade do Divino. Assim como a Vontade Divina é a causa da existência do 
homem, ele deve ter somente sentimentos divinos. A criação nascida da Vontade Divina é chamada de 
Natureza. Portanto o homem, sendo um produto da natureza, deve manifestar as qualidades dela. Ele 
não deve possuir qualidades estranhas à natureza. Desejo, raiva, avareza, apego, arrogância e inveja 
originam-se dos alimentos que vocês consomem. São também as conseqüências das tendências 
herdadas das suas vidas passadas. Não são suas qualidades naturais. 
Vocês se apresentam como “eu”. Este “eu” é o principal nome do Divino; todas as outras palavras 
místicas originaram-se mais tarde. Na proclamação védica Aham Brahmasmi (Eu sou Deus), o “eu” é 
Deus. Por isso o primeiro nome de Deus é “eu”. O segundo nome é “Eu Superior” e o terceiro é “Ser”. 
Criador é o quarto. Deus é o quinto. Estes cinco são os diferentes nomes da Divindade. Vocês devem 
compreender o verdadeiro significado destas palavras. De onde vem este “eu”? Ele é a própria forma do 
Ser Interno e do Divino, mas o homem o tem usado de forma inadequada associando-o com o corpo 
físico. Ele deve receber um uso sagrado. 
Reconheçam Sua Verdadeira Natureza 
Manifestações do Amor Divino! 
Vocês devem tentar conhecer os caminhos e as maneiras de praticarem a verdade na vida diária. Sem 
reconhecer o caminho da verdade, as pessoas realizam práticas espirituais como a prece, a meditação e 
o Ioga, mas isto não é suficiente. Além das práticas espirituais vocês precisam nutrir sentimentos bons. 
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Boas qualidades, bons sentimentos, bons atos e bons pensamentos devem se manifestar em vocês. 
Estes são traços divinos naturais. Apesar da verdade de que a natureza é a sua origem, vocês estão 
descartando as qualidades da natureza e adotando um comportamento artificial. Vocês não devem levar 
uma vida artificial. Devem falar o que pensam e fazer o que falam. Os Vedas dizem: “O Deus todo-
imanente está presente dentro e fora” (Verso em Sânscrito). O estudo apropriado da humanidade é o 
homem. Quem é este homem? Aquele que mantém a harmonia em seu pensamento, palavra e ação é o 
verdadeiro ser humano. Somente este pode ser chamado de homem. Deus busca este verdadeiro ser 
humano. Ele não procura aquele que é um ser humano meramente na aparência. 

Ao homem foi garantido um intelecto sagrado para que possa reconhecer a sua verdadeira natureza. O 
intelecto puro e imaculado pode ser comparado a um espelho. No lado de trás aplica-se um produto 
químico. Sem ele vocês não podem ver seu reflexo no espelho. Podem ver os objetos que existem por 
trás do espelho e não aqueles que estão na sua frente. Da mesma forma, se desejam reconhecer a sua 
verdadeira natureza, devem cobrir seu intelecto com a química do amor. Atualmente, vocês tentam 
manter o espelho sem o revestimento do amor, tentam ver o seu reflexo e não conseguem. Deus deu o 
espelho do intelecto ao homem para que este visse a sua própria forma, mas o homem atual não tenta 
de nenhuma maneira reconhecer sua forma verdadeira com a ajuda deste espelho. Ele coloca o espelho 
diante da face dos outros. Da mesma maneira, cada um está utilizando o seu intelecto para conhecer o 
mundo exterior. As pessoas questionam sobre os assuntos dos outros e não tentam descobrir os seus. 
Assim sendo, parem de perguntar aos outros: “Quem é você?”, e comecem a se perguntar: “Quem sou 
eu?” 

O intelecto lhes foi dado para capacitá-los a olhar para si próprios e não para os outros. O homem está 
esquecendo sua verdadeira natureza associando-se cada vez mais aos assuntos mundanos. Cada um, 
da criança ao adulto, está imerso nos assuntos do mundo. O homem, atualmente, não se satisfaz 
somente com os assuntos do mundo; ele está pesquisando o espaço e as estrelas. Volta-se para tudo, 
exceto para dentro de si próprio. Viaja milhares de milhas no espaço, mas não viaja nem meio 
centímetro para os recônditos do seu coração. Com isso, seus sentimentos estão se tornando terríveis. 
Encontramos somente egoísmo neles. O homem não está tentando compreender sua verdadeira 
natureza. 

Manifestações do Amor Divino! 

Compreender sua verdadeira natureza, sua disposição inata, é o principal objetivo da espiritualidade. 
Este objetivo não está confinado somente às práticas espirituais. O homem deve compreender sua 
verdadeira natureza em cada campo de atividade – temporal, ética, física e tradicional. Vocês se animam 
para encontrar as falhas nos outros, mas não tentam conhecer as suas próprias. Vocês poderão se 
melhorar quando tentarem conhecer suas próprias falhas. Tal homem tornar-se-á um ser humano ideal. 
Somente ele será um verdadeiro ser humano. Comportando-se como macacos, quem os tratará como 
um ser humano? No geral, as pessoas mostrarão respeito por vocês somente por cortesia, mas na sua 
ausência poderão criticá-los de várias maneiras. Por isso, vocês não devem trilhar este caminho. Vocês 
devem agir de acordo com suas consciências, seguir o caminho sagrado e usar adequadamente as 
qualidades divinas presentes em vocês. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês não precisam buscar as inúmeras facetas do mundo. Vocês devem lutar para conhecer a sua 
verdadeira natureza. Ontem expliquei a natureza dos cinco envoltórios. O corpo é físico e grosseiro. Ele 
é a causa de inúmeros problemas. Com o aumento do apego ao corpo, a ligação com o Ser Interno 
declina. Sem o Ser Interno, o corpo não pode sobreviver. Vocês devem se esforçar para reduzir 
gradualmente seu apego ao corpo. Se eles aumentar, os desejos e a avareza também aumentarão. 

O corpo sutil constituído pelos corpos físico, mental e de sabedoria (búdico) é chamado de Taijasa. 
Como ele adquiriu este nome? Foi porque está associado com os pensamentos e sentimentos interiores 
resplandecentes. Vocês devem reconhecer este aspecto divino do seu ser. Os inúmeros assuntos 
mundanos com os quais vocês se envolvem, trazem somente prazeres efêmeros e não dão uma bem-
aventurança verdadeira e duradoura. Por isso vocês devem desenvolver a visão interior. A visão externa 
é a visão dos animais. Vocês não devem descer a este nível. Não é a verdadeira natureza do homem. 
Vocês devem purificar seus sentimentos interiores. Vocês devem desenvolver um intelecto puro, estável 
e altruísta. Somente então serão capazes de amar e servir a todos. Mas o homem moderno não tem fé 
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em si próprio. Este é o erro principal do homem atualmente. Em primeiro lugar ele deve ter fé em si 
próprio. Isso é autoconfiança. A autoconfiança é o alicerce da mansão da vida. Vocês podem levantar as 
paredes da auto-satisfação sobre este alicerce. O auto-sacrifício é a sua base. A bem-aventurança 
suprema da auto-realização pode ser atingida nesta mansão. 

Desenvolvam a Visão Interior 

Manifestações do Amor Divino! 

Não tentem encontrar as falhas dos outros. Primeiro identifiquem as suas. Mas vocês não se 
beneficiarão se simplesmente encontrarem o bem nos outros sem cultivarem as boas qualidades em 
vocês. Cultivem os sentimentos sagrados. Vocês não devem odiar ninguém. Por quê? “Com suas mãos, 
pés, olhos, cabeça, boca e orelhas que permeiam tudo, Deus permeia o universo inteiro” (Verso em 
Sânscrito). A Divindade é imanente em todos. 

Atualmente, é necessário desenvolver uma visão ampla. A mente estreita e os sentimentos egoístas 
devem ser eliminados. Vocês devem desistir do egoísmo e do interesse pessoal. O tamanho do olho não 
chega a uma polegada, mas este pequeno olho é capaz de ver as estrelas magníficas no céu. Ele é 
capaz de ver objetos distantes. Esse é o poder do olho. Vocês podem ver coisas ainda maiores se 
desenvolverem a visão interior, por isso devem desenvolver uma mente aberta. Muitos estrangeiros a 
chamam de coração amplo. Isto pode significar uma ampliação do coração. Estes corações são tratados 
pelos médicos e não pelo Divino. Desenvolvam a mente aberta na qual os sentimentos amplos podem se 
manifestar. 

Estudantes! 

Vocês nasceram neste universo vasto. Estão vivendo neste mundo vasto, por isso devem desenvolver 
sentimentos amplos. O homem que vive neste mundo vasto não deve ter sentimentos estreitos. É errado 
procurar as falhas nos outros. Eles devem ter falhas, mas não vejam as falhas deles, vejam as suas 
boas qualidades. Então todo o universo será uma família. Este é o espírito de fraternidade do homem e 
paternidade de Deus. Estes sentimentos promovem a irmandade universal. “O Eu Superior eterno em 
todos os seres é uma parte do Meu Ser” (Verso em Sânscrito). O Divino é a fonte de toda a Criação. Ele 
é a Criação, o Criador e o diretor do universo. A Divindade é invisível. Ela não pode ser compreendida. 
Reconheçam que todos vocês são reflexos do Divino. Então não odiarão ninguém, nem sentirão inveja 
de ninguém. Serão livres do egoísmo. 

Manifestações do Amor Divino! 

Cultivem o amor. O amor é Deus, vivam em amor. Esse deve ser o objetivo da sua vida. Não há deus 
maior que o amor. Se alguém lhes questionar: “Onde está Deus?”, vocês devem dizer que Ele é 
imanente em todos os seres. Qual é a Sua forma? O amor é a Sua forma. Vocês devem reconhecer 
essa forma de amor e dizer isto aos outros com total convicção. Não é suficiente dizer amor, amor, amor. 
Devem expressá-lo através da sua conduta. Somente então terão respeito e honra. Esse é o verdadeiro 
fruto da real natureza humana. 

Realizem-se Servindo ao Seu País 

Estudantes! 

Vocês são jovens e possuem muita energia. Vocês possuem todos os poderes da mãe terra. Apesar 
disto, será um sinal de fraqueza se sentirem sem poder. Sempre que ocorrer uma calamidade em 
qualquer lugar do país, devem correr para lá e ajudar as pessoas. Não devem tratá-las como pessoas 
diferentes de vocês. Não cultivem os sentimentos de separatividade. Vocês devem abrigar os 
sentimentos de união e participar do serviço social. 

A sociedade é o membro principal da natureza. Assim como as mãos, nariz, olhos, estômago e pés são 
membros do corpo, o corpo é o membro da sociedade. A sociedade é o membro da humanidade. A 
humanidade é o membro da natureza. A natureza é o membro do Divino. Por isso, devem reconhecer 
esta verdade e participar do serviço social com amor. Somente então, a vida humana encontrará 
realização. Os membros, como as mãos e o nariz, pertencem ao corpo, mas o corpo pertence à 
sociedade. Por isso, ele deve servi-la. Vocês devem trabalhar com uma participação ativa de todos os 
seus membros. Vocês devem identificar as diferentes necessidades de diferentes pessoas e agir de 
acordo para que elas sejam beneficiadas. Este é o verdadeiro serviço social. 
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Atualmente, muitas pessoas vão para as aldeias, varrem as ruas, lavam as paredes dos templos e se 
sentem satisfeitas por terem realizado um serviço social. Não, não. Isso não pode ser tratado como um 
serviço, pois é a sua obrigação. Qual é o verdadeiro serviço? Descubram os principais problemas 
enfrentados pelas pessoas nas aldeias. Quais são as circunstâncias desfavoráveis? Quais são suas 
necessidades imediatas? Vocês devem dar o melhor de si para preencher essas necessidades. A 
próxima estação é o verão. Não há água potável disponível em algumas aldeias. A água é a própria vida 
do homem. Vocês devem ajudá-las cavando poços ou canalizando a água de alguma outra fonte. 
Quando realizarem estes atos, que têm valor utilitário, podem reivindicar que fizeram algum serviço 
social. Na verdade, não deveriam ver este bom trabalho como serviço. Se acharem que estão fazendo 
algum serviço para alguém, isto poderá promover o egoísmo em vocês. Devem sentir que estão servindo 
ao seu próprio povo. Todos são seres humanos. Todos pertencem a uma casta – a casta da 
humanidade. Todos pertencem a uma religião – a religião do amor. Existe somente uma linguagem – a 
linguagem do coração. Vocês devem cultivar os sentimentos amplos. Somente então, o serviço que 
fizerem será um serviço verdadeiro. Desta forma, devem servir as pessoas e tornar úteis e significativas 
a sua educação e as suas habilidades. 

O propósito da educação não é ir para o exterior, nem acumular riquezas. Essa é a fraqueza dos 
indianos. Assim que se formam em engenharia ou medicina, correm para tirar o passaporte. Sirvam ao 
povo do seu próprio país, na sua aldeia em vez de irem para o estrangeiro. As pessoas vão para o 
exterior para ganhar dinheiro, mas não para ganhar boas qualidades. Vocês devem incentivar sua 
cultura. O Senhor Rama disse: “A mãe e a mãe pátria são maiores até do que o céu” (Verso em 
Sânscrito). Vocês entoam repetidamente o nome de Rama, mas estão seguindo o exemplo d'Ele 
enquanto realizam suas obrigações? Ele seguiu a ordem de seu pai, sacrificando seu reino e passando 
quatorze longos anos na floresta. O seu corpo, intelecto e mente são presentes dos seus pais. Sua 
cabeça, seu sangue, seu alimento e o dinheiro que vocês gastam são presentes dos seus pais. Por isso, 
vocês devem ser gratos a eles. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. Isso lhes dará a verdadeira 
sensação de paz. Atualmente o homem grita ‘paz, paz’ enquanto segura nas mãos a bomba atômica. 
Embora tenha conquistado o espaço e chegado até a lua, ele não tem paz no coração. Como a paz pode 
ser conseguida? Encham seus corações com sentimentos divinos. Joguem fora a bomba. Então poderão 
experimentar a paz. A paz é o reflexo do seu ser interior. Tudo vem de dentro. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês são bons, muito educados e inteligentes. Porém o egoísmo está destruindo as suas outras boas 
qualidades. Uma gota de veneno pode destruir todo um pote de leite. Por isso, vocês devem descartar a 
raiva e o ódio e servir à sociedade com amor. Vocês podem fazer serviços mais simples. Não fiquem 
desanimados se não fizerem um serviço grandioso. Entrem em cada pequena cabana e identifiquem as 
necessidades das pessoas que ali residem. No caso de não terem o dinheiro ou a capacidade 
requeridas, não se preocupem. Vocês, estudantes, se unam, dêem-se as mãos e trabalhem juntos. Não 
há nada neste mundo que não possa ser realizado com união. 

Nutram a Cultura Sagrada da Índia 

Atualmente na Índia, encontramos dificuldades, sofrimento, tristeza e medo em toda a parte. Qual a 
razão disso? Conseguimos a independência e perdemos a unidade. A falta de unidade é a causa de 
todos esses sofrimentos. Até irmão luta contra irmão. Primeiro consigam a unidade. Este deve ser o 
objetivo de suas vidas. A unidade deve ser subjacente às tarefas que empreenderem. Somente então 
todo o seu aprendizado será significativo. Vocês dizem que conseguiram diversos títulos: MBA, MFM. 
Então vão para o exterior mendigar por um emprego. Se querem mendigar, façam isso no seu país. Não 
se tornem mendigos no exterior. Se forem mendigos lá fora, perderão o respeito também aqui. Busquem 
o bem estar do seu próprio país. A sua mãe pode ser feia, mas assim mesmo vocês a chamam de mãe. 
Ela lhes criou. Vocês chamariam a mãe de alguém de sua mãe somente porque ela é mais atraente e 
bonita? Vocês chamam o seu país de pobre. Esta é a fraqueza da juventude. Saibam que a Índia não é 
um país pobre de forma alguma. O que não é encontrado nela não poderá ser encontrado nos outros 
lugares. A Índia possui todos os poderes. Esta é a terra do Ioga. Esta é a terra das ações virtuosas. 
Atualmente, o povo tenta converter esta terra grandiosa num local de prazeres efêmeros. Vocês não 
devem ansiar por prazeres. Eles trazem as doenças. Vocês devem dedicar tudo a Deus através do 
sacrifício. Verguem o corpo e trabalhem duro. As suas mãos devem estar ocupadas com o trabalho e 
suas mentes devem estar cheias de bons sentimentos. Se agirem desta forma, não haverá homem maior 
do que vocês. Este tipo de ser humano é o verdadeiro ser humano. Deus busca este tipo de ser humano. 
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Os devotos não precisam procurar por Deus. Ele está em toda parte. Em vez disso, tentem de todas as 
maneiras tornar suas mentes puras e sagradas. Vocês devem se tornar bons homens e não homens 
importantes. O mundo ganha alguma coisa com esses homens importantes? 

Estudantes! 

Não procurem outros sentimentos. Compreendam a verdade adequadamente. As pessoas educadas são 
a causa das dificuldades, das perdas e dos sofrimentos deste país, pois a maioria delas está motivada 
pelo interesse pessoal. Elas utilizam sua educação e habilidades para servir aos seus interesses e não 
aos interesses da nação. Existem muitos intelectuais na Índia. Eles trouxeram a nação para esse estado 
de tristeza. Eles não são altruístas de modo algum. Se tivessem sentimentos sagrados, o país teria feito 
grandes avanços em todos os campos. Eles estão utilizando sua inteligência somente em benefício 
próprio. Em nosso país algumas pessoas ganham dez mil rúpias, mas seu trabalho não vale nem dez 
rupias. Quanto o país perde com isso? Questionem-se. Será que o trabalho que vocês fazem em um 
mês vale 10000 rupias? Mas essas pessoas quando vão para o exterior trabalham muito. Fazem até 
hora extra. Trabalham até de noite. Se podem trabalhar dessa forma no exterior, por que não o fazem no 
seu próprio país? Vocês devem expressar seu amor, seus sentimentos sagrados pelo seu país com uma 
visão ampla. Esta é a verdadeira devoção. Devoção não significa adorar o retrato de Deus. Essas 
atividades podem ser classificadas de boas ações. Vocês devem cultivar bons sentimentos. Sem bons 
sentimentos as boas ações não podem trazer resultados benéficos. 

Manifestações do Amor Divino! 

Qual o significado de Shivaratri? Shiva representa a auspiciosidade. Vocês devem santificar suas vidas 
com sentimentos sagrados neste dia. Vocês entoaram cânticos devocionais durante toda a noite. Isso 
lhes trouxe felicidade. Mas ela está confinada à atividade externa somente de ouvir e cantar. A felicidade 
deve ser sentida nos recônditos mais internos do coração. 

Qual a utilidade de se envolverem em ações positivas e construtivas com pensamentos negativos na 
mente? Abandonem os pensamentos negativos primeiro. Encham suas mentes com pensamentos 
positivos. Então o mundo inteiro florescerá, a sociedade, sua aldeia e sua casa florescerão. O serviço 
social deveria se expandir do indivíduo para a sociedade e da sociedade para toda a nação. Não 
observem as diferenças enquanto fazem o serviço. Pode ser em qualquer organização, não importa. Vão 
e participem. O serviço é o seu objetivo; o sacrifício é o seu objetivo. Cultivem os sentimentos sagrados 
e divinos. Somente então a sua vida estará realizada. Grande parte dos jovens perde o seu tempo e se 
depara com inúmeros problemas até conseguir um emprego apropriado após terminar os estudos. Eles 
culpam o governo por não lhes dar trabalho. Quantos empregos o governo pode criar? Se ele for 
providenciar os empregos, será possível governar a nação ao mesmo tempo? Além disso, os 
empregados pedem aumento de salário. Mas o tesouro está vazio. Não há perspectiva de ganho. Se o 
governo impuser impostos, as pessoas o culparão dizendo que ele está explorando o povo. Se o 
governo não impuser os impostos, como poderá cuidar do bem estar do povo? Então vocês devem 
considerar também esses aspectos. Em nossa instituição não há pagamento por parte dos alunos, mas 
nas outras os alunos reclamam quando há aumento de mensalidades, taxas de exames, etc. Insistem 
em que elas devem ser reduzidas, mas os professores exigem que o seu salário seja aumentado. De 
onde o governo consegue os fundos? Ele recolhe do povo para gastar no bem-estar do povo. Se não 
houver impostos não será possível pagar os salários ou investimentos na educação das crianças. É 
preciso haver uma visão ampla. 

A cultura indiana preservada para a posteridade desde a antiguidade espalhou-se por outras terras e 
atingiu grande glória. Mas, atualmente, os próprios indianos a encaram com indiferença, causando danos 
à nação e ao mundo. Nenhum outro país tem uma cultura própria há tanto tempo. Eles costumam adotar 
uma cultura hoje e outra amanhã. Mas para os indianos há somente uma cultura que é eterna, pura e 
virtuosa. Somente esta cultura pode ajudá-los a cultivar a verdadeira natureza do homem. Vocês devem 
engrandecer esta verdade. Vocês devem cultivar os valores humanos. O processo de desenvolvimento 
não deveria ficar restrito somente aos campos da indústria e da ciência. Se forem estabelecer outras 
indústrias, o risco da poluição ambiental também crescerá. Por isso, devem cultivar com toda a sua 
capacidade os sentimentos sagrados em seu coração. 
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Manifestações do Amor Divino! 

Vocês estão estudando vários ramos do conhecimento humano para se formarem. Quando terminarem 
seus estudos e deixarem Prasanthi Nilayam sirvam às aldeias com a permissão e a ajuda de seus pais. 
Não procurem empregos do governo. Vocês devem procurar servir ao público. E se vocês o servirem, 
ele ajudará no seu bem estar. Vocês possuem poderes divinos, mas comportam-se como se fossem 
fracos e não tivessem poderes. Hoje vocês estão tentando formar amizades, riqueza e força. Mas não 
estão formando um bom caráter. O que é a amizade? É apenas dizer olá. Se comerem bem, terão a 
força física. Poderão ganhar muito dinheiro se trabalharem bastante. Mas vocês estão vivendo apenas 
para ter essas coisas? Elas são nuvens passageiras. O dinheiro vem e vai, a moralidade vem e cresce. 
Vocês devem cultivar as virtudes. Devem respeitar os mais velhos e o governo e amar os seus pais. 
Devem ter fé nos seus professores. Devem cultivar os sentimentos sagrados. O sentimento de 
humanidade e os valores humanos florescerão dentro de vocês e deverão ser cultivados e 
desenvolvidos. Sem esses valores humanos, todo seu conhecimento será inútil. O contentamento é o 
sinal da verdadeira educação. 

Se ajudarem os outros serão capazes de estabelecer um ideal para o mundo. Esse ideal nunca morrerá. 
Nunca será dissolvido. Crescerá dia após dia. Vocês devem cultivar esses ideais e a juventude é a idade 
certa para isso. É a idade dourada. Essa idade sagrada não deve ser mal utilizada. Vocês devem utilizá-
la da maneira correta. Somente então todo o aprendizado será frutífero e valioso. 

Manifestações do Amor Divino! 

Cultivem o amor. Tudo o que fizerem, façam com o espírito do amor. Sem amor, todas as suas ações se 
tornarão profanas. 

Bhagavan concluiu o Seu Discurso com o bhajan Prema Mudita Manase Kaho ... 
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