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Dedicação  
Para os amantes de Deus que O vêem e  O seguem a todo instante, a medida que 
executam suas atividades diárias. . . na alegria e na tristeza, no trabalho e no lazer, na 
doença e na saúde, no amor e na vida, sejam eles ricos ou pobres  . E, especialmente 
para todos os que assim o fazem por muito tempo. 
 
Sobre o livro 
Conheci Dadaji em 1982 no aeroporto de Bombay, Índia, quando ele chegou de 
Calcutá. Ao desembarcar do avião, alguém colocou uma guirlanda de flores 
extraordinariamente adorável, e singularmente longa e cheia de flores (até a altura do 
joelho), ao redor do pescoço de Dadaji. Embora eu estivesse de pé na parte de trás da 
multidão de pessoas que vieram cumprimenta-lo, ele caminhou em minha direção e, 
com um belo sorriso, no momento em que nossos olhos se encontraram, ele tirou a 
guirlanda e colocou-a  suavemente em volta de meu pescoço. Nenhuma palavra foi 
pronunciada. Ninguém poderia descrever inteiramente aquele momento. 
Este encontro inesperadamente íntimo foi para mim o início de muitos anos de viagens 
com Dadaji , a seu pedido, duas ou três vezes por ano em suas excursões mundiais . 
Embora houvesse muitos artigos fascinantes e livros escritos por pessoas que 
estiveram com Dadaji, desde o início eu estava principalmente interessada no que 
Dadaji , por si mesmo, disse. Ele não dava palestras, fazia discursos ou escrevia 
livros. Comecei, então, a recolher artigos de jornais, relatos pessoais, vídeos, cartas 
inéditas e manuscritos , livros, fitas de áudio  de discussões e conversas com Dadaji . 
Em junho de 1986 , quando viajava com Dadaji ele me sugeriu "escrever alguma 
coisa". O resultado foi a publicação em maio 1987 do grande volume  intitulado "A 
Verdade Interior" . Ao longo dos anos eu sempre desejei um pequeno livro com a 
essência da mensagem de Dadaji . Assim, "Olhe Interiormente" nasceu , um tesouro 
do amor de Deus para aqueles a procura da Verdade. 
Ann Mills Westport, Washington EUA – 2013 
(Look Within  pode ser compreendido de várias formas como: Olhe Dentro, Busque 
Interiormente, Olhe o Intimo, Contemple seu Interior, etc, etc.)  
 
Sobre Dadaji  
Em 13 de janeiro de 1906, Amiya Roy Chowdhury nasceu na próspera aldeia de Fultali 
em Comilla (hoje Bangladesh). Seu pai, Dr. Amiya Roy Chowdhury Haranath, era 
médico e sua mãe, Saratkamini, era conhecida por todos por sua bondade e 
generosidade. Antes de que o bebê nascesse, ela sentiu a presença de um santo que 
predisse que o Divino ia ser encarnado através dela. Dr. Amiya Roy Chowdhury 
também tinha essa percepção. Na época do nascimento do bebê, uma fragrância 
Divina encheu a casa. Seus pais tinham grande reverência pela criança e chamaram-
na Madhab, ou seja, Néctar do Senhor.  
Enquanto Amiya crescia, haviam freqüentemente congregações de santos e 
renunciantes na casa da família. Amiya estava curioso porque eles tinham os cabelos 
emaranhados, usavam cinzas em seus corpos e mantos cor de açafrão. O menino 
perguntou: "São estes os meios de encontrar Deus?" Essas perguntas colocadas pelo 
jovem os deixavam mudos e muitas vezes embaraçados. 
Ao longo dos anos, incidentes misteriosos ocorreram. Embora Amiya não se aplicasse 
às lições da escola, ele era o primeiro da classe em todas as matérias. Seu 
conhecimento profundo espantava a todos. Ele declamava versos em sânscrito, 
explicando-os elaborada e brilhantemente. Com a idade de seis anos, Amiya explicou 
o Bhagavad Gita (poema épico espiritual indiano clássico) para seu pai.  
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Por essa época, ele certa vez jantou na casa de seu vizinho muçulmano. Isso causou 
uma  grande comoção na comunidade ortodoxa hindu. Amiya insistia que a injustiça 
social entre as pessoas era abominável. Quando era criança falou aquilo que se 
tornaria a sua mensagem para o mundo: "Todas as escrituras e rituais são uma 
questão da mente e carregada de superstições. Renunciem a todos esses costumes 
sociais e preconceitos e dediquem suas mentes à Deus. Ele está dentro de vós, não 
se esqueçam disso. Ele não faz distinções entre uma pessoa e outra. Tentem 
lembrarem-se Dele e tornarem-se conscientes da Verdade. A Eterna Religião prega 
que a Verdade é Unica, a linguagem é Unica. Há apenas uma raça humana. Deus é 
todo-penetrante (onipresente) e Eterno."  
O menino não prosseguiu o ensino convencional por muito tempo. Aos nove anos de 
idade Amiya saiu de casa. Ele estava completamente indiferente aos confortos 
disponíveis na casa de seus ricos pais. Ao longo dos anos desapareceu em muitas 
ocasiões.. Amiya vagou nas densas florestas e selvas da Índia, e nas frias regiões 
montanhosas do Himalaia com o propósito de libertar os iogues, sadhus e 
renunciantes do falso caminho de penitência que haviam empreendido. Ele perguntou: 
"Por que vocês estão fazendo todas estas coisas? Qual é a utilidade? Isso não é 
nada, tudo falso. Vão para casa e casem-se, porque vocês vieram com desejos 
naturais. Vão e trabalhem. "Retornando de seus chamados retiros religiosos para viver 
uma vida natural, só então eles serão livres para realizar a Verdade. Esta caminho 
natural para Deus torna-se claro quando a pessoa se torna familiarizada com a 
mensagem simples de Dadaji. 
Conforme Amiya crescia até a idade adulta, ele desenvolveu sua inclinação para a 
música. Quando seus estudos de musica foram concluídos, executou concertos em 
toda a Índia. Sua bela aparência e voz doce e sonora logo lhe trouxeram grande 
popularidade. De 1929 a 1940, ele esteve ligado com a All India Radio em Calcutá. Na 
década de 1940, ele atuou como produtor no mundo do teatro e da indústria do 
cinema, e era conhecido por seu estilo elegante e personalidade magnética. 
Durante esses anos foi relatado que Amiya era visto simultaneamente em diferentes 
lugares por várias pessoas. Ele estava desempenhando diferentes papéis na mesma 
forma física, e era conhecido por diferentes nomes em diferentes localidades. Por 
vários anos, era visto de vez em quando em Varanasi vivendo em uma pequena cela 
de uma mesquita onde tanto  muçulmanos como hindus costumavam prestar 
homenagens a Amiya. Os avistamentos simultâneos (bi-localização) de Amiya, ou 
mais tarde Dadaji, em lugares distantes tem sido bem documentada ao longo dos 
anos. 
Em 1946, Amiya Roy Chowdhury casou-se com a senhorita Amita Dasgupta. No dia 
da festa nupcial, após a cerimônia, ele desapareceu de casa. Ele apareceu de novo 
brevemente depois de pouco mais de dois anos e foi embora de novo. Dentro de um 
ano de sua partida, sua filha Ivy nasceu. Ele não voltou por quatro anos, e no ano de 
sua volta um filho, Abhijit, nasceu. Durante os anos em que esteve longe de casa, ele 
apareceu em muitos lugares confrontando Sannyasins e sacerdotes. Ele lhes disse: 
“Privação e práticas ritualistas não devem ser praticadas como caminho para a 
realização da Verdade." 
Após trabalhar como músico e produtor de cinema, no início de 1950, Amiya mudou de 
ramo e tornou-se muito bem sucedido no setor bancário e de seguros. Durante a 
década de 1960, 70 e 80, ele era dono de uma pequena loja de brinquedos no Novo 
Mercado em Calcutá, até que foi destruída em um incêndio. Ao longo dos anos ele 
mudou seu campo de atividades livremente, não para ganhar dinheiro, pois tinha 
suficiente riqueza de família e propriedades , mas para demonstrar que o trabalho 
normal é um dever, e viver uma vida natural é o único caminho para a Verdade. 
Em 1967, Amiya Roy Chowdhury tornou-se conhecido como Dadaji (Da'da-jee; 
querido irmão mais velho) e começou a viajar por todo o mundo. Pagando suas 
próprias despesas, Dadaji não permitiu que uma organização fosse construida em 
torno dele, não angariou dinheiro algum, recusou doações e presentes. Ele disse: "Há 
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tantas pessoas que me disseram que iriam me dar um Ashram (terreno e alojamentos 
com abrigos para uma comunidade religiosa) e propriedades. Todo o universo é o meu 
Ashram. Não há necessidade de todas essas coisas. Por que eu deveria ir em busca 
de  edifícios? Ashram também é um tipo de fraude. Em nome Dele não temos o direito 
de exigir coisa alguma. Existe alguém que pode reclamar isso no mundo? " 
Dadaji falou fortemente contra as pessoas que fazem de Deus um negócio e se 
aproveitam de pessoas inocentes que procuram a Verdade. Ele disse: "Eu quero dizer-
lhe, não me aceite como seu Guru. Deus está em você. Não procure um guia ou 
instrumento. Nenhum ser mortal pode jamais ser um Guru. Todos estes homens de 
Deus, todos, cada um e todos são um blefe, um completo blefe. Seu único interesse é 
arrecadar dinheiro e formar instituições. Só Deus é o Guru. Não se preocupe em correr 
atrás de Gurus, iogues ou sacerdotes. Nenhuma pessoa pode iniciá-lo ou orientá-lo 
para Deus. Olhe para dentro." 
De 1970 a 1990 Dadaji viajou por toda a Índia, Europa, Grã-Bretanha e Estados 
Unidos. Ele ficou em casas particulares, onde na parte da manhã e final da tarde, se 
reunia com aqueles que vinham vê-lo. À noite, havia pequenos encontros onde ele 
ocasionalmente falava ou, nos últimos anos, cantava lindas canções indianas 
devocionais. 
Anualmente em outubro, em Calcutá, um grande salão foi alugado e centenas de 
pessoas de todo o mundo se reuniam para ver Dadaji e experiênciar Utsav. Durante 
três dias, as pessoas vinham para Somnath Hall, no final da manhã e início da noite 
para cantar e ouvir os irmãos e irmãs compartilharem suas experiências com Dadaji e 
a Verdade. Dadaji muitas vezes casualmente falava com aqueles reunidos perto dele. 
Ele deixou claro que Utsav não é limitado pelo tempo ou espaço. Utsav acontece a 
qualquer hora, em qualquer lugar, porque é a experiência pessoal, interior de regozijo 
em íntima comunhão com a unidade da vida. A essência da Utsav é expressa na 
mensagem de Dadaji: "Todo-Poderoso é Uno, a Humanidade é Una, a religião é Una, 
a linguagem é Una e Verdade é Una". 
Dadaji é conhecido mundialmente por uma fragrância inconfundível, sugerindo um 
aroma maravilhosamente único de rosas e sândalo.  Vem de uma fonte invisivel, torna-
se muito forte e tão rapidamente como se manifesta, desaparece.. Ocasionalmente 
aparece como Nectar perfumado, que perdura por anos. Aqueles que encontraram 
Dadaji muitas vezes experimentaram a fragrância ou o Néctar em sua presença ou 
muito distante dele. Aqueles que encontram Dadaji através de livros, amigos ou 
parentes podem experimentar a mesma fragrância divina e imediatamente associá-la 
com Dadaji. Eles não têm dúvida alguma sobre seu reconhecimento da Fragrância de 
Dadaji, embora não o tenham encontrado pessoalmente, e nenhuma estrutura racional 
de referência possam ter. Ficam perplexos, mas de alguma forma confortados pela 
experiência. Dadaji disse: "É a fragrância que faz alguém lembrar D’Ele. Isso tudo 
acontece por Sua Vontade". 
Ao longo dos anos, milhares de pessoas vinham todo ano para encontrar Dadaji onde 
quer que ele estivesse. Vinham de todas as partes do mundo e de todos os níveis de 
vida.Nos vários países em que viajou, centenas de artigos foram escritos por cientistas 
de renome altamente respeitados, políticos, educadores, e por profissionais de direito, 
medicina e negócios. Publicados em livros, revistas e jornais, eles contam relatos 
pessoais de experiências extraordinárias, manifestações inimagináveis e inexplicáveis 
fenômenos que ocorrem com Dadaji. 
Há relatos de experiências pessoais de cura de doenças com risco de vida, 
devolvendo a vida aos mortos e objetos que se manifestam a partir do nada, enquanto 
Dadaji estava sem camisa (medalhões, frutas, tecidos, medicamentos garrafas de 
uísque caixas de cigarros, etc.). Outros falam de objetos de prata transformados em 
ouro, mensagens manifestas em papel branco e gravações em relógios de ouro com o 
toque do dedo de Dadaji. Pessoas experimentaram a habilidade de Dadaji de alterar 
casualmente o tempo e acalmar o mar tempestuoso . Muitas pessoas testemunharam 
garrafas seladas de água pura ficarem perfumadas com o toque de seu dedo, e sua 
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água perfumada (chamada Charanjal) criada simplesmente por seu desejo em lugares 
distantes. 
Estas são apenas algumas das muitas, muitas coisas surpreendentes experimentadas 
então e mesmo agora por aqueles que conhecem Dadaji . No entanto Dadaji disse: 
"Eles (os milagres) são irrelevantes. Eles acontecem de acordo com Sua Vontade. 
Eles não são importantes para aqueles que buscam a Verdade. Seu Dada não sabe 
como eles acontecem. Dada não pode fazer nada. É Ele, que se manifesta através de 
Dada. Dada é ninguém. " 
Dadaji disse: "Deus é tudo. Ele está cantando em seu coração 24 horas por dia, dentro 
de você, fazendo amor com você como Mahanam. Porque você está respirando, 
falando, fazendo, você sabe que Ele está dentro de você. É Mahanam que é o Poder 
Supremo, nada mais. A entrega completa a Mahanam, que é o tear e a trama de sua 
existência, é o único caminho. O indivíduo nada tem a fazer a não ser recordar o 
Mahanam. O nome é Verdade. O nome é o seu próprio ser. Lembre-se do Nome. 
"(Mahanam significa o nome de Deus, Gopal Govinda, manifesto interiormente como a 
vibração bipolar da vida, a fonte do nosso batimento cardíaco e da respiração.). 
Uma e outra vez as pessoas perguntavam a Dadaji como poderiam viver melhor suas 
vidas e encontrar Deus. Em essência, Dadaji disse: " Em ninguém tome refúgio senão 
que em Deus. Apenas tente lembrar-se Dele e faça seu dever. Seu trabalho é sua 
penitência, seu sacrifício, seu culto. Assim, continue em frente, não há necessidade de 
preocupação. Viva uma vida natural. Não negue e não ceda. Seja de bom ânimo e 
divirta-se! Viemos aqui para saborear  Seu Amor e para desfrutar de Seu Jogo. 
Apenas tente lembrar-se Dele com amor e permanecer em um estado natural. " 
Dadaji afirmou uma e outra vez: "Este corpo deve ir. É apenas uma aparência. Você 
realmente nada vê.” A partir de 1987 Dadaji tornou-se gradualmente exclusivo, vendo 
cada vez menos pessoas. Nos quatro anos seguintes, seu comportamento tornou-se 
imprevisível e pareceu errático , sua saúde parecia declinar. Desse modo, Dadaji 
repelia aqueles que tinham vindo a ele por razões egoístas, massagem mental e 
milagres. As pessoas que continuaram a vê-lo eram genuínos amantes de Deus. . Ele 
disse: "Eles dizem que as pessoas o estão abandonando (Dadaji ). A prerrogativa de 
deserção é só Dele. Tem havido muitos ensinamentos. Agora, ele vai lentamente 
abandonar tudo. Eu não estou incomodado por nada, porque eu sou ... eu sou. O que 
você recebeu (Mahanam), agarre-se nele. Ele sempre o envolve. Uma vez que Ele 
agarrou você, é impossível deixá-Lo. Ele é seu mais Próximo e Querido de todos. " Na 
manhã de 7 de junho de 1992 Dadaji disse à sua família que ele estaria deixando-os 
em poucas horas. Eles não o levam a sério. Às 4:00 horas, horário de Calcutá, Dadaji 
pediu um copo de água de coco. Ele bebeu, sorriu, reclinado na cama e parou de 
respirar. 
Como Dadaji quiz e insistiu, nenhuma organização ego-orientada, lucrativa, foi 
construída em torno dele ou de sua simples mensagem da Verdade. Não há sucessor 
de Dadaji, nem haverá. Alguns livros estão sendo publicados e distribuídos, porque é o 
trabalho sincero destinado a alguns indivíduos,  certamente não para reconhecimento 
pessoal ou ganho financeiro. Como quando Dadaji estava aqui conosco, as pessoas 
que publicam livros assim o fazem por sua conta e têm empregos em tempo integral 
para ganhar a vida. 
“A Verdade se manisfesta por si mesma”, disse Dadaji. Assim é que o conhecimento 
de Dadaji, e sua mensagem da Verdade, do Amor e da Unidade está se espalhando 
pela palavra falada  e em livros. Notavelmente, a essência da Verdade está 
aparecendo em incontáveis formas por todo o  mundo como a Era da Verdade que 
Dadaji descreveu é  gradualmente nascida da destruição que ele previu há muitos 
anos. Na década de 1970, quando as pessoas que vinham para encontrar Dadaji 
estavam muito preocupadas com a Guerra Fria entre Leste e o Oeste, e com a 
possibilidade de uma guerra nuclear. Muito franco em suas opiniões, em 1979, Dadaji 
disse: "A Rússia soviética perecerá! Ela sucumbirá, é um sistema podre. Nenhuma 
chance há para o sistema russo soviético. A destruição virá de outra maneira. "Dadaji 
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descreveu um vívido quadro do povo russo e assinalou que não haveria guerra entre 
EUA e URSS, mas, não obstante, a América iria ganhar. É assim que acontecerá.  
Em 1982, ao visitar a Bélgica, Dadaji disse: "Na década de 1980 haverá dificuldades 
menores, mas uma crise real, a revolta da natureza, começará em 1991-92. Haverão 
anos de destruição, mas, ao mesmo tempo, anos de avanço na realização de Deus. 
Aqueles que viveram juntos em paz por um longo tempo, lutarão uns contra os outros. 
Argumentos nacionalistas e religiosos serão utilizados como instrumentos de 
manipulação. Mas, lembrem-se sempre: A humanidade é Una, a religião  é Úna. "Os 
acontecimentos continuam provar que Dadaji falou a verdade. 
Embora Dadaji não esteja mais disponível de se ver pessoalmente, encontrá-lo 
através de um amigo, um parente ou um livro é uma experiência profundamente 
comovente. De alguma forma, Dadaji está aqui e agora, um companheiro muito real, 
íntimo e constante ao longo das alegrias e agitações da vida diária. 
Não é por acaso que você tem este livro. Nele você vai descobrir quem é e por que 
está neste mundo. Este é um e o único propósito de Dadaji, para lembrá-lo 
simplesmente de olhar para dentro e encontrar Deus, a Verdade e o Amor. 
 
I. Lembre-se Dele 
Apenas lembre-se Dele quando você for ao seu trabalho, imerso na vida deste mundo. 
 
Verdade é Uma 
Há apenas uma Verdade, a Verdade é Una. As diferenças são apenas na aparência. A 
Verdade se manifesta por si mesma. A Verdade se manifesta em corações genuínos. 
O amor é a essência da Verdade. 
Ninguém pode fazer ou desfazer a Verdade. Ela desperta em você e se apodera de 
todo o seu ser. Aquele tem esse sentimento nunca pode deixá-Lo. 
A Verdade é Existência. Mas não a existência inerte da matéria morta. A Verdade é a 
vívida existência. A Verdade está fora do alcance da mente. A Verdade é a negação 
de toda posse imaginativa. A Verdade é extremamente evasiva. Demasiado apego por 
objetos materiais e ela lhe escapa.  
O mundo fenomênico é uma manifestação da Verdade. O que está acontecendo 
dentro de seu Ser isso é a Verdade. Manifesto e não-manifesto, ambos estão juntos, 
Unos. 
A verdade expressada é a Verdade sem validade. A verdade não abriga injunções, 
inibições ou tabus. As pessoas geralmente esquecem que conceber a Verdade em 
 sua própria imagem é enganar a si mesmo. A Verdade não pode ser conquistada, a 
Verdade pode somente ser vivida. 
Ele está em você e você está Nele. É nosso dever deixar que Sua Verdade e Amor se 
manifestarem através de nós. 
Este é um lembrete de seu dever em contastar a Verdade. A Verdade é auto-
manifestada e quanto mais você segui-la, mais paz e tranquilidade você recebe. A 
verdade é sua única companheira na vida e no além. Uma pessoa não pode fazer 
nada. Como seu Dada (Da'da; Irmão mais velho), meu único conselho é: tente apenas 
espalhar esta Verdade eterna  entre a humanidade aflita. Este grande esforço só você 
pode fazer e o resto será feito por Sri (Sree; Santo) Satyanarayan (Sat-ya'-na-rye'-yan; 
a Verdade Divina dentro de todos os seres sustentando a vida). 
 
Deus é Um  
Todo-Poderoso não é uma concepção. Ele é uma realidade. Ele controla tudo. Ele é a 
Fonte, a Energia, a Vida, o Uno. 
Ninguém sabe quem é Ele. Ele não é um símbolo, não é uma divindade, mas apenas 
a Verdade, o Self. A questão das diferenças de fé não surge. Ele é o ponto central 
desta Criação, a vitalidade da nossa força de vida. 
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Ele é estável, inalterável, sem ondas, e cheio de permanente amor desinteressado, 
misericórdia e beleza. Ele é a Verdade. Ele está dentro de você. 
Satyanarayan transcende o plano mundano. 
Eu e Tú estamos imersos no Uno. Tudo é absoluto, todos, tudo. Somente por sua 
visão fragmentada é que você vê as partes. 
Ele é um Amante! Ele esta simultanea-mente dentro e fora, dando-lhe vida e amando-
o constantemente. Apenas veja, deixe as coisas para Ele por um momento. Ele não 
pede nada a você. Ele nenhuma imperfeição vê. Para Ele não há nenhuma virtude ou 
vício. Ele fica tão facilmente satisfeito por você apenas lembrar-se Dele uma vez! 
Ele não pode ser realizado por seus próprios esforços.  
Não se esqueça de Sua Vontade. Ele está fazendo tudo. Além Dele, você nada pode 
fazer. Apenas depende Dele. 
O que é que lhe importa se você faz tudo por meio Dele? Ele está ao mesmo tempo na 
virtude e vício, na piedade e impiedade. Ele sozinho pode desfrutar no mais verdadeiro 
sentido. 
Ele reside no coração de cada ser vivo. Tem-se apenas que procurá-Lo interiomente. 
 
Olhe dentro 
Você próprio é a criação da Verdade, de fato, uno com a Verdade. 
Viemos a este mundo como tantos frascos completamente cheios, cheios Dele. Deixe 
esta consciência despertar dentro de você. 
Você é purificado por banhar-se nesta plenitude interior Dele, não por qualquer ritual 
exterior.  
O devoto, a devoção e o Divino são um continuum.  
Você não pode conhecer a si mesmo, mas através do amor que Ele é. 
Conhece a ti mesmo e realize o Self. Você vai então perceber que cada existência 
está inseparavelmente ligada com a Verdade.  
Ele está sempre dentro de você. Não se preocupe. 
Apenas lembre-se Dele e faça o que você fizer em Nome Dele. Isso é o bastante. 
Então, nada pode afetá-lo. 
Enquanto Ele está com você, você é. Você não é nada senão Ele. Você não tem o 
direito de fazer qualquer coisa. Apenas renuncie a tudo Nele. Uma pessoa não pode 
fazer nada. Uma pessoa é um ser indefeso. 
Ele está em tudo. Tudo está Nele. Viva, mas viva em sintonia com Ele. Viva além do 
domínio da mente. Não viva nos desejos, medos, esperanças. Viva naturalmente com 
Ele. Esta é a única Verdade. Tende bom ânimo. Você nada tem a buscar. Tudo o que 
é, está dentro. Na verdade, Ele está dentro de você, e sua existência é o caminho para 
Ele. 
 
Deus está dentro como Mahanam 
Deus está dentro das profundezas do seu coração na forma de dois sons: Gopal 
Govinda*. Este Mahanam (Ma'ha-nahm) está na raiz da respiração. Para sustenta-lo e 
toda a Natureza, Ele está sempre cantando Mahanam. Todas as vibrações do mundo 
são Mahanam. 
Gopal o avalia do Supremo, Govinda o avalia do Além. (* Gopal Govinda, Dois Nomes 
de Deus representando a bipolaridade de toda a existência; sua vibração provaca o 
batimento cardíaco e a respiração. No Êxtase, eles se aproximam; Quando os dois se 
unem nós morremos. É experimentado visualmente como vibração e como som.) 
Mahanam é seu Eu real. Você está unido a Mahanam antes de poder entrar neste 
mundo. Esta é a Real Diksha (iniciação; revelação do Nome; batismo), mas você a 
esqueceu. 
Quando se está diante de um retrato de Satyanarayan para Mahanam, vê-se o próprio 
Eu. É uma comunhão direta. Qualquer pessoa pode receber Mahanam diretamente 
Dele. É espontanemante manifestado como e quando Ele escolhe. É Mahanam que é 
o Poder Supremo, nada mais. Mahanam sintetiza a bipolaridade da nossa vida aqui no 
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mundo, a matriz de toda a multiplicidade. Lembre-se de Mahanam com amor e auto-
entrega. Esse é o único caminho. Ele está muito fora do alcance do inteligente e do 
erudito. De modo algum pode consegui-lo por meio de ritual, somente através do 
amor! 
Submeta-se ao seu Mahanam interior (lembre-se de Deus), seja de forma isolada ou 
em uma multidão, não faz diferença para Ele. 
Seu Nome e Ele é o mesmo. Uma pessoa não tem nada a fazer a não ser trazer a 
atenção para Mahanam. Continue pensando Nele, e Ele cuidará do resto. Pense em 
Deus. Nota: Segurando uma em cada mão, Dadaji usou uma caixa de cigarro e uma 
caixa de fósforos para mostrar a relação entre Deus e os seres humanos neste 
mundo. 
Ele moveu as caixas uma em direção à outra e só no momento em que elas iriam se 
tocar, ele as separou, em seguida juntou-as, mais uma vez separou-as e assim por 
diante. Assim uma pessoa é atraída para a Verdade, em seguida, é afastada por 
desejos e acessórios, para cá e para lá, para frente e para trás impulsivamente, 
criando assim a história de nossas vidas. Isto torna-se dinâmico quando nos 
lembramos Dele em todos os nossos movimentos. A mente torna-se então atrelada a 
Ele e o movimento continua misturando e fundindo seu ser com Ele. A Verdade (caixa 
de fósforos) e a mente (caixa de cigarro) estão dentro de cada um de nós. Dadaji 
disse: "Todos nós somos dois em um." Quando os dois sons de Mahanam, Gopal 
Govinda, se fundem, estamos fora (mortos). Assim, a vida neste mundo é o 
movimento de um lado para outro em Vrindavan Leela (campo de jogos, onde se pode 
saborear o gosto do Seu Amor). 
 
O Retrato de Sri Satyanarayan  
Em 1965, um grupo de pessoas veio a Dadaji e um deles disse: "Você diz que Ele está 
em tudo e em todos." Dadaji respondeu: "Isso é correto." Eles protestaram: "Isso não é 
possível, só você pode fazer milagres. Queremos tirar sua foto. " 
Na verdade, eles queriam provar que Dadaji daria sua foto para adoração e que ele 
era um Guru. Dadaji disse: "Traga o fotógrafo, eu não me importo. Mas há uma 
condição. A primeira foto que sair, você pode fazer o que quiser com ela. . . você pode 
orar, oferecer flores, e fazer o que quiser. Mas o resto das fotos, você vai tratá-las 
como fotos de um membro de sua família. " 
Eles estavam muito contentes por ter conseguido o seu propósito ulterior, e o fotógrafo 
tirou fotos de Dadaji sentado em uma pequena mesa em sua casa. A sessão de fotos 
levou 15 minutos porque o fotógrafo tinha dificuldade com seu equipamento de flash. 
O filme foi revelado. Depois de ver as impressões, as pessoas correram de volta para 
Dadaji. Mostrando-lhe a primeira imagem eles exclamaram: "Isto não é você!" "Você 
não tem uma barba e você não estava usando essas roupas." "Como isso aconteceu?" 
O resto das fotos tiradas naquele dia eram imagens claras de Dadaji. 
Dadaji disse: "Isso eu não sei, mas lembre-se de sua promessa. Eu disse que você 
pode fazer qualquer coisa com a primeira foto. "Alguém perguntou:" Quem é esse? 
"Dadaji respondeu:" Este é Sri Satyanarayan, a imagem da Verdade Divina dentro de 
tudo e de todos. Lembrem-se as fotos de Dada não são para adoração." 
Mais tarde, referindo-se à imagem na foto, Dadaji disse: "A manifestação da Verdade 
na consciência foi personificada na imagem de Satyanarayan. Isto traz a verdade 
dentro do alcance da concepção humana." 
 
 
 
 



8 
 

                   
 
Sua Fragrância chama 
Uma determinada região está repleta de fragrância. Tem o desejo de ir até lá. Este 
aroma é Satyanarayan. Quando Mahanam manifesta, Nome torna-se manifesto e seu 
corpo torna-se uma oferta de aroma suave de devoção. 
O som de sua flauta é a Sua Fragrância. Ela é todo penetrante e é a real Vanshi 
Dhwani (flauta do Senhor Krishna chamando todos a Ele). 
Charanjal (água perfumada de Dadaji) é para elevar o plano superficial do nosso 
mundo mental. Ela é Seu direto toque Divino para nos ajudar a desenvolver a 
realização. 
Nota: A água pura se transforma em perfumada e translúcida pelo olhar de Dadaji, 
toque ou desejo. Charanjal é conhecida por curar e por uma transformação gradual da 
consciência. Relaciona-se com Ganga, o fluxo da Consciência Integral. 
 
Caminhos para a Verdade 
O Nome de Deus e o Amor são o único caminho para ele, e dessa forma, também, é a 
sua existência. Você é livre em sua busca espiritual e não precisa depender de 
ninguém para o seu objetivo de ser realizado. Caminho e meta são um na análise final. 
Ele está sempre dentro de você, não se preocupe. Você sempre vai sentir Sua 
presença, que irá guiá-lo. Você é seu próprio descobridor. 
O Nome é o único caminho. Não tenha pressa. Deixe que ele venha quando quiser, 
como um jorro do seu coração. O Nome vai fazer o necessário, tudo o mais é ação 
abortiva. 
Nosso coração é a verdadeira peregrinação. O corpo é a peregrinação, uma 
peregrinação universal. Gurus e sacerdotes não podem levá-lo ao Divino dentro. Não 
há necessidade de ir a qualquer lugar, não é questão de realização. Devido à 
ignorância e superstição você corre de um lugar para outro em busca de Deus. 
Nenhuma quantidade de Yoga, meditação ou a austeridade pode levar você a 
Verdade. 
Sua existência é o caminho. Na verdade, nenhuma questão sobre o caminho é 
relevante. Você não tem nada pra obter, nada a fazer para alcançar a Verdade, pois 
sua existência é seu objetivo. 
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Por que você deveria ir a qualquer lugar por Ele? Você veio a este mundo, seja 
cuidadoso com isso. Você veio aqui para determinado trabalho, você terá que fazê-lo. 
Só fique aqui, divirta-se, aproveite-o também, e volte. Isso é suficiente. 
Nem ande à frente Dele, nem atrás Dele, andar em passo com Ele. Porque não voltar 
sua consciência para Deus que reside dentro de você? Veja como é fácil e natural o 
caminho. Completa e silenciosa entrega a Ele é o único caminho. 
 
A religião é Uma 
Verdadeiro Dharma (Religião Eterna) é a vontade irresistível de comungar com a 
Força Divina interior. A religião é Uma. Dharma é coincidente com a existência. 
Na lembrança de Deus e realizando Seu Amor, não há espaço para acrobacias 
mentais e físicos. Desista de todas as aparências exteriores de atitudes e práticas 
religiosas para realizá-Lo. Ele decide o momento certo para uma elevação aos estados 
mais elevados. Não force nada, deixar tudo acontecer naturalmente. 
Não deixe seus domingos serem separados de seus dias da semana. Não divorcie a 
vida da Religião. Sua própria existência é o caminho para Ele. Você só pode vivr isso.  
Toda Religião mundana é superstição. 
O que acontece em nome da religião é toudo mentira. É uma fraude e uma farsa 
perpetrada pelos chamados líderes espirituais que têm um grande interesse em todo 
esse blefe. Você sabe que eles praticam negócio, e não religião. 
Vá fazendo tudo e ao mesmo tempo recordando Ele que é tudo o que é necessário. E 
então mantenha-se vigilante todo o tempo para você não ser vítima de alguma 
superstição. Superstições não podem ser removidas ou jogadas fora facilmente. 
Tenha cuidado com as superstições todo o tempo. 
Não há nenhuma religião individual ou institucional. A única religião é o amor, que se 
manifesta à medida que se recorda o Mahanam. 
Ele é nós mesmos! Para amar o mais Próximo e Querido da nossa vida, temos que 
fazer rituais? Nada é necessário! Basta tentar amá-Lo. 
 
Deus é o Guru  
Todas as pessoas que pretendem mostrar e vender técnicas como um caminho para 
Deus, estão tentando enganá-lo. Ninguém pode ajudá-lo, tudo acontece por Sua 
graça. 
Nenhuma pessoa como mediador, não é necessário guia exterior. Todos os guias irão 
levá-lo ao erro. Só Deus é o Agente de Viagem, nem um guru humano (preceptor 
espiritual), nem padre, nem você podem fazer qualquer coisa. Apenas recorde Seu 
Nome e seja paciente. 
Somente Ele é o Guru, o Guru dentro de nós. A verdade não pode entrar na sua 
mente através de seus ouvidos. A verdade não pode ser dita desse modo e 
compreendida. Verdade só vem de dentro. 
Qualquer um que diz que pode levá-lo a Deus não está dizendo a verdade. Nenhum 
ser mortal pode jamais ser Guru ou guiar por qualquer meio. Cada pessoa tem no 
interior o Guru. 
Seu Guru real encontra-se dentro de você para te abraçar e orientá-lo para o seu 
destino final, para a realização de sua verdadeira natureza que é felicidade Divina. 
Siga somente sua voz interior e nunca aja contra ela. 
Guru significa Nome. O Nome é Guru. Com o Nome está a felicidade completa, a 
felicidade eterna. o Guru Real é imortal e eterna Verdade, nosso próprio Eu ou Deus. 
Guru está o tempo todo com a gente. Ele nunca nos deixa. Como ele pode nos deixar? 
Ele é a Fonte Eterna da nossa vida, a nossa existência. O Eu desempenha um duplo 
papel, Guru e discípulo ao mesmo tempo. 
Só Deus é o o Guru. No momento em que alguém se apresenta como um agente, tudo 
está perdido. 
Quem vai ensinar? Quem vai guiar? Existe alguém que pode orientar ou dar Mantra 
(Name)? Ninguém Qualquer um que realize Deus não pode pronunciar as palavras "eu 
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guiarei" ou dar Mantra pela boca a ninguém, porque aqueles que compreendem, eles 
olham e vêem que o Supremo é todo mundo, em todos os lugares. Então, como é que 
é possível para qualquer um dizer "eu sou o Guru, você é discípulo"? Esse é um tipo 
de ego. 
Seu Dada não é o seu Guru. O Senhor que reside dentro de você é o seu único Guru. 
O Todo-Poderoso é mais ansioso para ter você do que você para ter Ele. Não se 
preocupe com guias externas, não corra atrás de sacerdotes, gurus, iogues. Ao invés 
disso olhe para dentro.. Você só tem que procurar Ele dentro. 
 
A língua é Uma 
Linguagem. Enquanto nós estamos falando, estamos na mente. Isto é chamado de 
linguagem. Existem muitas línguas. Que não seja a mente, além da mente, não há 
nenhuma linguagem, Diksha (iniciação; revelação do Nome; batismo). Esse Nome é 
Um. A linguagem é Uma. Seu Amor é a única Linguagem. 
Toda declaração ou anúncio é sonora apenas quando é ditada pela voz interior da 
Verdade. Quando esse Som é iniciado, isso é Ele. Essa é a primeira coisa. 
Ele está além de todos os símbolos, toda a linguagem, além de expressão. Contanto 
que você é capaz de explicar o significado de um símbolo, você está confinado ao 
símbolo. A verdade não pode ser entendida, só pode ser vivida. 
 
Professores e Ensinamentos da Verdade  
As escrituras foram escritas apenas com o objectivo de proteger o mundo. A verdade 
final, despojado de todos os paramentos, está além delas. 
Escrituras são um tecido de meias-verdades. A verdade nunca se submete aos 
moldes mentais que tipificam as escrituras. Você não pode encontrar a Entidade 
Suprema, pesquisando as escrituras, você encontra apenas dúvidas, conflitos e 
diferenças que vêm da mente e do intelecto. 
Escrituras só produzem argumentos sobre o Absoluto. Ele não pode ser explicado, 
certamente não por escrituras. Não tente entendê-Lo. 
A verdade existe sem o auxílio de dogmas. 
O ritualismo nas escrituras é tudo sem sentido e cheio de falsidade. Ninguém sabe de 
nada. Isso não é nada, absolutamente nada, mas o negócio ou comércio dos 
sacerdotes. Uma selva de superstição desvia você e o leva longe da Verdade. 
Deus não é religioso. Ele não se preocupa com os sikhs, cristãos, judeus, budistas, 
muçulmanos ou hindus. Ele ama e abençoa os ateus também. 
Por que os templos, igrejas e ashrams? Nenhuma escritura pede isso para eles. Eles 
são o negócio de pessoas que são exploradores. Não faça de Deus um negócio. 
O que é Deus? O que você quer dizer com Deus? Deus não é uma pessoa. A pessoa 
não pode ser Deus. Cristo nunca disse: Eu sou Deus. Vocês não conhecem o ABCD 
de Cristo. Igrejas são um tipo de negócio, de coleta de dinheiro. Cristo não era cristão. 
Cristo era um homem de Deus, tinha conexão direta com Ele. Ele disse: "Além de 
Deus não há nada na terra! Todos e cada um estão ligados com Ele ". 
Crucificação? O que você quer dizer por crucificação? Cristo foi morto? A crucificação 
significa o do corpo ou de sua filosofia, essa é a questão. A verdade nunca pode ser 
crucificada. 
Mesmo historicamente falando, Cristo nunca foi crucificado fisicamente, mas seus 
ensinamentos não foram aceites. Essa é a crucificação. Esquecendo Dele você está 
pregando-O diariamente na cruz. É o seu egoísmo que está constantemente 
colocando as unhas em Sua carne. 
Quem escreveu a Bíblia? O próprio Cristo? Será que aqueles que escreveram os 
acontecimentos e as histórias testemunharam a vida de Cristo? As pessoas não 
sabem nada; portanto houve uma ampla oportunidade de preencher com suas 
próprias ideias e falácias. 
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A Bíblia de hoje não é a Bíblia de há muito tempo. O Gita (poema épico espiritual 
indiano clássico) hoje não é o Gita de há muito tempo. Essa Bíblia está desaparecida. 
Esse Gita está desaparecido. Versões atuais das escrituras são criação da mente. 
Mohammed? Você não sabe o ABCD de Maomé. Ele disse: "Allah é um." Não havia 
nenhuma pessoa no mundo chamado Buda. Na verdade, Buddhu é uma palavra da 
língua Pali e significa o Absoluto. Seu nome era Siddartha. Ele era muito bom. Só que 
ele disse: "Não acredite em nada. Faça o seu dever e lembre-se Dele. " 
Se alguém diz que ele é o Supremo, ele é pior do que um assassino! Como alguém 
pode pretender ser um Avatar (encarnação de Deus)? 
Eu não conheço muçulmanos, cristãos, hindus, budistas ou qualquer coisa. Eu 
conheço Um.. Porque, se o Pai é Um e viemos Dele, da Unidade, então qual é a 
diferença entre você e eu? Nenhuma. 
Ao cultivar o hábito de paciência e lembrança do Mahanam com amor, nos movemos 
em direção à realização de Deus. O amor à humanidade e o desejo de servir, trará paz 
e felicidade aos nossos corações. Esta é a Escritura. 
 
Nenhuma Prática espiritual é Necessário 
As pessoas têm encoberto a Verdade com as tradições de penitência, renúncia, 
métodos físicos e mentais, rituais e considerações das escrituras. O Absoluto não é 
encontrado por qualquer uma destas prescrições. Ele também não divide a 
humanidade em seitas, castas, povo santo e pecadores. Ele está em toda parte e é o 
mesmo em todos. Nós temos que viver normalmente no mundo e não rejeitá-lo. Nome 
é a autoridade suprema. Além do Nome não há nada. 
Nome é o Guru. O Nome é Deus. O Nome é o Todo-Poderoso e a Verdade. Não há 
necessidade de ir a qualquer um, a lugar nenhum. Você veio cheio Dele. Por que se 
preocupar em correr atrás dessas coisas? 
Meditação 
Estar consciente da Verdade é meditação. Quando essa consciência aparece, 
percebe-se Deus dentro (Satyanarayan) com todos os obstáculos mentais e as capas 
removidas. 
Para Ele não há necessidade de meditação, acrobacias físicas ou austeridade. Você 
busca por Ele contando contas e meditando com os olhos fechados. Você nunca pode 
ter Ele, não em incontáveis milhões de nascimentos, se você seguir estas práticas. 
Além mente. O que você quer dizer com mais além? Ninguém sabe. Meditação confia 
na esperança ilusória de se livrar da mente. Usando acrobacias da mente, às vezes 
você acha que há alguma coisa, sua mente está cheia de imagens agradáveis, mas tal 
pensamento também é uma função da mente. 
Meditação, isso também é ego. Você diz: "Eu estou fazendo meditação." Por quê? 
Para controlar os desejos e os sentidos. É um absurdo, porque quando chegamos na 
terra nós convidamos esses desejos. 
Sentar-se para meditar é como tentar conquistar o irracional com a mente. 
O que as pessoas falam sobre meditação de é falso.  
Meditação? Qual é a necessidade? Você senta-se, fecha os olhos, você faz isso e 
aquilo. É só baboseira. É farsa em nome Dele. 
Uma pessoa é egocêntrica (egoísta) na medida em que ele ou ela é atraída para a 
meditação, o ascetismo e a solidão. Por causa disso, o dever para com os outros e 
para com a sociedade é ignorado. 
Meditação? O que você está falando? Meditação é nada, mas indolência! Você tem 
tempo para uma coisa dessas? Você tem uma família, um trabalho, e tantos deveres 
importantes. Não é o suficiente? Entenda, Ele chora por você todos os dias. Ele está 
dentro do seu coração, fora do alcance de sua mente consciente, além de sua mente. 
Ele te ama, porque Ele é amor! Só more em Seu Amor e lembre-se Dele. Isso é o 
suficiente, e seu principal dever. 
A meditação é uma expressão do egoísmo. Leve a vida como ela vem, todos lutando 
para alcançá-Lo é falso. Ele vem quando Ele vier, não como resultado de treinamento 
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ou de comportamento ascético. 
Nenhuma chamada meditação transcendental ou concentração é capaz de atingir o 
plano da Verdade, a menos que seja canalizada através do trabalho. 
Trabalho feito com total concentração, quando se está profundamente perdido na ação 
do trabalho, quando a ação e ator se tornar Um e o sentido do eu é esquecido, isso se 
torna verdadeira meditação e penitência. 
Oração 
O amor divino não é nem um objeto de práticas, nem de orações, uma vez que as 
práticas e orações visam as aspirações de nossos desejos. Além disso, embora uma 
oração ardente aos Pés de Lótus do Ser Divino pode render um gozo dos prazeres, 
por si só ela não concede o Amor Divino. 
Se valorizamos a eficácia da oração, ela deverá ser contada como um grande 
interesse. Os indivíduos não têm poder. Não podemos carregar o fardo a menos que 
Ele carregue. Cometemos um grave erro em pensar que estamos fazendo as coisas e 
não Ele. Quando nós entregamos todos os pensamentos a Ele somente, esta unidade 
é estabelecida e então Ele responde à nossa oração. 
Rituais  
Nós sempre temos comunhão com Ele. Ele está sempre presente, nenhum sinal 
externo é necessário.  
Viemos a este mundo como muitos frascos cheios (Purna Kumbha). Você está pleno 
Dele. Você está purificado por banhar-se nesta plenitude interior Dele, não por 
qualquer ritual exterior. Cuidado com os rituais e dogmas. Não vá atrás da forma. 
Compreenda o significado por trás da forma.  
Não devemos tentar amarrá-lo por qualquer ritualismo, superstição ou credo.  
A repetição do Nome de Deus (Japa), penitência (tapas), as práticas espirituais 
(Sadhan), renúncia (sannyas), exercícios físicos e mentais (Yoga), os ritos e rituais. . . 
ninguém pode conhecê-Lo por meio destas coisas, pois o Eu, o princípio do ego, está 
à espreita por trás de todos esses atos. Enquanto existir o ego, não se pode conhecê-
Lo. Você nunca pode conhecê-Lo através da mente. 
Penitência 
O Ser não pode ser realizado por meio de penitência. Por que punir-se por nada, 
fazendo penitência e observando as restrições? 
O trabalho é penitência de fato. A única penitência é enfrentar as atrocidades de 
Prarabdha (processo de desdobramento do destino da vida). 
Você deve entender que o que quer que você faça na vida diária com a máxima 
sinceridade, lembrando-se Dele ou de Seu Nome, enquanto pratica a paciência, isso 
torna-se penitência real e é a mais alta oferenda a Ele. Então vá em frente em seu 
trabalho com Ele. Você vai descobrir que Ele já arranjou as coisas certas para você no 
momento certo, o que a pessoa egoísta não pode realizar. 
Ascetismo, Austeridade 
Fundamentalmente, existe apenas Um único Ser, e Isto está dentro de você. Para 
realizá-Lo, para entrar em comunhão com Ele, você não precisa ir contra a Natureza 
via auto-repressão. Você não precisa fazer qualquer tortura indevida ao corpo ou à 
mente. Você acha que santos e ascetas experimentam um tipo de prazer através da 
prática de austeridade, mas esse prazer pertence à mente. 
Será que Ele é encontrado em cabelos emaranhados e crescidos (Jata), dentro de 
túnicas cor de açafrão ou traje religioso, ou por se tornar um asceta? Quanto mais 
próximo se está Dele, mais perto de si mesmo! Será que ele fica apenas em retiros 
nas montanhas e em cavernas remotas da selva? O ambiente está na mente.  
Desejos, raiva, etc, acabaram se tornando um asceta, indo para retiros (religiosos), 
comendo comida vegetariana? Tudo se move sob o controle da Natureza. É que a 
natureza tem dado (desejos) falsos? Pode-se chegar a Ele através da imposição de 
quaisquer condições? Ele está acima de tudo isso. Nada disso Lhe toca. O ego está 
envolvido em tudo isso. Quanta calamidade! Nós não temos percebido que não se 
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chega a Ele por meios ilusórios . Colocar-se em roupagem enganosa significa auto-
engano. Com a ajuda de tal vestimenta, eles mostram aos outros o que eles não são. 
Vestir roupas coloridas, pérolas, símbolos esotéricos ou cabelos emaranhados 
expressa apenas vaidade. Você não precisa se vestir com túnicas ocre, ter longas 
barbas ou renunciar a seus deveres mundanos e viver em reclusão em prol da 
Verdade.  
Deus está disponível aqui e agora, em qualquer lugar e em todos os lugares. Você não 
pode deixar a Sua criação e encontrá-lo em outro lugar, não é? 
Renúncia, Celibato 
A renúncia e abnegação aumentam o ego, não o elimina e cria uma vaidade de 
conquista planejada, uma vaidade de ter uma posição distinta na sociedade. 
Renunciantes projetam a vaidade que conduz a uma completa escuridão. 
O celibato não significa não usar órgãos sexuais. Significa ser Nele. Que significa a 
relação sexual? Absorção, saboreando o gosto do Seu Amor. 
Sadhus *, iogues, padres e pregadores evitam as responsabilidades da vida natural e 
tornam-se escapistas, ritualistas e nada conseguem. O mundo é Dele, então o que é 
que uma pessoa renuncia? E para quê? Não há como escapar de Sua criação, ela 
abrange todos os lados. (* Derivado de Sat, que significa Verdade; de acordo com 
Dada, refere-se a todos os seres vivos; erroneamente usado para referir-se aos 
chamados santos vestindo trajes religiosos e fazendo práticas espirituais.) 
Nota: Dadaji falou de três fases da vida: primeiro, Sânias (renúncia) demonstra 
vontade inconsciente, o que significa rendição completa por meio da evaporação do 
ego. Mas, enquanto há vida, há ego, você não pode prescindir dele. Na primeira etapa, 
você só pode levá-lo como Seu ego e então sua mente se torna Manjari (uma flor 
brotando). A imagem de um bebê recém-nascido no colo da mãe tipifica sannyas. Em 
segundo lugar, Brahmacharya (celibato) evidencia sentimento consciente, quando se 
vive em e por meio Dele e sente a Sua Presença em cada experiência. Verdadeiro 
sannyas é um tipo de comportamento subconsciente ou ação reflexa. E, 
Brahmacharya é a percepção consciente da Realidade Una em toda existência. A 
terceira etapa, Grihastha (Deus habitando no corpo), é marcada pela completa fusão 
de pensamento, sentimento e vontade. O verdadeiro Grihastha é Ele próprio, 
habitando em seu corpo. 
Caridade 
O que é a caridade afinal? Ao fazer caridade, se é condescendente com a indolência e 
as más inclinações. Em contrapartida, o ego do doador é intensificado. 
O que você quer dizer com caridade? A caridade que você fala também é egoísmo. Eu 
dou e você recebe. Você é dependente de mim, porque doando uma partícula de 
minha riqueza, eu tenho uma boa sensação. Eu fiz algo para mim. Eu comprei este 
sentimento de ser uma pessoa boa e caridosa. Muitas pessoas tentam comprar um 
lugar no Céu por tal atitude. Está tudo errado! 
Oferendas 
Temos alguma coisa para Lhe dar? Pode o Todo-Poderoso, nosso Pai, esperar 
qualquer Dakshina (oferendas de dinheiro, flores, etc) ou ofertas terrenas de Seus 
filhos? Decididamente não. 
Se podemos nos sintonizar com o Mahanam que recebemos com o nascimento e nos 
submeter a Ele, disso imediatamente torna-se a única forma de oferenda. Pois Ele 
sozinho é o Doador, o resto são todos buscadores. 
Sacrifício 
Pode o sacrifício ser feito expondo-o em telas pomposas? É o sacrifício realizado 
tocando tambores, repicando os sinos, matando animais, cobrando das pessoas? Isso 
é apenas auto-engrandecimento. O verdadeiro sacrifício é sacrifício interior. Este é o 
único tesouro interior. Nesta satisfação interior, Ele está presente. 
O que é sacrifício? O sacrifício ocorre meramente pela queima da madeira e Ghee 
(manteiga clarificada utilizada em ritos religiosos) ? Você tem que oferecer-se como 
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oblação. Esta oferta deve ser feita tão secretamente que uma segunda pessoa não 
pode saber sobre ela. 
Yoga, Tantra 
Toda a vida é Yoga. Yoga significa unido. 
Todos os yoga, tantra (ritos), e as escrituras estão cheias de mal-entendidos, tudo 
práticas estranhas. 
Você não alcançá-Lo através da realização de ginástica física e mental dos assim 
chamados iogues e tântricos * (aqueles que praticam ritos mágicos e cerimônias). Eles 
têm os maiores egos! Eles estão à procura do transitório poder pessoal e assim 
condenam-se a uma maior escravidão por inflar seus egos. A realização Dele se 
desenvolve através de meios simples e diretos. (* De acordo com Dadaji, um yogi é 
aquele que vive em um estado natural e fazendo cada coisa com Deus em mente; 
erroneamente usado para se referir a alguém que se destaca em práticas esotéricas 
físico/mentais.). 
Tal yoga é uma farsa. Eu considero todas estas complicadas posturas físicas uma 
ostensiva auto-tortura. Nem sequer é uma boa técnica de relaxamento. Natação, 
caminhada, até mesmo o consumo de cigarros é muito mais relaxante. 
Perfeita e absoluta auto-entrega a Deus, com um desejo constante ou consciência 
sem escolha Dele, carregado com devoção e confiança sincera é a única e perfeita ou 
real Yoga. A partir de então Deus assume toda a responsabilidade por nossas vidas, 
Sua própria maneira Divina e infalível operando e comandando o navio da nossa vida 
ao seu destino final: Realização de nossa verdadeira natureza. 
O vai e vem da Forma e do Sem Forma ocorre na existência mundana como vida e 
morte. É por isso que Yoga é ver Forma situado na própria realidade. 
Iniciação, Revelação 
Pela Diksha (iniciação; revelação do Nome; batismo) você percebe Ele. Iniciação 
genuína significa revelação. Você tem que ver o que está acontecendo dentro de si 
mesmo. Isso é verdade. Diksha, Darshan (visão de Deus), que está em toda parte. 
Mas não podemos encontrá-Lo. Nós nos esquecemos por causa de Prakriti (Natureza 
física) e Maya (Poder Criativo da Natureza). Quando você for anulado (quando o ego 
cessa), então você encontra Deus. 
A pessoa nasce iniciada. Simplesmente tem que perceber esse fato. Deus está dentro 
como Mahanam. 
Mantra 
Ego não é eliminado com a ajuda de Mantra (murmurando sílabas místicas), em vez 
disso Mantras (dado por gurus humanos) reforça sua escravidão. 
Todos os é Deus. Ele é infinito, indivisível, completo. Guru está dentro. Apenas 
lembre-se Dele, isso é o suficiente. Mantra (Mahanam) já está lá com você. 
Em seu ouvido, gurus humanos dão Mantras. Qual é a utilidade? No momento do 
nascimento, recebemos o Mahamantra (Grande Nome de Deus) e iniciação. Então, 
quem vai dar Mantra além Dele? É inútil comparar o Mantra dado por um guru com o 
Mahanam você recebeu ao nascer, diretamente de Deus. 
Um guru humano sussurra palavras no ouvido do discípulo e pede pra serem 
repetidas. Como o guru conhece estas palavras? Elas vêm da mente. O que surge da 
mente é uma distorção da verdade. Certamente essas palavras não vêm Dele. O guru 
humano em seu próprio interesse dá o Mantra e um rendimento regular é, assim, 
assegurado como um negócio em nome de Deus. É por isso que eu digo que todos 
esses gurus são todos ervas daninhas parasitárias. Pode haver um crime maior? 
É Ele quem é o seu Guru. Ele está constantemente soando o Mantra em seu coração. 
Se você quiser ouvi-lo, aproxime-se Dele e ore por Seu favor. Ele está esperando. Ore 
por isso, não sob alguma condição, nem para a realização de seus desejos mundanos. 
Isso deve ser feito com sinceridade, e você receberá Mahanam. 
 
Você é o Templo de Deus 
Torne-se um discípulo de Deus. Quando você é Um com Ele, você é o templo, o 
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mundo é o Ashram (a propriedade quartos vivos de uma comunidade religiosa). 
Ashrams, templos, igrejas são outros nomes para a construção de propriedades. O 
dinheiro arrecadado para tal propriedade não é oferecido a Deus, no verdadeiro 
sentido do termo. Oferenda é na verdade a lembrança de Mahanam, pois seu Nome e 
Ele são idênticos. Nunca pode haver uma transação entre uma coisa do plano relativo 
e isso que é do plano espiritual. 
Ele está dentro de você. É inútil buscá-Lo no mundo exterior, em santuários sagrados, 
lugares sagrados, ou instituições religiosas. Seu corpo é o santuário de Deus. 
Mesquitas, igrejas, templos e sinagogas fazem Dele matéria morta. Ele está sob os 
meus pés quando eu ando, Ele está em todos os lugares ao redor, Ele está no meu 
corpo. Em todos os lugares está Deus. Por que visitar um templo para encontrá-Lo? 
Ele está dentro de você, e ao mesmo tempo você está Nele. Quando você vai a um 
templo para encontrá-lo lá, você corre para longe dele. 
A religião organizada é a pior coisa que se pode imaginar! Nada além de negócios. É o 
negócio de padres, pastores e gurus, que estão entre você eo Divino. Ele (Dadaji) veio 
para destruir todas as organizações que ganham dinheiro fora Dele. Eles são parte 
integrante de seu dar e receber da sociedade. Este homem (Dadaji) não tem nada a 
ver com toda essa adoração falsa. Nada mais que auto-engrandecimento da pessoa! 
Quem vai adorar a quem? Tudo é Um! 
 
Pecado: Superstições e Ego 
Não há pecado original que você veio aqui para expiar. Bom, mau, virtudes, pecados 
estão todos na mente. 
Superstições e ego, esses dois são os maiores pecados. Antes de mais nada, você 
tem que obter a libertação destes dois. Seus espiões de Kali (Deusa Hindu da 
Destruição) (gurus, sacerdotes) desfrutam de superstições e ego auto-
engrandecimento, chamando-se intercessores espirituais. Portanto, para chegar Nele 
você tem que manter esses dois pecados à distância. Todos os tipos de superstições 
têm mantido você sobrecarregado. O que você chama guru e sacerdote têm mantido 
você na escuridão. Eles mesmos não têm nenhuma pista, e eles vão mostrar o 
caminho para os outros? 
Os únicos pecadores são os charlatões que enganam outros seres humanos 
inocentes, usando enganosa roupagem (religiosa) e fazendo de Deus um negócio.  
Se houver qualquer pecado em tudo, ele é a ignorância. 
Bom, mau, virtudes, pecados estão todos na mente. 
 
Bem & mal: Reflexos da Mente 
A substância fundamental é Una e Eterna, sem fim ou início. Se pudermos entender a 
verdadeira Essência por trás da virtude e do vício, bem e mal, então, no sentido 
mundano, não veremos diferença neles. 
Dizemos ruim, mas não sabemos o que é ruim e o que é bom porque nós funcionamos 
dentro da mente. Nós somos o mais tolo dos tolos. Quem é bom ou quem é mau, não 
sabemos. Hoje posso dizer que ele é mau, amanhã eu digo que ele é bom. O que é 
bom e o que é mau? Não vá julgar, eu digo a você, apenas tente pegar o Nome. 
Não existem maldições. Você não deve sequer pensar uma coisa dessas. Ele destinou 
o processo de desdobramento de sua vida, o que é para acontecer vai acontecer. 
Quando Ele dirige esse seu veículo , não há nada chamado de bom ou mau. Ele dirige 
como Ele quer e não é afetado. Você pode sentir que é ruim, mas Ele pode pensar 
que é bom para você. Você pode se sentir amaldiçoado, mas você, você mesmo, 
trazer o seu Prarabdha (processo de desdobramento destinado da vida). Ou seja, 
quando você amaldiçoar os outros, e o Cocheiro dentro faz você fazer isso, o tempo 
ruim rapidamente se aproxima de você. 
Tudo o que você diz sobre ruim, mau, e demônios, sendo o oposto de bom, piedade, e 
os anjos estão lá, como podem existir? Ambos só existem na natureza dual da mente. 
Na verdade, bom ou ruim dependem de certas fases ou condições. O que você agora 
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chama ruim, quem sabe ele não vai levar a melhor? É temporário, Seu Jogo. Você não 
precisa se preocupar com virtude e vício . Vá fazendo tudo consagrando a Ele em sua 
mente. Toda a responsabilidade gira sobre Ele, o Protetor dentro de você. Só o amor 
pode fazer coisas boas e ruins mesclarem-se em valores do Uno. Amigo e inimigo são 
os mesmos para Ele. Intelectuais discutem sobre a questão da virtude e do vício, bem 
e mal. Essas idéias são reflexos da mente. Deus está acima de todas estas coisas. 
 
Sofrimento: refugiar-se no Mahanam 
Os sorrisos e olhares severos da vida são os seus sinais de Amor. Suporte-os com 
paciência amorosa, você não tem que abandonar nada. Nem desfrutar, nem reprimir. 
Você pergunta, então, por que algumas pessoas são pobres, alguns são ricos, alguns 
em bom estado de saúde, alguns em perigo? Você acha que os problemas vêm como 
resultado do pecado? Que absurdo! É tudo um papel que tem a desempenhar para um 
período limitado de tempo neste Divino Jogo. Ninguém pode mudar o destino. Tenha 
paciência! Apenas lembre-se Dele uma vez, então você vai ver, você vai desfrutar de 
Seu Amor, não importa qual seja a situação. 
Ele nos dá solavancos, para que possamos estar prontos para provar a verdadeira 
felicidade com Ele, para nos tornar livres de Maya, ou da ligação da mente.  
Se a pessoa não está com propósitos opostos ao Dele, encontra Sua manifestação em 
cada acontecimento. Mas, é preciso suportar a investida das forças que estão soltas. 
Ligue-se-se Nele e Ele vai suportar o peso. Sacrifique-se e consagre a Ele em seu 
corpo. 
Se você tem devoção, você não precisa temer nada. 
A devoção nunca está desprovida de força. Aqueles que tentam explicar a devoção 
sem a força, cometem um erro na raiz. 
Os seres humanos poderão desfrutar de três quartos da vida e um quarto eles 
poderão sofrer. Mas, perdemos nossa paciência e não aceitamos sequer um quarto de 
dor dado por Ele. 
Muitos problemas e obstáculos variados devem vir, caso contrário as pessoas não 
entenderiam nem perceberiam como e por que ele é o melhor de todos os amigos e 
companheiros. Ele é o mais querido, que nos mantém protegidos em todas as 
calamidades e adversidades, que são imprevisíveis. 
Deus ou Seu Nome é a única força de viver contra todas as probabilidades e 
incertezas. A dependência Dele o torna um destemido. 
Não seja obcecado com qualquer desejo. Sacuda tristeza. A infelicidade faz parte do 
ego. Além dele, não existe tal coisa. 
Felicidade e angústia virão por sua vez. Por que ficar pensando sobre eles? Pense 
que você não precisa. 
Aqueles que receberem o reino da Verdade, vão estar em Sua companhia na 
felicidade e na angústia. 
As pessoas vacilam e sofrem na vida por descartá-Lo. Mas eles não podem fazer nada 
sem Ele. Tenha fé Nele, fé inabalável. Lembrando e dependendo Dele torna-se um 
destemido na vida, aconteça o que acontecer. 
Nada deve ser evitado ou assumido para ter a Verdade, por que você está nela o 
tempo todo. Por você ter esquecido A verdade, essa é a causa de sua miséria. 
Inúmeros pensamentos, problemas, ansiedades, preocupações e medos estão ali para 
desalojar-lo de ser com Ele. Um quarto da sua vida é gasto nesses pensamentos e 
preocupações. Mahanam é o escudo de segurança que leva você ao seu objetivo. 
Sabe o motivo? Nectar (Nome) faz o trabalho de Nectar. O veneno (mente) gera 
veneno. Então depende Dele quando for sua sorte provar esse Nectar. 
Um golpe doloroso torna-se suportável, em grande medida pela Sua lembrança. Basta 
pensar o que um duro golpe faria se você não tivesse Ele. Como Ele inflige golpes em 
você, assim também Ele lhe dá a capacidade para suportar o sofrimento. Caso 
contrário, você enlouqueceria. Quando se toleram situações insuportáveis com 
paciência, chega uma hora em que Ele resolve todos os problemas. 
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Quando se sente: "Eu sou impotente, minha força falha", Ele vem para segurar o leme. 
Estando sempre no meio das pessoas com seu egoísmo, a inveja e o ódio, a mente 
está aflita com a dor. Estas aflições são sacudidas como poeira pela devoção e 
lembrança do Mahanam. 
Não conhecemos a Sua Vontade, por isso nos afligimos com tudo o que Ele faz, mas 
Ele sempre faz tudo pelo melhor. Não se preocupe. Nunca tente entender. Apenas 
aceite como um presente que Ele dá, encare isso como Sua bênção. 
Estou repetidamente dizendo, quando você tem o abrigo de Satyanarayan, Ele testará 
você de várias formas. Seu dever é não ficar agitado quando esses tipos de eventos te 
machucar. Há um ditado Dele, "Seja quem for que Me busque, vou derrubá-lo (colocá-
lo em terríveis adversidades). Mesmo assim, se não Me deixar e ainda me buscar, Eu 
então serei seu humilde servo ". 
Ele, o Todo-Poderoso, pelo Seu desejo e toque retira gradualmente as atrações 
mundanas e gera um estado de felicidade, de paz. Uma pessoa não pode realizar este 
estado por si mesma devido à intensidade do desejo mundano ilusório. Você faça 
tudo, veja tudo, ouça tudo, mas não fique tão profundamente envolvido para não 
convidar o sofrimento através deles. Claro, Ele garantir isso, você não precisa fazer 
nenhum esforço para isso. Basta mantê-Lo em sua lembrança. 
 
Paciência é Força  
A paciência é a mais alta de todas as penitências do mundo. A paciência é para ser 
praticada não pela força, mas pelo ajuste às circunstâncias da vida natural.  
Para nascer como um ser humano, a maior e mais importante qualificação é aprender 
moderação e paciência. 
Sei com certeza que, assim que este sofrimento tiver acabado ou reduzido, outro 
problema vai começar. Assim, a paciência resulta em força, não há outro caminho. 
Paciência gera força e felicidade vem através da força. 
Tenha paciência e deixe que Deus faça o resto. 
 
O Ego Separa Você da Verdade 
O ego mantém você separado do Mahanam (Nome de Deus dentro). O ego, ou seja, 
suponha que sempre que você faz alguma coisa, você diz, "eu estou fazendo." Tal 
vaidade ou egoísmo divórcia você de da Verdade. Ele (Dadaji) não pode fazer nada 
senão Ele. 
Não vá pretendendo ser o fazedor. A vida é como as ondas do mar. Por quantos 
poucos momentos existe a vaidade do senso do eu? Você pode compreender isto? 
Em um determinado momento não haverá morte. Como uma onda, vou fundir-me no 
mar. No fluxo interminável do oceano infinito da Vida, nos movemos. Não há início 
nem fim do mesmo. Todo mundo tem que fazer o pouco que deve ser feito. 
Eu lhe digo uma coisa. Um indivíduo é um ser indefeso. Você não é nada além de 
Deus. Uma pessoa não pode fazer nada. Uma pessoa não tem autoridade para impor 
a vida. Uma pessoa não tem nenhum poder, porque o corpo não é seu próprio. A vida 
é Una. Atma (alma) é uma em todos os seres. Eu estou dizendo, dizendo, mas eu não 
sei o que eu estou dizendo. 
O ego, em seu idioma, é a morte personificada. Tente conhecer o seu nascimento, 
porque você veio aqui e qual é o seu propósito. O Todo-Poderoso nunca criou você 
para o sofrimento, escravidão ou agonia. Ao contrário, Ele sofre por você desde 
quando você nasceu, você esqueceu o Seu propósito. Entrega total a Ele é a única 
maneira de livrar-se do ego e conhecer seu propósito, que é de desfrutar deste Jogo 
do Divino. 
Seu ego é também sua criação, não é? Como é que vai continuar seu trabalho, lidar 
com seus relacionamentos sem ele? Lembre-se do Mahanam, Ele fará o resto. É 
apenas o senso do eu individual, o ego que exclui a consciência da comunhão 
constante com Ele. Como você vai viver sem o ego? O ego também é criado por Deus. 
Aqueles que lutam contra o ego são os maiores egoístas. Entende? Ele está com 
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você, lembre-se sempre Dele e Ele vai livrá-lo de egoísmo. Você mesmo não pode 
fazer nada. Nunca se esqueça Dele. 
Todos aqueles que acreditam que podem fazer com que algo aconteça são egoístas. 
Na verdade, nada vai acontecer. No momento em que Ele restitui o ego, o ser humano 
é totalmente impotente e Ele Todo-Poderoso. Só a entrega total é necessário para 
chegar a este estado. Mas o desejo de ter poder ou se render é egoísta. Isso só 
acontece sem a sua vontade. 
Uma pessoa não pode fazer nada, não pode sacrificar o ego. Basta tentar render-se a 
Ele, apenas tente amá-Lo. 
 
O Intelecto Não Pode Compreender a Verdade 
Inteligência livresca, o conhecimento da doutrina religiosa não consegue entender Ele. 
Essência Suprema não é nem verdadeiro nem falso. Explicar ou interpretar o Supremo 
é pura impertinência. Inteligência também é um tipo de o ego. 
Livros são espelhos da erudição, muitas vezes distorcida. Não se perca em todos os 
livros. Ninguém pode ensinar-lhe. A Verdade está dentro. 
Ouça, não tente entender com sua inteligência. No momento em que se perturbe a si 
mesmo com a razão, a mente torna-se suprema e cria confusão. Discutindo sobre 
questões de virtude e vício. . . essas idéias são reflexos da mente. Ele está acima de 
todas estas coisas. 
A Verdade está dentro de você, é sua Verdadeira Natureza. Você não pode perceber 
A Verdade por intermédio de seu intelecto e da razão, ou através das formas e meios 
da ciência. O argumento não tem lugar. Não tente entendê-Lo. Não tente realizá-Lo. 
Tente amá-Lo e fazer o seu dever. 
A verdade é eterna, mas permanece envolta em mistério. Saiba que a mente e o 
intelecto não têm poder para penetrar esse mistério. Intelecto percebe diferenças e 
mudanças de época para época. O que é verdade de uma vez fica virado. 
O ceticismo, se não for honesto, é o traço de uma mente fraca. Céticos tentam a 
nossa fidelidade à verdade e são nossos amigos nesse aspecto. Entender é se 
destacar. A Verdade só pode ser vivida. Você está inspirado quando Ele respira em 
seu ser e você se torna um veículo da inapreensível Verdade. 
Sabedoria é saber que você é apenas um ator. A ignorância é quando você acha que 
você não é. A Verdade nos corações de todas as pessoas se revela não através de 
curiosidade intelectual ou especulações, mas através do amor e só do amor .  
Apenas viva com Ele, então você percebe que não há existência distinta a ser sentida, 
nem você nem Ele vão estar lá. Então não há nenhuma Inteligência livresca, nenhum 
negócio de entendimento. 
 
A Verdade está Além de Sua Mente 
A verdade está alem do plano da mente e é Una. Seus meios de compreensão são 
excluídos da compreensão. Por quais meios você captará Ele, que é ilimitado? 
Quando o seu coração está no amor com Ele e entrelaçado com Ele, por que se 
preocupar com a sua mente? Quando chegar a hora, Ele controla sua mente. Agora, 
deixe a mente ser como é. 
As pessoas sempre querem que Deus ou a Verdade se adeque de acordo com suas 
imagens mentais. Onde há mente, deve haver ações e reações, e ondas de desejos. A 
verdade está além da mente e do intelecto, além do alcance , mas mais perto e 
querido por todos, residindo dentro. Aqueles que não tentam entender ou avaliá-Lo, 
Ele os mantém firmemente pela mão. Ele permanece muito, muito distante daqueles 
que tentam compreender. 
A mente não pode ver as coisas do mundo por si mesma. Ela depende dos cinco 
sentidos, que apresentam um murmúrio de impressões. As leis da natureza física 
impõe diversas restrições à mente e, assim, todo o espetáculo, o mundo, é velado ao 
alcance da mente. Onde há mente, há significado. A mente vê o esplendor do mundo, 
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mas na verdade não vê nada. A mente em si é uma penetração de opostos, a matriz 
de toda a polarização e contradição. 
Não se deve confiar sempre na mente . As pessoas geralmente tendem a oscilar entre 
dois extremos expressos em conhecidas dualidades como alegria e tristeza, bem e 
mal, o sucesso e o fracasso, etc. Isto é o resultado de ações e reações no plano 
mental. Você é com o Todo. A mente deve vir de uma forma natural, sem esforço e 
espontânea a Ele. 
A menos que se é livre das capas de compulsões da mente (em relação ao próprio 
corpo e anexos externos), não se pode aproximar Dele. Capas da mente são 
obstáculos para estar no estado Supremo. Assim, aqueles que Ele ama, Ele não 
permite que mantenham as capas da mente. 
A mente é a escravidão. A mente é ilimitada em desejos. A mente significa desejos. 
Nenhuma pergunta da mente subconsciente. O corpo inteiro está repleta da natureza 
da mente, e chega um momento quando a mente de uma pessoa torna-se 
automaticamente Zero, liberta. Como? Ele vem e através de Mahanam e Sua 
Presença, isto é, Satyanarayan,a mente inicia automaticamente as qualidades 
amorosas . Eleve-se acima da mente e do intelecto. Mas, como? A natureza irá fazer 
isso. Você faz esforço e Ele invariavelmente confundirá você. 
Mente e matéria não são nada, mas Um. A felicidade percebida pela mente é uma 
fase temporária, um desvio do verdadeiro caminho. 
Não se preocupe. A preocupação faz o fazedor. Ele está fazendo, então não se 
preocupe por nada. Seja com seu Amigo mais Querido, então não há nada a temer. 
Ele nos enviou aqui para saborear Seu Amor, e é por isso que Ele nos deu a mente. 
Ele próprio está nos segurando firme o tempo todo. Entregar-se às tendências da 
mente e da natureza, , conduz uma pessoa como um cavalo desenfreado. A menos 
que a mente esteja em repouso, uma pessoa não pode provar o néctar do Seu Amor. 
Pela lembrança do Mahanam com submissão amorosa, a mente é automáticamente 
controlada e a sensação de felicidade, tristeza, fama e desgraça diminui 
automaticamente, mesmo que o seu tormento esteja presente no início. 
É a natureza da mente correr e correr. Mesmo os iogues e os sacerdotes não podem 
parar ou controlar a mente. Somente fazendo as atividades diárias com a lembrança 
Dele ou de Seu Nome, pode-se obter uma mente estabilizada. Deixe que a mente siga 
suas compulsões e ditados . Você faz o seu trabalho. 
Quando você dorme, a função mental e o ego deixam de existir. Suponha que você 
esteja indo ao trabalho, a função da mente existe quando você inicia esse trabalho, 
depois você vai além da mente. 
Tudo deve ser feito de uma forma natural, a mente deve seguir a sua própria natureza. 
Qualquer esforço para controlar a mente a torna ainda mais inquieta. Deixe a mente 
siga seu próprio curso e lembre-se do Mahanam. Este Som Eterno acalma a aridez 
artificial da vida com uma chuva de Graça e, no decorrer do tempo, esta mente, 
transformada, o leva a perceber a sua verdadeira Natureza Divina e feliz. 
 
Deus levará Você para a Perfeição 
A Vontade Divina, a manifestação exterior de Satyanarayan, é o único princípio criador 
e sustentador neste universo. Como Poder Divino ou Energia, isso é revelado aos 
nossos sentidos de várias formas. Ele, o Mahanam, é idêntica à Verdade. 
Deixe que Sua vontade seja feita. 
No meio do fluxo universal, a Sua Vontade por si só é indeterminavelmente ativa o 
tempo todo.  
O fazedor está dentro de você. O que Ele deseja será. Sua vontade prevalece, não a 
vontade de qualquer ser humano. Uma pessoa não pode reivindicar nenhum crédito 
ou autoridade. Ele é o único Fazedor.  
Todas as coisas acontecem por Sua Vontade. 
Quando o Mahanam está firmemente estabelecido na mente, nossos desejos, a capa 
das compulsões, são despedaçadas e então o Ser reside na Suprema Felicidade. 
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É a Vontade do Criador ajudar o movimento consciente em direção à impecável 
perfeição , mas isso não pode ser conseguido através de um processo, que é um 
assunto externo. Na verdade, quando a consciência se volta para dentro, ele se funde 
com a Felicidade no coração, e então, e só então, é que se percebe Seu Divino Jogo. 
Quando se vai além da mente, a vontade está em sintonia com a Vontade Suprema. 
Ao fazer os nossos deveres, que vêm de Sua Vontade, nós saboreamos Seu Amor e 
Felicidade. 
 
Consciência de Deus: Dentro e Fora 
Escolha o seu centro de coordenadas adequadamente. Se a sua consciência tem o 
seu centro de coordenadas Nele, toda a manifestação e não-manifestação aparecem 
como seu próprio Ser. Apenas uma existência é percebida. Mas, você não reside Nele, 
se o seu centro de coordenadas está na energia, conhecida também como Maya 
(Poder Criativo da Natureza) ou Prakriti (Natureza física; mente / desejos), você tem 
uma concepção de si mesmo como uma entidade separada, dividida pelas partes do 
corpo, matéria e ego. 
O que quer que seja, está dentro. Mas, isso não exclui o mundo exterior. O que quer 
que esteja dentro também deve estar no exterior. O ciclo deve ser completado. Caso 
contrário, sofre-se uma divisão da consciência. Se alguém diz que ele ou ela sente 
sempre Sua presença interior, tem de admitir a sensação de Sua presença exterior 
também. 
Além de Ananda (Suprema Felicidade) só existe Consciência. Além da consciência só 
há Existência. Além da Existência não há Nada, todos são indiferenciados. 
O único Guru é a Consciência Suprema. Ele está dentro de você, juntamente com o 
Mahanam, desde seu nascimento. O Divino vive no coração de todos. Essa 
Consciência Divina é possível apenas na raça humana. 
O Mahanam vem de dentro de consciência profunda de uma pessoa. Seus dois sons 
rítmicos manifesta a bipolaridade da existência humana. Eles harmonizar a dualidade 
entre os seres humanos e Deus. Só quando andamos diariamente conscientes da 
convivência da Querida Alma Suprema, é a nossa Consciência Divina interior 
despertada. 
 
II. Cumpra Seu Dever 
Você pode fazer e desfrutar de tudo o que você quiser, mas seu dever é se lembrar 
Dele. Você verá que nada vai afetá-lo. Tente representar o seu papel no drama neste 
palco do mundo perfeitamente. 
 
Seu Dever é lembrar-se Dele 
Então o que nós devemos fazer? Basta enfrentar o mundo, suportar os 
acontecimentos destinados com firmeza e fazer nossas tarefas sem qualquer senso de 
ego. Nenhuma restrição, nenhum esforço é necessário para Ele. Temos que ser 
despojados de todas as obsessões mentais e ficar-mos nus. Para sentir a presença de 
Deus em todos os lugares, nós temos que estar em um estado de sintonia, 
renunciando todo o senso de necessidade. Temos que sentir que Ele é o Agente de 
todas as nossas ações, sentir e ver Ele e somente Ele, como a integral Existência, e 
unir-mo-nos com Ele através da submissão amorosa. 
Em suma, para saborear Seu Amor ao mesmo tempo que saboreamos a Natureza (o 
mundo) é o nosso único dever. Lembrança passiva do Mahanam em todas as alegrias 
e as vicissitudes da vida é o nosso único dever. A verdadeiro renúncia deve ser 
despojada de ego e estar em sintonia plena com Ele. Estamos todos repletos Dele. 
Instalar essa consciência em nosso ser empírico é a única necessidade. 
Sua responsabilidade é desempenhar suas ações, todos os seus assuntos mundanos 
honesta e sinceramente. Seu único dever é lembrar-se Dele. 
O dever de todos os seres humanos desempenhar todas as atividades da vida com 
Ele em vista. Só faça o seu dever, o que não pode ser evitado, o resto deixe pra Ele. 
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Lembre-se Dele Em Meio ao seu Trabalho 
A memória Dele em meio a seu trabalho é um ato de amor. O amor é o único caminho 
para a Verdade. Isto garante a integridade de caráter e pureza de conduta. 
Seu trabalho é o Trabalho Dele. Seja mais devotado em Seu Trabalho. O próprio 
trabalho é Deus, se funciona por si mesmo e você é um passivo espectador. Apenas 
desempenhe as funções com as quais você está incumbido, aceitando fielmente a Sua 
Vontade. Não se preocupe, pois a preocupação faz de você um fazedor. 
Penitência (trabalho) é necessário para a existência neste mundo, mas não para Ele. 
Lembre-se do Mahanam casualmente no meio de sua vida diária. O resto, deixe pra 
Ele, o Fazedor. Cada porção de trabalho é adoração. Mas, no momento em que 
qualquer tipo de trabalho prende sua consciência como uma coisa indispensável, que 
decorre do curso de sua vida, está investido de ego, e falta de espiritualidade. Não 
deixe seu trabalho trazer em sua esteira um ciclo interminável de trabalho. Você não 
deve ser acorrentado pelo esforço de trabalho, em vez disso, fique com Ele. Deixe que 
o trabalho cresça em sua vida como seu dever. Deixe que o trabalho, se faça através 
de você. Trabalho pertence a Ele. 
Acorrentado por hábitos cegos, deixamos de perceber como o trabalho agitado pode 
ser embalsamado com descanso, que podemos trabalhar sem fazer nada e o inverso 
disso. Uma mão é segurada por Ele, e a outra fica livre para suas ações diárias. Então 
vá em frente, não há necessidade de preocupação, Dadaji está sempre com você. 
Vá através de suas atividades diárias, karmas (ações). O que quer que se faça é 
Karma. Ações e reações na mente levam à sua atividade. Deixe o fruto da ação ser 
decididoe outorgado por Ele, porque o resultado pertence a Ele. O trabalho é um 
Dharma (Religião Eterna; meio de comunhão com Deus dentro). 
Você deve fazer Karma. Não há saída sem Karma. Não há conhecimento sem Karma. 
Você está vendo, ouvindo, tendo, fazendo. . . tudo isso é Karma, e este Karma é o 
conhecimento. 
Não se pode realizar qualquer trabalho sem um fim pragmático em vista. Então, tem-
se que fazer o nosso trabalho com apego, embora sem qualquer desejo pelos 
resultados. Assim que o trabalho for concluído, que a ligação com ele se acabe. Essa 
deve ser a atitude mental. 
 
Apego & Desapego 
Alguém pode trabalhar sem envolvimento? Ao contrário, tem-se de trabalhar com 
completo envolvimento , mas se for com plena consciência Dele, então isso é 
desapego. Se você trabalha com a contemplação da Casa que deixou pra trás, então 
isso é trabalho com desprendimento. 
Sem envolvimento nada grande pode ser alcançado no mundo. A palavra apego é em 
grande parte mal compreendida. Na sua aplicação, pode ser a diferença entre o céu e 
o inferno . O envolvimento é a força motriz por trás das grandes obras de arte. 
Envolvimento ou o amor pela criação promove a união do artista com a obra de arte 
que está sendo criada, em uma identidade. A união gera novas formas de criação. 
A pessoa não percebe o verdadeiro significado da palavra desprendido. Você não 
pode fazer qualquer trabalho sem envolvimento. Você deve fazer o seu trabalho com 
dedicação. Suponha que eu tenha um negócio, se eu não pensar sobre isso e ficar 
desligado, indiferente, ele irá fracassar. 
Sem desejo e planejamento adequado você não pode dedicar-se a qualquer trabalho. 
O planejamento é para um objetivo, por isso, o desejo é o cerne de todo o trabalho. 
Mas, uma vez que você comece a trabalhar estando totalmente absorto, todo o senso 
de resultados frutíferos não existe; ainda que (desejo) possa reaparecer novamente 
como otimismo ou pessimismo. Se isso for excluído, o trabalho é desmotivado e você 
trabalha carente do apoio Dele tendo em vista o seu Lar original. 
Realizar o trabalho com tal espírito (carente do apoio Dele) é chamado de meditação 
(Dhyana). Trabalhar é penitência (tapas). E, para completar o trabalho, sem qualquer 
senso de agente (ego ou interesse próprio) é sacrifício (Yagna). Você deve completar 



22 
 

o sacrifício da mente / ego (Rajasuya) transcendendo os modos mentais e 
reivindicações egoístas. E, você também tem que completar a experiência de deixar 
os seus sentidos naturalmente seu curso até que girem para dentro (Asva-Medha). 
Isso acontece somente quando você for um completo Vazio, embora cheio até a borda 
Dele (Sunya-bhavita-bhavatma). Como conseguir esse estado pleno? Você não tem 
nada para conseguir! Você veio aqui cheio até a borda com Ele, tudo que você precisa 
fazer é lembrar- se Dele e fazer o seu trabalho. 
 
Riqueza Mundana é Temporária 
A verdade é a negação de toda poder imaginado. 
Você não precisa ser mais animado no lucro ou deprimido na perda. Ambos são Suas 
dádivas. Então vá em frente em Seu Sharan (lembrança). 
Achamos que seremos felizes por recebermos tantas coisas da vida, mas depois 
descobrimos que isso não traz a verdadeira felicidade como esperado. Para proteger 
contra tais recorrências de situações infelizes na vida, o Senhor todo-misericordioso 
ajuda Seus filhos a suportar o impacto de choques imprevistos. Lembre-se do 
Mahanam com plena devoção. O que quer que tem que acontecer, acontecerá. Os 
seres humanos não podem fazer nada, não têm poder próprio e não podem fazer as 
coisas sempre de acordo com as suas expectativas. Deus carrega o fardo desses 
afortunados que dependem Dele. 
Estamos constantemente ocupados com assuntos de dinheiro, e isso e aquilo. Quando 
é que vamos pensar Nele? Há infinitos materiais na natureza para nosso desfrute, mas 
os transformamos em objetos de cobiça e aspiração. Esta é a causa do cisma entre as 
pessoas em toda parte. O que quer que você tenha recebido na vida, tome isso como 
uma Bênção ou Graça Dele , e o caminho para a paz está assegurado. 
A ganância e o amor pelo poder são para ser conquistados. 
Tudo o que você recebe é transitória, mercadoria mundana e tapeçaria egoísta que vai 
embora num instante. Tome Ele como o Fazedor, e faça tudo o que surge em seu 
caminho com planejamento, , motivação e execução perfeitos. Deixe a idéia de 
resultados para Ele. Você não pode realmente fazer nada. 
Suas esperanças e aspirações da vida não estão em suas mãos 
Viver com sucesso é um grande desafio. Cada momento em diferentes atividades da 
vida estamos aumentando nossos problemas, às vezes conscientemente, às vezes 
inconscientemente. 
Os resultados de tais ações, gradualmente, se tornam insuportáveis e enchem nossa 
mente com desânimo, insegurança e fracasso. Prosperidade mundana e riqueza são 
inúteis. Todo mundo enfrenta este desafio individualmente, de acordo com sua própria 
capacidade. Mas, aquele que pode depender completamente de Deus que reside em 
seu coração, vai descobrir que o Senhor carrega os fardos e reduz todas as 
dificuldades. 
Ele é rico, ela é pobre. Isso é temporário. Esta é a Sua Leela (Jogo). Você não precisa 
se preocupar. Sua sinceridade irá levá-lo a viver naturalmente com Ele, onde qualquer 
sentimento de pobreza, desejos, confusões e nervosismo da mente não tem lugar. 
Nenhuma questão de ricos ou pobres. Isso não importa. Ninguém é rico excepto os 
que O amam. 
 
Coloque Deus no Comando 
Sem o amor de Deus, não há caráter. 
Tudo o que realmente importa é o caráter da pessoa, e não sua riqueza ou 
importância na sociedade. Meu trabalho é orientar as pessoas a construir seu caráter. 
Eu não tenho nada para dar, mas o Mahanam. 
Caráter significa perspectiva apropriada. É fazer nosso dever mantendo Ele em mente. 
Essa é a perspectiva adequada e o caráter. Experiências internas e externas devem 
ser as mesmas ou então é a histeria, auto-hipnose ou hipocrisia. 
Caráter real significa colocar Deus no comando dos assuntos. Ninguém deve em 
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nehuma circunstância, afastá-Lo por quaisquer interesses mundanos. Essa é a 
verdadeira força de caráter, força de espírito. 
 
Relacionamento 
Todos são iguais. Ninguém é um parente ou um estranho. Todos são Ele, tudo está 
permeado por Ele. Alguém deseja firmemente abraçar o Amado. Através do amor, dois 
se tornam um só. Alguém então abraça uma pessoa próxima e querida e a alegria 
surge. O amor deve estar presente. Se alguém pode amar corretamente, toda a 
experiência é centrada no interior. Se você separa e não quer abraçar, isso não é 
amor. Você abraça dentro de si mesmo só Ele, que reside dentro do corpo. Isso é 
Alegria, além do corpo, embora protegendo o corpo. Isso é o amor, onde com uma 
intenção, um desejo, há fusão completa com Ele. 
Casar-se, constituir família não é o caminho para a auto-destruição! Esta é a Sua 
Criação. O que quer que Ele nos enviou para fazer, só temos que continuar fazendo, 
como em uma peça de teatro. Não é esta a Sua Alegria? 
A família, pai, mãe, parentes, e amigos são criados apenas para nos dar o gosto 
variado de Seu Amor através deles. Em vez disso, ficamos muito apegados a eles, 
esquecemoos Dele e no final sofremos . É como desfrutar a casca exterior de um 
coco, a parte sem gosto, enquanto ignora o conteúdo que dá o sabor real. 
Não são vossas relações a manifestação Dele? Você não deveria serví-los com 
devoção embora sem apego? 
Mãe, pai, tudo é Dele. Eu vim aqui apenas para determinada atuação. Está tudo certo. 
Então eu deverei ir. Todo mundo deverá ir. Então, como você pode dizer que ele é 
meu filho, ela é minha filha, ele é meu marido, ela é a minha mulher? Isso é tudo o 
destino. Ninguém é nada de ninguém. Isso é tudo uma farsa. 
Relações amorosas humanas ou acompanhantes trazem decepções, incertezas, 
confusões e perturbações da mente. Nunca anseie por qualquer um que lhe deixará. 
Não vale a pena se preocupar tanto. Ele está sempre com você. 
Uma pessoa não pode amar verdadeiramente outra pessoa. A mente, ligado com o 
corpo, desenvolve automaticamente o interesse próprio, apegos, atrações, distrações, 
vem o cansaço, depressões, as diferenças, até que, como resultado de várias 
provações, a mente torna-se consciente do jugo e fica com Ele, que reside no interior 
como o detentor do corpo e da mente. Até então, não podemos saborear o gosto da 
constante Felicidade. 
Ao nascer neste mundo, esquecemos a existência de nosso melhor Amigo e real Pai, 
o Senhor. Nós colocamos a confiança nos outros, e assim convidamos o sofrimento, a 
angústia e a inquietação. Nosso mais Próximo e Querido é Ele, a Verdade, além das 
ações e reações, além da morte, Eterno Amor Onipotente. 
Você tem a capacidade de julgar? Porque quando você está dentro da mente, hoje 
você dizer "Eu amo ele mais que qualquer coisa, ele é minha vida, eu sacrificaria 
minha vida por ele". Depois de três dias, algumas diferenças surgem e você diz: "Ele é 
conhecido, ele é o pior homem do mundo". Então, nós não sabemos o que é correto, o 
que é incorreto. Não se preocupe com tudo isso, basta fazer o que ele (Dadaji) diz, 
basta fazer o seu dever e o Nome, porque não sabemos nada. 
Você não tem o direito de prejudicar ninguém. Você não tem o direito de explorar 
ninguém, em qualquer sentido, política, econômica e espiritualmente. 
Não diga "eu te amo" a qualquer pessoa, a menos que esteja livre de boas ou más, ou 
quaisquer outras condições. 
O amor mundano está contaminado com o egoísmo e a falsidade. O amor de hoje vai 
ficar frustrado amanhã, quando os interesses se chocam e as diferenças aparecem. O 
amor humano é egoísta, não é estável e constante em grau. É por isso que tristezas, 
golpes e sacudidas chegam a causar dor e tornar a vida penosa. O amor humano é 
inconstante e frágil, e imbuído de egoísmo. O amor que é do mundo é uma grande 
doença mental. Lembre-se Dele, Seu Amor é puro e eterno. 
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Os indivíduos tentam derrubar os outros por inveja, desprezo, raiva ou medo, mas 
aqueles que dependem de Deus com plena fé, ninguém pode torná-los pequenos ou 
prejudicá-los. Vá em frente com isso na fé firme._ 
Isso é hábito de muitas pessoas em criticar e comentar, mas não se preocupe com 
isso. O que quer que as pessoas dizem, a fofoca é reduzida e atenuada. Portanto, não 
ceda sua mente. Se você ceder em sua mente, torna-se mais agitado e confuso. A 
paciência é a única solução. 
Devido a emoções ou à impaciência muitas vezes não compreendem nossos 
conhecidos e amigos íntimos._ Nós os amaldiçoamos e sentimos remorso. Cuide de si 
mesmo, não acuse ou encontre defeitos nos outros._ Se você tem respeito pela 
paciência, no decorrer do tempo, Deus liberta você ou faz com que você passe por 
situações desagradáveis que lhe afligem. 
Segurar-se ou manter a fé em uma pessoa com expectativas é ser levado finalmente à 
frustração . A mente de uma pessoa é cega, inconstante, egocêntrico, egoísta, 
instável, constante com necessidades, cheio de desejo, e influenciado por ondas de 
conflitos. Mas dentro de cada pessoa Ele existe como a vibração da Existência e Ele é 
inabalável, imutável, sem ondas, e cheio de constância, amor sem desejo, misericórdia 
e beleza. Ele é a Verdade. Confiando em uma pessoa, basicamente, fica-se abalado e 
sofre. Segure-se Nele, que está dentro como Prana Rama (Deus da Vida; Fonte de 
sua respiração), a Existência Eterna de todo ser. 
Expectativas dos outros, cálculos de dar e receber são redundantes. Há um prazer em 
dar sem nenhuma questão de retorno, mas isso é mais difícil. Você deve expandir sua 
visão e consciência. Você sente dor ou preocupação por algumas pessoas em sua 
vida, mas quando este sentimento transcende à humanidade, o nascimento humano é 
bem sucedido e digno. Satisfaça as necessidades da vida física. Tenha sua família, 
esposa e filhos. Realize o seu dever para com eles, mas isso não deve ser tudo, 
lembre-se do Mahanam ao mesmo tempo. 
 
Seu corpo é o Templo Dele 
Sem este corpo humano ninguém poderia provar Seu Amor. No corpo de uma pessoa 
reside Deus. Assim, o corpo deve ser cuidado e tratado como Templo. 
Há apenas uma substância e está constantemente mudando de forma. Isto é Ele, sem 
nome ou forma, mas contendo todos os nomes e formas. Essa química é além da 
mente. Não somos apenas um produto químico, somos Templos do Divino. A química 
do corpo podem falhar ou estar fora de equilíbrio, a química mental pode se tornar 
desorientada, no entanto, a química do espírito nunca pode colapsar. É intocável. 
Nenhum fogo é quente o suficiente para queimá-lo, nenhuma arma nuclear é poderosa 
o suficiente para destruí-lo, não há profundidade suficiente para afogar inundá-lo. 
Então, por que ficar nervoso? Por que ter medo? Apenas tente se lembrar Dele. Ele 
está dentro e fora, dando-lhe vida e amando você constantemente. 
Tendo vindo ao reino da Natureza, você têm de cumprir os deveres do corpo. Ao não 
pagar o tributo da natureza, praticando austeridade, suprimindo desejos naturais, e 
fugindo de sua própria natureza, pode-se alcarçar a salvação? Não. Se alguém é 
incapaz de olhar para o desejo e para a ausência de desejo com equanimidade, 
permanecerá privado de todas as coisas. Será que Ele nos enviou aqui com um corpo 
físico e com desejos naturais para passar esta vida praticando privações? No prazer 
físico, no trabalho, no poder, em tudo tem-se apenas que estar consciente Dele. 
As riquezas do corpo foram dadas só para executar funções corporais . Coma, beba, 
faça tudo, mas lembre-se Daquele que está dentro do corpo. Para ir de acordo com 
sua própria natureza esse é o único caminho seguro. Não vá além das limitações do 
corpo. Se você não respeitar o corpo, será que ele não irá retaliar? 
Os seres humanos têm a sua forma individual (masculino ou feminino) de acordo com 
a Vontade Dele, apesar do fato de que ambos se originam dos mesmos elementos 
naturais. Tanto masculino como feminino são impulsionados pelos ditames da mente e 
do ego. Enquanto os seres humanos se movem e agem no plano da mente, eles são 
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essencialmente femininos e seu único objetivo na vida é realizar o Supremo 
Masculino. 
Quem vem a este mundo é feminino. A mente é feminina. Sua existência 
psicossomática (mente / corpo) é essencialmente feminina, reagindo de un lado para o 
outro à bipolaridade da vida como um cão assombrado por um pouco de carne. Você 
não pode vir aqui sem ser casado com Verdade, o Mahanam, os dois sons que estão 
sendo cantados dentro do seu coração o tempo todo numa arrebatadora 
espontaneidade . Esse Mahanam é o Senhor dentro de cada um, e seu corpo é o 
Santuário de Deus. 
Masculino, feminino. . . feminino, feminino, o que você quer dizer com isso? Todos são 
o mesmo. Esse poder está dentro de cada um e de todos, por isso cada um é o 
mesmo. Ninguém é feminino, ninguém é masculino, isto é só teatro, o palco, o Seu 
Jogo. 
Não evite as necessidades do corpo. Satisfaça os desejos, mas ao mesmo tempo 
esteja consciente de sua trivialidade. Lembre-se do corpo, mas quem está além, Esse 
é o único que pode trazer a salvação. Tudo tem Jiva (Força Vital). Você pode comer 
carne, peixe, legumes , o que quiser. Todos são o mesmo. O jejum não é bom. O que 
é necessário para o corpo deve ser comido. Saiba que tudo o que Ele criou nesta terra 
é para o sustento dos seres vivos. O alimento é só por causa do corpo. Ele fez tudo 
isso por nada? Todas essas regras (religiosas) para comer e beber são meras 
superstições. Não há conexão entre comer e beber e estar com Ele, pois Ele está 
acima e além de tudo. 
Você não pode entrar no Céu pela porta da cozinha. Qualquer um (padre, pastor, 
guru) que diga, não tome este alimento ou não tome aquela comida e você me dá 
algum (dinheiro) bimestralmente. Tudo blefe! 
Lembre-se, Ele está sempre com você, mesmo durante o sono. Os sonhos são função 
da mente. Mas, quando Ele vier, embora você esteja dormindo, estará acordado ao 
Seu Darshan (visão de Deus). 
Deus está dentro de você. Você não precisa buscá-Lo. Cumpra seus deveres, faça o 
seu trabalho, e desfrutar de seus dias. Uísque, cigarros, amor como você gosta, então 
você sentirá dentro de você o que nenhum guru ou sacerdote pode vender, o 
verdadeiro Deus vivo, que criou você e te ama. 
Este corpo em si é Prarabdha (o destino desenrolando-se na da vida). 
Inconscientemente e, inevitavelmente, os nossos corpos desenvolvem-se e se 
deteriora a seu modo. Depois de tudo, o corpo humano é perecível e tem vários 
problemas. Mas, tudo o que Ele faz é por uma grande causa, tudo para o bem. Cuide 
do seu corpo, que é o canal para experimentar o Seu Amor. Ele só nos dá a forma 
física e a mente. 
Nunca se esqueça o seu dever de ser saudável. Saúde é o mais fundamental. Sem ela 
você não será capaz de realizar todos os outros deveres. Este corpo é a Sua Morada. 
Você precisa desse corpo para provar o Seu Amor. O corpo é Seu Templo e você tem 
que cuidar dele. 
 
Seus Sentidos: Para Desfrutar Seu Amor 
Viemos aqui para fazer todo tipo de atuação, nós viemos aqui como convidados. Eu 
estou aqui com este corpo. Apenas mantenha o corpo, nada mais. O corpo não é meu, 
eu tomei esse corpo como um lugar temporário para desfrutar Ele em Maya (Poder 
criativo por trás da Natureza). Quando nós viemos aqui, viemos com a mente, os 
sentidos, os desejos e os apegos. Teremos que dar algo a eles. Se você parar tudo, 
eles vão se revoltar. 
Quando alguém nasce com um corpo, a mente vem com todos os sentidos e leva uma 
força, cegando a visão, de modo que não se consegue avaliar as coisas na 
perspectiva correta. Aquele que empreende todas as atividades lembrando-se ao 
mesmo tempo de Deus, será capaz de tolerar todos os golpes que a vida traz. E então 
descobre que os sentidos e desejos se tornam seus melhores amigos, dando a 
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sensação de que são todos benéficos. Do contrário ele seria indefeso à loucura e à 
dor. 
Você é o pior criminoso se privar os seus sentidos. Eles são os seus convidados, vêm 
para ajudá-lo a apreciar o Amor e a Felicidade Dele! 
Siga seus desejos. Não os force num padrão social. Luxúria e desejo estão sendo 
destruídos por dentro. No momento em que você está com Ele, luxúria e desejo não 
estão. 
Deus é o som do batimento cardíaco fazendo amor com você 24 horas por dia. O 
orgasmo sexual é temporário e não se pode comparar o orgasmo com Ele. Casado 
com Ele, você chega ao orgasmo Divino tornando-se unido à sua verdadeira natureza. 
No momento do nascimento, impulsos sexuais foram convidados, eles vieram com a 
gente. Você não deve se preocupar por isso. Não devemos perturbá-los, 
automaticamente Ele irá levá-los de novo. Se você os perturbar, em última análise, 
haverá dificuldade. 
Nem resista nem ceda. 
Não vá contra a sua natureza. Deixe seus impulsos interiores levarem seus sentidos 
onde eles forem. Seja um espectador passivo do drama. Sem ascetismo, sem 
austeridade, penitência, sem exercícios de relaxamento físico, sem murmúrio 
mecânico de sílabas místicas. Todas essas são atividades egoístas. Sua plenitude 
interior amanhece somente quando o ego está depenado. Só então você está no 
estado de não querer. É a mente limitada que constantemente sofre com os desejos. 
Deus não preencher, em vez disso ele tira desejos por necessidades materiais e 
sensuais. 
A crença de que os sentidos são o nosso inimigo é absolutamente incorreto. No 
momento em que nós temos esse corpo físico, convidamos os sentidos e que não 
pode existir um segundo, sem a sua ajuda. Os sentidos têm um papel essencial. A 
menos que sejam satisfeitos, não podemos esperar a sua cooperação, nos ajudando a 
erguer-nos acima do nível físico de consciência corporal. Os sentidos podem ser 
suprimidos para o momento, mas chega um momento em que eles inevitávelmente se 
vingam. Aqueles que estão conscientes do papel dos sentidos sabem que com o 
tempo, esses mesmos sentidos vão se voltar para dentro e tornar-se a escada interna 
para ajudá-los a subir ao plano da Consciência Divina. 
Eu te digo: Siga seus desejos. Por que ser contra eles? Você nasce com eles e eles 
são os Seus dons. Eles vieram com você e você deve ser grato por eles, porque eles 
são muito úteis. Nunca vá contra seus desejos, ou então os seus desejos vão te 
matar. Alimente-os corretamente e lembre-se sempre Dele. Ele vai resolver os seus 
problemas, e seus desejos irão ajudá-lo a obter Ele. Por que discordar de si mesmo? 
Você veio aqui para saborear o gosto do Seu Amor, para aproveitar a vida, e amá-Lo. 
Tudo que você tem é um dom precioso. Olhando os desejos a partir desse ponto de 
vista ajudará você a levar uma vida equilibrada. No final apenas um desejo fica, o 
desejo por Ele e Seu Amor. 
 
Natureza Física: Ele Aparece como Muitos  
Não tenha medo, toda a parafernália da Natureza é a criação do Ser Supremo, a 
Verdade que a tudo permeia. Para o deleite de Seu Jogo, Ele apareceu como muitos 
no espelho da mente. O jogo é intrinsecamente bipolar. Os positivos e negativos, altos 
e baixos, bons e maus, e as oscilações entre eles fornecem a base para todas as 
possibilidades criativas desta Jogo. Quando o jogo acaba, os dois pólos se fundem na 
Existência. 
Sua Ciência Suprema é o fator dominante sobre a Natureza. Quando a Natureza se 
manifesta, em em seguida as leis. Você fala sobre Sattva (essência), Raja (energia) 
Tama (massa) e assim por diante, mas o seu Dada diz que a coisa é Um. A diferença 
está apenas nos estágios da manifestação. Onde há essência energia e massa, há 
matéria e vice-versa. Na verdade, eles não estão separados. 
A fé em si prova tanto quanto a ciência prova fatos físicos. Natureza física e espiritual 
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obedecem as suas próprias leis, que se encontram num ponto. Para o mundo-criador 
e para a mente-criadora é o mesmo Ser Supremo: Deus, como as leis da física, leis 
cósmicas e também como leis morais e mentais. Elas funcionam em diferentes 
maneiras mas convergem num ponto distante. Aparentes contradições se resolvem 
em um outro extremo. 
Você não sabe que a Natureza se move em um ritmo furioso? Esse movimento não 
tem começo ou fim. É Eterno. 
Certamente não há uma cadeia de ação e reação, não é? Se eu descartar a Natureza 
física, por que ela se renderia a mim com amor ? A natureza pode certamente ser 
controlada com amor. 
 
Mundo: Campo de Jogos do Todo-Poderoso 
O mundo não é uma ilusão, é a Vrindavan Leela do Supremo (campo de jogos onde 
você saboreia o gosto do Amor de Deus). 
O mundo é real e é de modo algum uma prisão, uma masmorra, ou um purgatório. 
Viemos aqui para provar o arrebatamento de êxtase de Sua manifestação. Ao fazer os 
nossos deveres, que vêm de Sua Vontade, nós saboreamos o Seu Amor e Felicidade. 
Por que não aceitar o ditado, "Deus em Seu Supremo Jogo, por mera resolução, tende 
a criar mundos que são criados de imediato." 
Não, não! O mundo não é inexistente. A razão é que só nesta terra têm os seres 
humanos o direito de apreciar o sabor de Seu Amor. Assim sendo, como pode o 
mundo ser ilusório? Tudo o que você pode dizer dele, Maya ou Yoga-maya (Poder de 
Deus que cria a Natureza, o mundo mutável), isso também tem existência. Nada é 
sem existência. O mundo de Maya é também uma manifestação da Energia Suprema. 
A força para progredir no caminho da emancipação, realização e salvação, livre do 
porão de Maya também é dado por Ele. 
É Mahajnana (Supremo Conhecimento), que flui ao longo circundando incontáveis 
mundos. A substância é Uma. Você fala sobre o material e o espiritual, tente mudar o 
seu ângulo de visão, então tudo ficará claro. Em última análise, o geral e o particular, 
tornam-se idênticos. 
Nota: Segurando em cada mão, Dadaji utiliza uma caixa de cigarro (da marca Wills ) e 
uma pequena caixa de fósforos de madeira para mostrar a relação entre Deus e os 
seres humanos neste mundo. Ele moveu as caixas de uma mão em direção à outra e, 
no momento em que iriam se tocar, ele as afasta, em seguida, as junta novamente, e 
mais uma vez as separa e assim por diante. Assim mesmo é uma pessoa atraída para 
a Verdade, em seguida, afasta-se por desejos e apegos, para lá e para cá, pra frente e 
pra trás impulsivamente, criando assim a história de nossas vidas. Este fluxo e refluxo 
torna-se dinâmico quando nos lembramos Dele em todos os nossos movimentos. A 
mente torna-se então atrelada a Ele e o movimento continua, o ser se mistura e se 
funde com Ele. A Verdade (caixa de cigarro) e a mente (caixa de fósforos) estão 
dentro de cada um de nós. Dadaji disse: "Todos nós somos dois em Um". Quando os 
dois sons de Mahanam, Gopal Govinda, se fundem, estamos fora (mortos). Assim, a 
vida neste mundo é o movimento de um lado para o outro em Vrindavan Leela (campo 
de jogos onde você saborea o gosto do Seu Amor). 
 
Atuando em Seu Divino Jogo 
Esta vida inteira é o Seu Jogo. Viemos para desfrutar isto, lembre-se Dele com amor e 
permaneça em um estado natural, em sintonia com Deus. 
Viemos aqui para provar Seu gosto super-abundante de amor. O campo do jogo do 
Seu Amor nunca pode ser manifestar em qualquer outro lugar, exceto no mundo. É 
uma fase, onde representamos nossos respectivos papéis por um período de tempo 
estipulado. 
Você está em um papel definido pelo Grande Designer. Faça bem sua parte , viva 
para o facto de fazer o que Ele escolheu para você fazer. Ele é o piloto de sua vida e 
você veio aqui, por Sua Vontade de provar do seu amor transbordante. 
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Faça a sua parte bem em Seu Divino Jogo, evitando desejos e obsessões. Esteja 
sempre em um estado natural em sintonia com Deus, livre de todo o senso de 
necessidade. 
Nosso dever é observar o Seu Jogo como testemunhas passivas. O essencial sobre a 
vida é vê-la e apreciá-la como Seu Jogo. Você entende isso, não é? 
O tempo do corpo é provisório. Somos atores e somos pagos de acordo com o nosso 
desempenho. 
Não é uma viagem, é um jogo do Todo-Poderoso. Um jogo, também, é parte 
integrante de Sua manifestação. Ele é o Poeta, somos Sua Composição . Esta é 
exatamente a relação entre o Criador e Sua Criação. 
 
Espaço e Tempo Existem na Mente 
O mundo é uma realidade escapável. O espaço e o tempo têm dimensões infinitas. 
Cada um dos segmentos do espaço está presente em todos os outros. O espaço e o 
tempo são onipresentes. O tempo é uma duração incessante; diferentes momentos 
aparecem aqui e agora. O ano do calendário que se repete é uma criação humana. O 
complexo espaço-tempo existe na mente, mas Ele está além disso. A evolução normal 
do espaço e do tempo é superada quando um chamado "milagre" ocorre. 
É a coisa mais difícil não pensar no passado, presente e futuro. Uma pessoa alimenta 
passadas recordações, pensa sobre a a segurança futura, mas não cuida do presente 
e joga fora suas dádivas. Aquele que pode apreciar o presente ou o passado ou o 
futuro, sem se preocupar com isso, ele ou ela não podem ser afetados por golpes e 
gozam efectivamente do estado de Seu Amor. 
 
A Realidade é Uma 
A Unidade é real, a diversidade é irreal. A realidade é Uma. Ele é todo-penetrante. 
Além Dele, não há nada. Tudo o que você vê, tudo isto é uma ilusão criada devido à 
influência do Yogamaya (Poder de Deus que cria a Natureza, o mundo mutável). 
Algumas vezes usamos a palavra Maya mas não sabemos o significado exato. Este 
uso indevido é lamentável. Em seu sentido estreito Maya se refere ao que está sujeito 
a mudanças, por isso ilusão. Em seu sentido mais amplo Maya é a força criadora de 
Deus que se manifesta na natureza e é Sua Graça para nós. 
Todo mundo comenta sobre Maya com dureza, chamando-a de ilusões da mente, que 
causam sofrimento. Mas Maya é a causa do esquecimento. Maya nos faz esquecer os 
golpes insuportáveis de acontecimentos da vida, elimina o impacto de tantas tensões e 
humilhações da vida, e recebemos energia para ressurgir com as velhas recordações 
varridas. Sómente Ele tem forma, estamos todos sem forma. Nós não temos nenhum 
olho, somos cegos. Se tivéssemos olhos, poderámos perceber que o que vemos como 
tendo forma é realmente sem forma. 
Oh, como as pessoas são felizes! Maya em si é a sua fortuna. 
Apegos mundanos, o jogo de Maya, são muito fortes. Assim, em conseqüência vem 
inúmeros problemas. Invisíveis, imprevisíveis e insuportáveis acontecimentos da vida 
causam ônus e escravidão, repleto de sofrimento e miséria. Sua intensidade de 
devoção por Ele está ali, agora deixe o resto com Ele. 
A prática constante de amor com o Nome, que não é nada mais que o Absoluto, leva 
ao Suprema Conhecimento ou Realidade. 
 
 
III. Aproveite a Vida com Ele. 
Um vasto campo de atividades está diante de você. Aprecie-os com Ele. O amor é a 
Resposta, Nós viemos aqui para fazer amor com Ele, para ser banhado em Seu Amor 
e para vibrar o Seu Amor através das ações que tornam-se nosso caminho. 
O amor está além. O amor não é uma coisa que a pessoa que pensa. Aqueles que 
sentem Algo . . . um excelente algo. . . isso é chamado de Amor Divino. 
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O amor é uma coisa muito doce, muito doce. O amor de Marido e mulher . Isso 
também é amor, mas esse amor está somente em uma coisa (mente). Isso não é o 
Amor supremo. Entendeu? Se eu Amo, tudo bem, tudo é você. Segue? O amor existe 
quando você só sabe uma coisa, eu te Amo. Mesmo que eu não goste dessa pessoa, 
que eu quero evitar, mas ainda assim eu Amo. Entende? Isso é chamado de Supremo 
Masculino que não é possível conhecer. Isto é o Único Amor. 
Você ama tantas coisas. Está tudo bem, mas se é só para o sexo que você quer amar, 
depois de um certo tempo, você não sabe outra coisa senão esse tipo de amor que é 
temporária. O Amor é algo diferente. O que quer que você goste, que você faça, então 
isso é o que deve ser. Esse Amor é tudo bem. . . doce. Esse Amor é Deus. 
Desde quando ele (Dadaji) era jovem, naquela época ele também amou qualquer um. 
Cada um e todos ele amava igualmente, não só mulheres, mas também homens. 
Tente amar. Automaticamente você sentirá alguma coisa, não do corpo. Entende? 
Mesmo assim, você não pode amá-Lo. Só Ele pode te amar como Ele mesmo. Você 
só pode sentir o Seu Amor, de forma passiva, é claro. 
Verdade se revela através do Amor. 
Amor é a única resposta para tudo. Amor é o Divino. 
A definição de uma pessoa é Amor. 
Amor é a única línguagem que Ele compreende. 
Afogado em Seu Amor, então tudo se tornará Um. Você será levado pela Suprema 
Alegria, como que pelas águas da enchente. 
O Amor despertado em você para oferecer a Ele em extrema sinceridade, não surge 
com o próprio desejo. Ele não vem para renunciantes, apesar de todas as práticas, 
métodos, rituais, meditações e esforços. As pessoas comuns não sentem esse Amor 
devido a superstições, ilusões cegas da mente e apegos profundos em seu ambiente 
individual. 
Se alguém pensa, vou fazer um esforço para amar a Deus, então não se pode 
alcançá-Lo. 
O amor humano é baseado em interesse próprio. Amor Mental não vale nada, pois a 
mente é inconstante. Hoje é uma coisa , amanhã é outra, mas o Seu Amor é Infinito. 
Recorra ao Mahanam e torne-se bem desperto na atmosfera do Amor Divino para se 
livrar dos grilhões do destino, para desenvolver intimidade com Deus e resistir às 
forças sedutoras do corpo, da mente e do intelecto material. 
Se os seus olhos não estão obscurecidos, você verá o brilho de Seu Amor em todos 
os lugares. O Amor é a essência da Verdade. Submeta-se à ressonância do Amor , 
seja um com esse Amor e conheça a si mesmo por meio disso. Você não pode 
conhecer a si mesmo, mas através do Amor que Ele é. A vida é Amor. 
Em Seu Amor, não há distinção entre homem e mulher. Ele está dentro de todos como 
o sopro da vida. Você pode chamá-lo de Amor ou o que você quiser, isso não pode ser 
expresso em palavras. No momento em que você diz: "Eu amo meu Supremo Marido", 
o amor torna-se instantaneamente trivial e frágil como as ondas da mente inconstante. 
Seu Amor está além do corpo e da mente, um Amor único e inexplicável que mantém 
o coração cheio de uma Alegria desconhecida até mesmo para a pessoa mais 
próxima. 
Se você derramar uma lágrima por amor a Ele, isso é mais do que suficiente. 
Tente amar a Ele. Tente amar o público. Tente amar aqueles perto de você. E tente 
amar a si mesmo. 
À medida que o amor por Ele ganha terreno, torna-se profundamente enraizado e 
secreto. Em meio a duros golpes da vida e da estreiteza de pessoas, este Amor 
permanece imaculado, incobiçável. Este Amor por Ele é inseparável, inamovível. 
Nenhuma influência externa, a oposição humana ou a distância podem removê-lo, e a 
separação não pode destruí-lo. É tão forte, nada pode enfraquecer sua raiz. Você vai 
se sentir, ano a ano, em etapas graduais, que Ele lhe dá força extra de vida, vitalidade 
em diversas manifestações. 
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Quando uma pessoa ama com o coração, Ele pensa nessa pessoa. Ele se preocupa, 
pensando sempre para o seu bem-estar. Então, deixe todas as suas expectativas e 
anseios para Ele. Ele vai resolver todas as suas coisas . Mantenha Sua lembrança. 
Você vai ver como Ele concebeu bem seu caminho. 
Flua com a corrente da vida sem tentar deter seu curso. Você é Um com Ele. Você só 
pode perder este Supremo Deleite se permite que o ego mergulhe na autoimportância. 
Funda-se em Seu Amor todo-envolvente. 
Ele está sempre cantando dentro de você. Isto é o Seu Amor. É por isso que eu lhe 
digo, o Amor é a única resposta. 
 
Propósito de Vida: Saborear Seu Amor & Divertir 
Viemos para desfrutar de Seu Jogo, lembre-se Dele com amor e permaneça em um 
estado natural. É por isso que Ele está pronunciando Mahanam constantemente em 
nossos corações. Tende bom ânimo e divirta-se! Se você deixa de deliciar-se aqui, 
como se atreve a esperar por isso após a morte? O nascimento humano é dado, em 
última instância, para obter uma fração da experiência da imortal bem-aventurança. 
Mas, ter nascido com nossa forma e mente, a mente corre em várias direções com 
paixões desenfreadas de amor e ódio, perda e ganho, e seduções diversas, por isso 
ainda não existe espaço para o sabor de Seu Amor. 
Os seres humanos nascem num corpo com Deus, de seu mundo feliz, para obter a 
verdadeira felicidade , ao provar Seu Amor neste mundo mortal e instável. 
Supersticioso envolvimentos humanos (crenças religiosas e rituais) e atitudes 
irresponsáveis para com Deus, por ignorância, não nos permitem aproximar Dele, ou 
sentir o Seu Amor, para o qual obtemos o raro nascimento humano. Nós ignoramos a 
Deus na busca de prazeres mundanos, enganosos, benefícios e apegos ( do ego), que 
satisfazem agora e deprimem no momento seguinte. Desta forma, desperdiçamos o 
nascimento que nos foi dado. É muito difícil desistir de tais superstições e abordagens 
egoístas de viver no mundo. Esquecemo-nos de Deus, a Verdade. Ele está dentro, 
sempre em vigília. 
Realização da Verdade é o objetivo da vida. É alcançado apenas através do Mahanam 
de dentro. Não se tem nada mais a desejar exceto Sua Graça (lembre-se sempre de 
Deus), o que torna a vida gloriosa e significativa. Caso contrário, só ha nascido para 
morrer sem propósito. Procure Sua Graça, não se preocupe, e lembre-se do propósito 
de vir a este mundo. 
 
Seu Destino é a Verdade 
O destino é Satyanarayan (Verdade dentro). Não se preocupe. Você pode aprimorar o 
seu plano, mas o Plano Dele pode ser diferente, embora só aparentemente, pois Ele 
Se manifesta não para destruir, não para dar xeque-mate, mas para cumprir. No meio 
do fluxo universal, Sua Vontade por si só é indeterminavelmente ativa durante todo o 
tempo. 
Gradualmente será realizado por todo mundo como todos os eventos e circunstâncias, 
grandes e pequenos, dentro e fora, sutilmente planejados e provocado pela Sabedoria 
Infinita para aprimorar a imperfeição e introduzir a perfeição, e para levar a cabo o 
processo natural de colocar-se em harmonia com a Fonte da Vida Eterna. Prarabdha 
(desenrrolar do destino da vida) deve ter o seu curso. 
Tudo está predestinado. Seu único dever é suportar o destino ou a sorte com 
paciência. O que quer que tenha sido destinado por Ele para a humanidade, bom ou 
ruim, é por uma grande causa. Ele é sempre misericordioso. 
Prarabdha não pode ser tirado, sem o surgimento de Amor. Recorra ao Mahanam e 
torne-se bem desperto na atmosfera de Amor para se livrar dos grilhões do destino. 
A menos e até que sua Prarabdha esteja cheia, até fundir-se com Ele, a mente vai ter 
que voltar, vai ter que voltar a tomar um corpo neste mundo. 
Ninguém sabe como funciona o destino até o fim da vida. Tente viver cada dia de sua 
vida de tal maneira, que no fim você tenha o consolo de ter utilizado com sucesso 
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todos os dias e anos com os dons do corpo, da mente e da vida concedidos a você por 
Deus. 
 
Nascimento Humano: Um Dom Raro 
Este nascimento humano é o mais raro de todos os nascimentos. Portanto, tente viver 
esta vida mantendo Ele à vista. A mão que embala o berço é o Amor e é o Nascimento 
de toda a existência. Ter nascido com um corpo humano neste mundo é o próprio 
destino. Aquele que tem um gosto pelo Seu Amor quer nascer de novo e de novo com 
um corpo, porque o sabor de Seu amor não pode ser possível exceto neste 
nascimento humano. 
Tente conhecer o seu nascimento, por que você veio aqui e qual é o seu propósito. O 
Todo-Poderoso não nos criou para o sofrimento, escravidão, ou agonia. Entrega total a 
Ele é a única maneira de livrar-se do ego e conhecer seu propósito, que é para 
desfrutar deste Jogo do Divino. Então, nós entendemos o que é o nascimento. 
 
A Vida é Eterna 
A substância é Una, e que por si só é a Substância Eterna. Não há desaparecimento, 
não há destruição da Suprema Existência Integral . Nós somos a Substância Eterna o 
não fragmentado Ser Supremo. Você diz que uma pessoa morre. Onde vai essa 
pessoa ? É isso aí, só há um lugar. Ainda, quando uma pessoa morre, você acha que 
ele ou ela vão a algum lugar, mas não se vai a lugar nenhum. É sob a influência da 
consciência do corpo que você pensa dessa forma. Por esta razão, o medo da morte o 
faz sentir como se uma pessoa fosse para algum lugar ao morrer. A natureza da morte 
é um assunto que você não entende. 
Você não necessita buscar após a morte. Tente compreender a Origem. Se você pode 
alcançar e agarrar a Raiz, então você vai entender os ramos. A vida é o Jogo do 
Divino e o nascimento é a sua música. A morte é uma cessação, mais precisamente, 
uma condição ou fase. Aquele que nos criou o fez por Sua necessidade. 
Os indivíduos não têm existência e nenhum poder próprio, porque sua saída deste 
corpo mortal é inevitável. 
Há algo chamado morte, como vocês chamam. Mas, é Ele quem deixa o corpo e Ele 
não vai a lugar nenhum. Sua vibração se detém no corpo, mas até que a função mente 
individual termine, a mente permanece insatisfeita. A menos e até que esta mente 
esteja totalmente satisfeita, ela vai continuar a vir a este mundo. Pessoas que estavam 
juntos, se reúnem novamente. 
Reencarnação? O que você quer dizer com isso? Quando você abandona o corpo, 
então a mente é capturada por Ele. Depois disso, é uma questão de tempo, talvez 
agora, talvez um dia, talvez em alguns anos, você volta num corpo diferente. 
Os seres humanos ficaram incapacitados na vida com tantos altos e baixos, choques e 
solavancos; ainda assim não se importam em lembrar Dele. Até o momento da morte 
carregam o fardo de esperanças e desejos, tornando-se vítimas das misérias de 
repetidos nascimentos, mortes e do inevitável destino. 
Na região vazia do coração, que é o infinito dentro, dois sons são constantes. Quando 
esses dois sons de Mahanam sairem, a mente se contrai e a pessoa está imersa em 
Existência generalizada. Quando os dois sons param, é a morte. Quando a mente 
pode recorrer a um outro corpo, brota adiante novamente. 
A vida não tem morte, a vida é eterna. O que vocês chamam de morte é realmente 
uma fase e está relacionada apenas ao corpo. Corpo é constituído de matéria que se 
dissolve com o tempo à sua forma original, mas o Ser não tem dissolução. 
Tente entender a morte. A morte nada mais é que a mudança ou transformação do 
corpo. Depois de entender a morte, você percebe que um erro é cometido quando os 
ritos funerários são realizados. Várias regras escriturais são seguidas e brâmanes ou 
sacerdotes, determinando a situação financeira da família conforme se recomenda. 
Por cantar, orar ou oferecer bênçãos para os mortos, você pode ajudá-los? É muito 
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difícil de se livrar de tais tradições centenárias, estimadas, que infundiram todas as 
sociedades em todo o mundo. 
Quando Deus deixa o corpo Ele não vai a lugar nenhum. E um bando de idiotas fazem 
ritos fúnebres em Seu benefício. É possível fazer alguma coisa boa a Ele por tais 
serviços? Realizar ritos fúnebres é só um negócio para o interesse mercenário. Tente 
entender o assunto. Quem realiza os ritos fúnebres? Para quem você executar esses 
ritos? Você está vinculado por uma superstição desastrosa. 
Não se tem o direito de colocar um fim violento para a própria vida. Viva o prazo 
normal da vida fazendo o seu trabalho, sem cobiçar a riqueza dos outros, e 
desfrutando Ele. Você veio por alguns dias, não para sempre. Por que se preocupar 
por qualquer coisa? 
Quantos dias podemos viver não é importante. Como vivemos ou viver é importante. 
Mantenha isso em mente. Viemos para a casa de outro. Devemos deixá-la algum dia. 
Ele virá e levará você. 
O que mantém o corpo vai voltar à sua própria Morada ao deixar o corpo. A realidade 
do mortal é mesclada nesse contínuo, Força Vital Eterna , que nunca se move a partir 
de ou para qualquer lugar. 
 
Prometido de Deus: Você Saboreia Seu Amor 
É a partir do estado do Amor Divino que ele, Dadaji, diz: "Quer se casar comigo?" 
Você tem que entender. Pode haver o casamento com o corpo? Na verdade, 
casamento significa estar unido com Ele, que reside no corpo. Existem diferenças 
entre homens e mulheres ao nível do corpo, mas existe alguma diferença com Ele? 
O casamento é a união com Ele. Casamento mundano é viver juntos o apego 
destinado. 
Existe algum homem neste mundo? Ele (Dadaji) só vê mulheres. Prakriti (natureza 
física; mente / desejos) em si é feminino. Então, como pode alguém no reino dela ser 
um homem? Há apenas um homem, Purusha (Supremo Masculino), e Ele é o Senhor 
incondicionado pela Natureza. Portanto, o casamento realmente significa a conjunção 
de pessoas neste mundo da Natureza com o Senhor dentro. Isso é Amor. Você 
entendeu? Pode um corpo fazer amor com outro corpo? Quando o Senhor dentro se 
livra do corpo, ele vai rapidamente para um crematório. 
Case-se comigo, você não casaria? Você percebe a importação do casamento? Para 
receber Mahanam (no nascimento) deve ser travada em uma união nupcial com seu 
mais Próximo e Querido. 
Casado com Ele, você alcança um orgasmo Divino unido com sua Verdadeira 
Natureza. Seus passos secretos, Sua fragrância secreta, sua secreta música segue 
em seu coração onde quer que você vá. Deus é o som do batimento cardíaco fazendo 
amor com você 24 horas por dia. 
 
Renda-se em completa Fé 
Tente manter fé Nele, que é a Fonte, a Energia, a Vida. 
Aqueles que dependem de Deus com plena fé, ninguém pode torná-los pequenos ou 
prejudicá-los. Vá em frente com esta fé firme. 
Ame-O, entregue-se a Ele e no momento em que você entrega toda a sua existência a 
Ele, Ele será o piloto de sua vida e vai levar o veículo para um pouso seguro. 
Você deve estar nu diante Dele. A entrega deve ser perfeita e completa. O coração 
deve ser purificado de todo desejo. 
A auto-realização não é possível em seu sentido mais amplo e verdadeiro através de 
quaisquer outros meios exceto perfeita e absoluta auto-entrega. 
O ego individual é a causa raiz de todos os problemas e o maior obstáculo. Ego deve 
ser superado pela entrega total a ele. 
Entrega total ao Ser Supremo leva à emancipação, realização e salvação. 
 



33 
 

Mahanam Traz Paz 
Nada para se preocupar, assim como Ele cria perigos, assim também Ele igualmente 
estabelece o caminho da paz. Deixe tudo pra Ele e haverá paz. 
O amor da humanidade e desejo de servir a todos, trará paz e felicidade ao seu 
coração. O que quer que você tenha recebido na vida, tomar isso como Sua Bênção e 
Graça, e o caminho para a paz é aberto. 
Valorize tudo no contexto de paz e a Felicidade virá automaticamente. Você vai então 
inalar a Graça Divina e você vai ouvir a música do seu coração, Mahanam. 
 
Sua Graça é Mahanam 
Sua Natureza é todo-misericordioso e todo-graciosa. Graça e Misericórdia constituem 
a Forma real. Uma vez que se disponha ávidamente a entregar-se a Ele, você vai ver 
o poder da Sua Graça. Ele já está derramando Sua Graça. Como somos capazes de 
recebê-la? Na verdade, ao agarrar-se a Ele com determinação, você experimenta a 
manifestação da Sua graça. 
Conduzir o desenvolvimento interior da mente não resulta de uma meditação austera 
ou de rituais. É uma mudança espontânea da instabilidade da mente em repouso, no 
profundo recesso do coração, onde a Sua Existência Eterna vibra dentro de nós. Uma 
pessoa não pode conseguir isto, qualquer que seja o esforço. Isto acontece através de 
um fluxo natural da vida. Nessa experiência de um natural banho interno de Sua 
Graça, primeiro vem uma onda de sentimento e palavras para expressar. Em seguida, 
vem a seriedade de espírito. Mas, gradualmente, a mente entra em um silêncio 
pesado. A necessidade de expressar em palavras cessa, e resta, então, só um 
profundo silêncio em comunicação com Ele, que é inexplicável. Isso significa estar 
imerso no sabor único de Seu estado alegre, na Fragrância do Seu Amor. 
A Graça Divina desce sobre você somente se sua mente é desprovida de ego e seu 
coração vazio de desejos. A mente tem voltar-se para dentro. Em seguida, dentro e 
fora se tornam Um, e você estará desperto. Por Sua Graça você faz tudo e, então, 
também não faz nada. Não se tem nada a desejar a não ser a Sua Graça, o que torna 
a vida de uma pessoa gloriosa e significativa. Como você já se encontrou com Ele 
diretamente e recebeu Sua Graça, você não tem nada para se preocupar. Ele está 
dentro de você para guiá-lo para o caminho certo. Deixe isso para Ele. 
 
A Realização Se Desdobra Naturalmente 
A Mente Dele move a criação e um tempo vem quando a mente de uma pessoa torna-
se automaticamente Zero, liberta. Como? Ele vem e através Mahanam e Sua 
Presença, a mente automaticamente começa as qualidades amorosas. A mente, 
quando em sintonia com Ele é Sua consorte. 
Se a Realidade é Una, sem segmentação e estratificação é possível. Na verdade, Ele 
está percebendo Ele mesmo através de você, eu e todos. Estamos a testemunhar a 
nós mesmos sendo Nulos (Zero), a fim de que Ele manifesta a Sua plenitude dentro de 
nós. 
Se há mente, há sentidos. Sem eles, como pode haver realização? A mente tem que 
se voltar para dentro, então, dentro e fora vão se tornar Um. Então, você está 
desperto. Nenhum ato pode jamais levar à experiência Zero. A verdade não pode ser 
realizada por seus próprios esforços. Deus está disponível para você aqui e agora, em 
qualquer lugar e em todos os lugares. Ao lembrar-se Dele, você dá-se conta ele. 
Dá-se conta Dele por meios simples e diretos. Não há necessidade de luta física ou 
mental. Do contrário, estes lutadores teriam alcançado Ele. 
Por que você quer realizar Deus? Não vá pelo entendimento. Não vá por meio de 
argumentos, eu lhe digo, não tente discutir. Se você argumentar, você não será capaz 
de dar-se conta Dele em toda a sua longa vida. Você recebeu Mahanam no momento 
do nascimento, e por Maya ( Força Criativa da Natureza) você esqueceu. Novamente 
agora você recebeu Mahanam, isso é suficiente. 
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A vida de uma pessoa passa por fases da infância, juventude, idade adulta e, 
finalmente, velhice; assim torna-se um sábio por causa das experiências em relação 
com o mundo externo. Da mesma forma, há fases de desdobramento de diferentes 
desenvolvimentos internos que, de acordo com o fator tempo, ajudam a pessoa a 
entrar no Divino Colo de Sua Existência todo-misericordioso. 
Este desdobramento do desenvolvimento interior da mente não resulta de meditação 
austera ou rituais. É uma mudança espontânea da instabilidade da mente para 
repouso no profundo recesso do coração, onde a Sua Existência Eterna vibra dentro 
de nós. Uma pessoa não pode conseguir isto, por qualquer esforço. Isto acontece 
através de um fluir natural da vida. 
A Realização depende de uma condição particular da consciência que não pode ser 
expressa pela linguagem em qualquer forma. Qualquer tentativa de expressar esse 
sentimento perde a realidade. 
Palavras não são nada, mas manifestação exterior. Quando alguém recebe a Coisa 
Real, essa pessoa se torna Um com Ele. Você sabe, é como quando o coração está 
cheio. Não há outra maneira. Esse é o domínio da onda da quietude, até mesmo o 
sentimento está ausente ali. É por isso que muitos confundem Vazio e Plenitude. Esta 
é uma questão de dar-se conta, não objeto de entendimento. 
Aqueles que receberam Mahanam serão liberados ainda neste nascimento. Aqueles 
que escorregaram (esqueceram-se de Deus) sofrerão um Prarabdha enormemente 
intensificado (processo de desdobramento do destino de vida). Você vai encontrá-los 
levantando alarmes, porém eles serão liberados. 
Quem você pretende liberar e com o quê? Quem ou o que tenha sido liberado , 
salvaria a si mesmo? Por que falar de libertação? Devemos desfrutar aqui tanto 
quanto lá. Se não podemos desfrutar aqui, como podemos desfrutar lá? Nenhuma 
libertação é possível exceto através do Mahanam. Ele está liberando-se a Si Mesmo, 
tenha certeza. 
Todas as pessoas desses lugares e ruas onde Dadaji passou estão liberados. Quem 
quer que tenha visto ele (agora ou depois) estão libertos. 
Se você quer salvação, faça uma promessa que você não tem que esperar por outra 
vida. Você deve obter isso antes mesmo da próxima respiração. Porque não se deve 
esperar ou acreditar na próxima respiração, ou a próxima vida, como não se sabe o 
que vai acontecer a seguir. 
É possível estar em sintonia com Ele por apenas dois, três ou quatro minutos. Do 
contrário, você não poderia fazer nada (estando indefinidamente em um estado 
arrebatador). 
A Realização é uma palavra falsa. Enquanto Ele está dentro, não há necessidade de 
nada. Só lembre-se que você está comigo, e se você lembrar-se Dele e fizer o seu 
trabalho, isso é suficiente. Libertação vem automaticamente. Uma vez que somos 
parte integrante Dele, não há dúvida de que a realização de Deus está dentro da ação 
e do desejo. 
O estado de Samadhi (perfeita união com Deus) que você tenta alcançar é uma 
condição mental em um nível baixo. Quando você encontrar Ele, você vai perceber 
que não há existência distinta a ser sentida. Nem ele, nem você vai estar lá. Ele nem 
vem nem vai. Não é, então, nenhuma inteligência, nenhuma compreensão. 
Libertação não é nada mais do que a consciência de nossa verdadeira natureza. 
Liberação não se consegue exceto com Ele. A mente não pode ser liberado sem Ele. 
Me segue ou não? Não se preocupe por Ele, Ele está dentro de você. 
Todas as 24 horas Ele continua fazendo Mahanam, quer você possa ouvir ou não. 
Sem saber, estamos recebendo esse mesmo Nome do ar através da respiração. No 
entanto, conhecer isto produz uma alegria extrema, e não conhecendo isto nós não 
experimentamos essa Felicidade, isso é tudo o que pode ser dito. Ainda assim, Ele 
continua e continuará a fazer Sua Obra, nem uma única pessoa é rejeitada. Se até 
mesmo uma criatura permanece não libertada, Ele permanecerá vinculado. Quando 
Ele enviou as criaturas aqui, então sua libertação também é responsabilidade Dele. 
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Por que toda essa conversa de libertação? Para ele, o que é a escravidão ou 
libertação? Quem prenderá quem, quem libertar quem? Isso tudo é o egoísmo da 
mente e do intelecto. Ele não é nada, e novamente, Ele é tudo. 
Realização já aconteceu para você, basta você ver, apenas por lembrar-se Dele uma 
vez, você verá que era após era, a vida continua com sua experiência. Isso de fato é 
verdade. Ela não se deteriora, não há destruição. Ao cultivar o hábito da paciência e 
lembrando Mahanam com amor, nós nos movemos para a realização de Deus. 
 
Adorado & Adorador são Um 
Puja (adoração cerimonial e ritual) não tem significado. Quem vai adorar a quem? O 
adorador e o adorado são os mesmos, Uno. 
Quem adora quem? Pode um indivíduo realizar adoração? Como uma pessoa pode 
fazê-lo? Culto é realizado apenas quando sujeito e objeto se tornam Um. No momento 
da verdadeira adoração, o corpo encontra-se esquecido. O que geralmente 
encontramos em cultos ritualísticos de adoração é apenas uma brincadeira de criança. 
Para estar em sintonia com Deus, Satyanarayan é chamado em adoração. Isso só é 
possível quando se pode deixar o corpo físico e a mente mundana, para saborear a 
Felicidade do Infinito. Só então, a comunhão é uma realidade. Uma vez que é 
impossível para um corpo mortal transcender o ego, a adoração no verdadeiro sentido 
do termo nunca é executada. 
O Ser adora o Ser. Isso na verdade é o culto do Ser Interior. Acreditando que alguém 
vai adorar para o nosso bem, ou nos dizer como adorar, ou conduzir-nos em 
adoração, tudo por ofertas monetárias, que tipo de conversa é essa? Com a gente em 
volta, alguém mais amará o nosso Amado? Que tipo de conduta que é esta? Todas 
essas práticas de culto são para exibição mundana de ego e para fins comerciais. 
Mesmo culto interno é uma sutil divisão. Um adora, um outro é adorado. Só o amor 
não divide, mas revela a Unidade. Ele não pode ser adorado, Ele só é vencido pelo 
amor . 
 
Utsav: Iluminação da Verdade 
A única finalidade e único objetivo do Utsav é alegrar-se na comunhão interna na Sua 
Presença. Ut significa abandonar, e Sava significa corpo. O significado do Utsav é 
elevar o ego de uma pessoa para a Verdade. Utsav acontece a qualquer hora, em 
qualquer lugar que uma pessoa se lembre Dele com amor. A Verdade se manifesta. 
Utsav está em toda parte e em todo momento. Se você pode ver as coisas 
corretamente, toda a sua vida é Utsav e seu dever é a sua Divindade. 
Utsav ou adoração é feito pra mostrar nada a ninguém? Seu Dada fica (no Utsav) com 
todos, tudo o que acontece (no Utsav quando uma pessoa fica sozinho em uma sala 
trancada), isso eu também não sei, mas o que ocorre é uma experiência direta Dele, 
ela não pode ser explicada para os outros que não tiveram essa experiência. 
Nota: De 1970 a 1991, Utsav foi realizado durante três dias a cada outubro, em 
Calcutá. Pessoas de todo o mundo se reuniram em um salão alugado na presença de 
Dadaji para experimentar que a humanidade é Una, a religião é Uma, a Verdade é 
Um. Dadaji cumprimentou as pessoas pessoalmente e falou casualmente com eles. 
Ocasionalmente, cantavam-se canções devocionais, incluindo a canção de Dadaji ", 
Ramaiva Sharanam". Não foram dados discursos ou palestras , mas Dadaji pediu 
várias pessoas para: "Fale alguma coisa", e eles contaram sobre suas experiências. 
A cada dia, Dada pedia a um homem ou a uma mulher para sentar-se sozinho em uma 
sala trancada diante de um retrato de Satyanarayan e, com os olhos fechados, se 
lembrasse do Mahanam. Os que fizeram isso, relatam experiências interiores 
surpreendentes de Deus. E a fragrância do Nectar apareceu no retrato, água 
perfumada foi espargida no chão, e a água engarrafada se tornou perfumada. "Tais 
manifestações", disse Dadaji, "são com certeza marcas de Utsav." 
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A humanidade é Uma 
Há apenas uma raça humana. Divisão, segmentação, classificação são ficções 
mentais. 
Veja! Toda a humanidade é uma casta. Nós temos dividido esta casta por meio de 
comunidades e seitas, e temos criado diferenças. Em cima disso, temos muçulmanos, 
cristãos, budistas, e tantos outros. Quantas centenas de diferenças sem fim na 
humanidade? Tudo isso é criação humana. Saiba que essas diferenças são uma 
grande mentira. Apenas para servir ao interesse próprio é que essas diferenças foram 
criadas. Acima de tudo é a criação temível da diferença de ricos e pobres, por pura 
ganância. Saiba que essas diferenças por si só são responsáveis por todo o tumulto 
no meio da humanidade. 
Dadaji não faz distinção entre hindus, muçulmanos, cristãos, ninguém. Para Ele só 
existe uma casta chamada humanidade. E, não existe diferença entre o homem e a 
mulher. A humanidade é Uma. 
Todos os corações estão unidos com o Seu Coração. Todas as existências se fundem 
em Sua Existência. Todas as formas divergentes assumem a forma Una universal. 
Toda a criação se torna Una. Humanidade é então Una, o Coração é Um, a linguagem 
é Uma. Isso é, de fato, Um. Isso se alegra em Seu próprio Ser. Nada além de 
Felicidade permanece. 
 
Deixe o Recurso do Futuro 
Ele, O futuro é desconhecido, invisível, não alcançado, e não nas mãos de pessoas. 
Assim, elas sempre se preocupam e morrem na incerteza. 
Somos impotentes para saber o que está reservado para nós a cada momento. É 
melhor colocar toda a confiança n'Aquele que é todo-misericordioso. 
Não adianta se preocupar com o futuro. 
Futuro, isso não é nada. Você não conhece tudo isso. Tente fazer o seu trabalho e 
tarefas diárias. Futuro, isso não é nada, é só Dele. 
Não se preocupe com o futuro. Contente-se com o passado. O futuro é sempre melhor 
quando é desconhecido. Sim, o destino de uma pessoa já está previsto por Ele e não 
pode ser alterado. Não olhe para trás. Olhe para frente com Ele, sem esperar nada. Só 
não impeça Sua manifestação. Deixe o o futuro apresentar Àquele que tomou conta de 
você completamente . Ele é Pleno e não pode aceitar qualquer coisa, além da 
Plenitude. Mas os seres humanos não podem viver à altura . Por que não oferecer 
também a sua fragilidade a Ele? Observar Sua face é uma excelente experiência. 
 
Era de Ouro da Verdade 
Satya, Treta, Dvapara e Kali Yugas *, quantas Eras vêm e vão? Você consegue 
entender isso? Parece uma ilusão mágica, mas quem sabe pode ver tudo. Neste Kali 
Yuga, a única maneira de canalizar o fluxo de nossa existência individual no vasto 
oceano da consciência cósmica é lembrar-se do Mahanam enquanto faz deveres. 
(* Yuga significa Era, um ciclo que varia de 3.000 a 5.000 anos. As quatro Eras e as 
virtudes essenciais correspondentes são: Satya (Verdade;, lembre-se de Deus), Treta 
(Perfeição, auto-sacrifício), Dvapara (Service; adoração através do trabalho) e Kali 
(destruição; louvor cantando).. Kali é o pior dos tempos com destruição violenta, 
colapso das estruturas e abundância de ego. Dadaji disse que a Era da Verdade 
situava-se por volta do fim de 1980, no auge da Era de Kali, e se manifestará 
progressivamente depois de 1990.) Excelente é o Kali Yuga! A recompensa que se 
obtém em Satya Yuga pela meditação (lembrança de Deus), na Treta Yuga pelo 
sacrifício (de si mesmo), em Dvapara Yuga por serviço (adoração através do trabalho), 
em Kali Yuga simplesmente recebe-se o Mahanam. É a consciência humana que quer 
amanhecer no ápice deste Kali Yuga. 
O certo é que a humanidade está na última Era de Kali. É o pior dos tempos e ainda 
assim o melhor dos tempos. A ciência é o último capítulo de Kali. O tempo está a 
esgotar-se, grande destruição está diante de nós. É por isso que ele (Dadaji) revelou, 
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antes de 1972. 
Uma questão básica é: Por que Dadaji veio a todos? Se o Guru está dentro como dois 
sons de Mahanam, se estamos repletos até a borda com Ele, se não temos nada que 
conseguir, se todas as pessoas são iguais, e, se toda a manifestação através do corpo 
e da mente é limitação, por que Dadaji veio a todos? Ele veio para sofrer muito e 
realmente integrar todo o sofrimento da humanidade e da natureza, santificando-os 
deste modo. Ele veio para pagar uma dívida com a Natureza. Seu corpo é material e 
finito, contudo é infinito e imaterial. Onde quer que Dadaji vá, seu toque, visão e 
Fragrancia liberta tudo o que ele contacta. Natureza Fundamental é, assim, liberta. 
Lembre-se do Nome. Este é o único caminho. Em Dadaji aparece a potência total de 
todas as idades: Satya (Verdade), Treta (Perfeição), Dvapara (Service) e Kali 
(Destruição) juntos. Você consegue entender isso? Inúmeros eventos diários 
acontecem, mas alguém alcançou alguma coisa? As pessoas vêm apenas para ver o 
mundo físico, ninguém quer a substância real. Note-se que virão dias muito ruins, não 
resta mais tempo. Só em Mahanam está a libertação. Satyanarayan é a solução para 
problemas deste Idade da mente. Não há outro caminho. Esta é a Verdade. Um dia, o 
mundo inteiro vai aceitar este ponto de vista de Dadaji. 
 
Dadaji segundo Dadaji & por Ele Mesmo  
Seu Dadaji, Amiya Roy Chowdhury, diz não tente testar o Ser Supremo. Não tente 
entendê-lo com a ajuda de sua mente ou intelecto. Sempre siga a Verdade, então e só 
então, você está em comunhão com Ele.  
Eu sou um homem de família com uma esposa, dois filhos e netos. Eu tenho uma loja 
de brinquedos em Calcutá. Desde o tempo de minha infância, eu O amo, porque eu 
sei que exceto Ele, eu não sou ninguém. Deus é Govinda, Ele é tudo. Estou pleno 
Dele. Eu não sou um guru, eu sou um irmão mais velho. 
Dadaji não é um individuo. Onde todas as limitações se evaporam, a Verdade 
Absoluta se manifesta na forma de Dadaji para a redenção da humanidade, que está 
atolada no pântano da finitude e desejo. Há um Dadaji em você e em todos os seres, 
onipresente na raiz da vibração da vida. 
Dadaji é o repúdio completo do ego. Ele não é uma pessoa, não é um corpo. Aqui o 
seu Dadaji é ninguém. Tente seguir esta Verdade. 
Cada um e todos são Ele, então eu não posso ser separado de qualquer um. Eu existo 
enquanto você existir, eu sou sua existência. Estarei sempre com você. Você está 
sempre comigo. Não há distância entre você e eu. 
Eu estou em você, você está em mim, nós não podemos ser separados. 
Eu estou sempre com você, quer você goste ou não. 
Eu vim aqui para entrar no Jogo do Amor do mundo feminino (humanidade). 
Eu posso matar a mente. Eu vou bater em você! (Isso significa que, vai dar golpes na 
vida.) Eu vou te matar! O que é essa matança? Nada além de tirar o egoísmo. A 
maioria das pessoas acha que ele trabalha diretamente, mas na verdade, ele trabalha 
de forma indireta. Ele desnuda a pessoa de todas as vestimentas. Essas pessoas que 
fazem amizade com Ele em seu sofrimento certamente irão para o Infinito. 
Dadaji foi empurrado aqui com todas as provisões. O programa era reduzir à 
submissão os chamados povo santo, padres, gurus, renunciantes e intelectuais. Não 
havia plano de contato em massa. Ouça, Dada não tem raiva de ninguém. Ele só está 
preocupado com esses gurus e sacerdotes que estão oferecendo uma coisa errada 
para a nossa gente honesta e inocente. E, por que fazer uma transação comercial ao 
falar sobre Deus? 
Eu nunca vou a lugares para dar palestras. Eu vou para casas particulares, onde as 
pessoas vêm. 
Eu lhe digo, sempre que eu sentir que estou fazendo, naquele momento, Ele está 
distante. Você entendeu? Ele (Dadaji) não pode continuar com isso. O homem não 
veio para cá (para este mundo), ele é aquele Deus que está fazendo o Mahanam que 
é a única Verdade. Você pode me amar como irmão. 
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Por favor, não me leve para o seu Guru. Esse é o meu pedido. Deus está em todos 
nós, Ele está em você também. Você tem que procurá-Lo e você pode descobrir Deus, 
seu Ser. Deus está em toda parte. 
A história nunca registrou um Advento como esse, e nunca registrará novamente. O 
que Dadaji diz é absolutamente impecável. Ninguém tem qualquer poder para 
encontrar erro em Suas palavras. Nada pode parar Sua Obra. Eu não estou 
incomodado por nada, porque eu sou. . . Eu sou. 
O Amor de Dadaji é muito sagrado, secreto e silencioso. Mesmo que a próxima 
pessoa não possa conhecer isso, nem tenha o direito de conhecer isso. Este Amor é 
tão profundo, ao contrário do amor mundano, que é "longe da vista, longe do coração". 
Seu Amor é eterno e nenhuma barreira ou distância pode impedir isso. O Amor de 
Dadaji cresce e cresce para aqueles que amam Ele. Ele dá indícios de Seu Amor. Ele 
é constante, imutável e não tem expectativas. Aquele que está além de toda 
escravidão e da mente, mantém os olhos em sua própria gente. Ele os guia a partir de 
dentro e de fora. Então vá em frente sem medo em todas atividades de sua vida. 
A vida mundana que uma pessoa leva é coberta por pretensões, hipocrisia e ilusão, de 
natureza duvidosa. Esta capa da falsidade, desprovida de amor, tornou-se verdade 
para uma natureza pessoal. Poucos afortunados tentam o máximo para sair dessa 
capa da mente e o Todo-Poderoso Guru trata de apoiá-los, para elevá-los ao 
verdadeiro estado natural do Amor, Afeição e Felicidade em que Ele existe como o 
Marido, Pai, Filho, Amigo e ao mesmo tempo, Dadaji. Esse contato acontece no 
momento destinado a aqueles que estão destinados a Ele próprio. 
No começo você vai ter confusões e conflitos dentro de si mesmo. Em seguida, seus 
parentes, amigos e outros de todas as partes vão tentar levá-lo vacilante em prazeres 
mundanos. Sendo escravo dos altos e baixos da vida, eles são presos pelos prazeres 
da sua mente num momento, e no momento seguinte, eles lamentam e choram em 
desespero com os sofrimentos da vida. Eles julgam os outros pela forma física e não 
podem ver o Ser interior mais além. Você tem que estar entre eles para provar a 
diversidade da vida. Caso contrário, como renunciantes e ascetas, você se tornará um 
escapista, fugindo das etapas naturais da vida, assustado com homens e mulheres ao 
seu redor. Sua integridade está em manter o controle e equilíbrio, e praticar a 
tolerância e o perdão. Isso vai provar que mesmo que você viva entre essas pessoas 
que são escravos da mente, você é diferente deles. Este controle e equilíbrio não vem 
através de práticas ou rituais, ele vem pelo Seu Sharan (lembrança Dele). Seu Toque. 
A Consciência Dele dentro torna-se firme, ajudando você a enfrentar os choques do 
mundo, os altos e baixos da vida. 
Você e todos os que tenham encontrado Dadaji descobriram um amor natural na 
atmosfera mundana e se abriram totalmente para receber a imortal Felicidade. 
Aqueles que são meus estão sempre comigo. Aconteça o que acontecer a eles, 
acontece para o bem deles. Talvez em algum momento a sua carga de sofrimentos é 
muito pesada. Saiba com certeza, de que é Sua Graça. Eu nunca vou te trair. Eu 
nunca vou esquecer você em minha vida. 
Você é meu e vai ficar comigo. Eu quero você, você tem que ficar comigo. Eu te amo 
desde o início. Ele ama você. Do meu coração, Ele te ama. 
Finalmente, você vai ficar comigo. 
O que você pensa, eu penso também. Você entendeu? Você está nu diante de mim. 
Seu Ser é o meu Ser. 
Você é meu coração. Isso é Absoluto. 
Desde que você é, eu estou com você. 
Você é. . . você é. 
Eu amo todos vocês. 
Vida. Você é minha vida. 
Eu vou te amar para sempre. 
 
 


