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Esta é uma compilação que reúne doze divinos
discursos de Sathya Sai por ocasião da
celebração de Seu advento.
Que possa ser útil, inspirador e
promover transformação divina para todos!
Com muito amor,
Coordenação Nacional de Devoção

“Há apenas uma coisa que vocês podem Me oferecer hoje: orem para que as pessoas de todos os
países, ou melhor, que toda a humanidade esteja feliz e em paz. Só então haverá unidade real. Não
aspirem meramente à paz e à prosperidade da Índia. Orem pelo bem-estar de todos os países.
Todos são nossos irmãos, estejam eles no Paquistão, na América ou em qualquer outro lugar. (...)
Recitem o nome de Deus, cantem cânticos devocionais e façam boas ações, engajando-se no
serviço ao próximo. Acalentem amor em seus corações. O amor vai afastar todos os maus
pensamentos e promoverá o espírito do perdão.” (Divino Discurso em 23/11/1993)
“Devo pedir-lhes que Me deem, como um presente de aniversário, apenas uma coisa: reduzam seu
egoísmo e diminuam seus desejos errados. Nutram seu espírito de sacrifício, e se tornem seres
humanos nobres. O Avatar (Encarnação Divina) vem para salvar a humanidade com Seu Amor e Sua
Compaixão. Ele desce ao nível do homem e desperta, nele, a Consciência Divina. Para capacitá-lo a
alcançar a meta elevada de se fundir com o Absoluto, esta possibilidade lhe foi concedida como
uma recompensa pelo mérito adquirido em muitas vidas prévias.” (Pensamento para o Dia
23/11/2004)
“Eu amo a todos. Não tenho nenhuma antipatia por qualquer pessoa. Todos são Meus devotos,
amigos e filhos. Para mim, todos são um. Este universo é um grande livro. A Consciência é o seu
Guru. Deus é o seu amigo. O tempo também é a própria forma de Deus. Então, não desperdicem
tempo. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Tornar seu tempo puro é a verdadeira prática
espiritual. Eu não tenho nenhum desejo de ter tais celebrações de aniversário elaboradas – nem um
pouco. Eu passo por tudo isso porque agrada aos Meus devotos. Eu não gosto particularmente de
qualquer coisa. A felicidade dos devotos é a Minha felicidade. Dediquem suas vidas ao amor divino.”
(Divino Discurso em 23/11/2000)
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“Sejam um exemplo para os outros e façam todos felizes. Esta é Minha mensagem de aniversário.
Este é o aniversário deste corpo. Verdadeiramente falando, Eu não tenho nascimento. Como todos
vocês estão reunidos aqui, Eu estou celebrando este dia como dia de aniversário. Este aniversário
não é importante para Mim. O dia quando todos forem felizes será Meu verdadeiro aniversário. Eu
não desejo nada. Eu serei feliz quando vocês assimilarem Prema, Thyaga e Yoga e experimentarem
a divindade dessa forma. Eu desejo que vocês vivam uma vida exemplar em paz e segurança. Neste
dia auspicioso, preencham seus corações com sentimentos nobres e cantem o nome de Deus.”
(Divino Discurso em 23/11/1998)
“Bhagavan verterá Seu amor ilimitado sobre todos vocês pelo simples pedir. Bhagavan está pronto
a sacrificar até mesmo Seu próprio corpo por Seus devotos. Vocês vivem felizes e passam suas vidas
em um estado de bem-aventurança. Bhagavan deseja apenas o amor de vocês. O amor de vocês
torna Bhagavan feliz. O amor de Bhagavan é sua maior riqueza e boa sorte. Este é o maior presente
de Bhagavan para vocês. Cuidem bem deste presente precioso. Esta é a bênção de Bhagavan para
vocês neste dia. Que todos vocês possam ter uma devoção firme e uma vida sagrada, longa e feliz.
Que vocês possam ter tudo isso! Que todas as suas dificuldades possam ser removidas. Que vocês
possam desfrutar bem-aventurança ilimitada.” (Divino Discurso em 23/11/2000)
“Verdadeiramente falando, as orações de pessoas elevadas e santas funcionam como um convite
para o advento do Senhor. No mundo externo, quando as pessoas precisam de ajuda ou de algum
conforto, elas abordam os governantes e informam-nos sobre suas necessidades. Assim também,
no reino espiritual, quando não há possibilidade de realização e aquisição de devoção, caridade, paz
e verdade, as almas boas e grandes que desejam alcançá-las, oram ao Senhor interno. Então, em
resposta às suas orações, o próprio Senhor vem ao mundo e verte Sua graça a todos. Isso é
conhecido por todos que já leram as histórias do Senhor.” (Pensamento para o Dia 02/06/2010)
“Vocês comemoram o aniversário de Bhagavan; mas vocês seguem Seus ensinamentos? Vocês só
vão experimentar os frutos da celebração do aniversário quando seguirem os ensinamentos! Jesus
disse: “Amem a todos”. Por causa d’Ele o Natal é celebrado, mas quantas pessoas praticam o amor?
Efetivamente quase ninguém. Há amor no coração de todos. Compartilhem-no com pelo menos
dez pessoas a cada dia! Isso é feito raramente. As pessoas gostam mais de receber do que de dar.
Elas estão dispostas a dar apenas as coisas que não apreciam. Não há sacrifício nisso.” (Divino
Discurso em 23/11/1993)
“Deus encarna em prol da redenção da humanidade e não por Sua própria causa. Ele desce ao
mundo para anunciar à humanidade sua origem divina e exortar as pessoas a voltar para Deus,
seguindo o princípio do amor. Através do amor você pode conseguir qualquer coisa. É esta
mensagem que deve ser entendida hoje - o papel do Avatar em conduzir a humanidade a uma vida
piedosa através do amor. Todo ser humano é uma encarnação do Divino. O Divino habita em cada
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ser. Cada momento marca o advento do Senhor, pois os seres humanos nascem continuamente.
Portanto, dedique cada momento aos pensamentos de Deus. Quando você fizer isso, no devido
tempo, você experimentará o Divino. Você será livre de ilusões e será divinizado. O homem nasce
para se fundir na graça do Divino e não para se afundar nos prazeres mundanos. Preencha sua vida
com amor e molde-a com amor.” (Pensamento para o Dia 24/04/2012)
“Muitos devem estar pensando sobre o presente para oferecer a Swami em Seu aniversário. O
presente dado a Deus deve ser o amor puro, firme e abnegado. Você pode alegrar-se que tem dado
ao Senhor um verdadeiro presente apenas quando ama seu próximo, compartilha seus sofrimentos
e se envolve em servi-los. Adote aldeias e torne-as aldeias ideais. Ricos e poderosos têm muitos
servos. O angustiado, o pobre e o doente não têm ninguém para atendê-los. Vá a eles e seja seu
amigo e parente, seu mais próximo amigo. Deixe-os recebê-lo como tal. Não despeje espiritualidade
aos ouvidos daqueles que são torturados pela fome e afligidos pela dor. Primeiro sacie sua fome.
Sirva-os como Deus e dê alimentos, roupas e medicamentos e, em seguida, ensine-lhes
espiritualidade. Eu o abençoo com longa vida, boa saúde, felicidade, paz e prosperidade. Que você
possa dedicar sua força intelectual, espiritual, mental e física e habilidades a serviço do Universo.
(Pensamento para o Dia 23/11/2014)
“Comecem cedo, dirijam devagar e cheguem em segurança. Não estou interessado em celebrar os
Meus Aniversários. Os devotos querem realizar várias programações nesta ocasião. Mas Eu não as
permiti. Como vários de vocês se reuniram aqui, este encontro aconteceu, mas não tenho interesse
sequer neste encontro. Para Mim, todos os dias são dias de festival. Estou sempre feliz. Sou a
encarnação da felicidade eterna. Qual o tipo de felicidade? Não é algo dado pelos outros. Não
espero que os outros Me deem felicidade. A Minha felicidade se origina do interior.” (Divino Discurso
em 23/11/2002)
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LEVEM UMA VIDA FELIZ COM SENTIMENTO DE CAMARADAGEM E DE
FRATERNIDADE
Data:23/112008 Ocasião: 83º Aniversário Local: Prasanthi Nilayam

Todos os nomes e formas são manifestações do Ser Supremo.
Que é Existência – Sabedoria – Bem-aventurança Absoluta e Não-Dual.
Esta é a encarnação de Sathyam, Sivam, Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza)
(Verso em sânscrito)
Encarnações do Amor Divino!
O país de Bharat1 é sagrado. Neste sagrado país, a tolerância é a nobre qualidade que devemos cultivar.
Tal como um elefante é incapaz de compreender a sua força natural, assim são os Bharatiyas2 de hoje em
dia. O elefante se submete docilmente ao comando do mahout3 que é ignorante e analfabeto. Apesar de sua
grande força, ele não pode demonstrá-la. Da mesma forma, os Bharatiyas são atualmente incapazes de
demonstrar a sua força, apesar de possuírem uma rica cultura, retidão e justiça a seu favor.
Os Vedas afirmam: Na karmana na prajaya dhanena thyagenaike amrutathwamanasuh (a imortalidade não
é atingida pela ação, descendência ou riquezas, mas somente pelo sacrifício). A maior desvantagem neste
país é a falta de união entre as pessoas. Nós temos tudo neste país. Temos nobres qualidades. Somos
íntegros. Mas não há união entre as pessoas, conseqüentemente, todos os outros fatores positivos são
ineficazes. Portanto, devemos cultivar a união entre as pessoas.
Nós todos pertencemos à mesma espécie: a dos seres humanos. Sendo humanos, infelizmente,
demonstramos atributos cruéis e animais. Conseqüentemente, em primeiro lugar, devemos reconhecer a
nossa natureza humana.
Devemos tratar o sofrimento dos outros como o nosso próprio sofrimento; tratar as dificuldades dos outros
como as nossas próprias. Devemos ser amigáveis com todos. Precisamos desenvolver fé na máxima:
Ekatmaswarupas (encarnações do Único e Divino Ser). Devemos desenvolver o senso de discernimento
entre o que é bom e o que é mau, visando somente o bem, abandonando o mal em todos os seres
humanos. O mesmo princípio deve ser seguido também pela sociedade. Devemos ser bons, mesmo com
quem nos prejudica.
Não há nada de grandioso em ajudar aqueles que nos ajudaram.
Nobres são aqueles que ajudam até mesmo aqueles que os prejudicaram.
(Poema em télugo)
Devemos sempre manter bons pensamentos sobre as pessoas. “Veja o bem, faça o bem e seja o bem –
este é o caminho para Deus”. Yad bhavam tad bhavanthi (Assim como é o sentimento, assim será o
resultado). Se os nossos pensamentos forem bons, nos engajaremos sempre em satkarmas (boas ações).
Se vocês comerem uma manga, poderão ter um arroto de pepino? Não. Da mesma forma, se vocês
cultivarem sempre os bons pensamentos, verão somente o bem em toda parte. Se vocês se viciarem em
maus pensamentos, verão somente o mal em toda parte.
Existe um colégio secundário Sri Sathya Sai em Muddenahalli, perto de Bangalore. Vários rapazes vindos
de famílias pobres das aldeias da periferia estudam ali. Vários filantropos ajudam a faculdade de diferentes
formas. Alguns constroem salas de aula, outros um salão para bhajans, etc. Entretanto, essa instituição de
ensino não é afiliada a qualquer universidade. Uma vez concluída a sua formação aqui, os rapazes terão de
ir para locais como Bangalore para conseguir um diploma.
Quando considerei as suas dificuldades, tive uma boa idéia. Aqui em Puttaparthi, nossa faculdade e
Universidade estão localizadas em belos e espaçosos prédios. Suponham que estabeleçamos um campus
em Muddenahalli – os rapazes de lá também ficarão felizes, não é? Portanto, Eu decidi estabelecer um
Campus Universitário da Universidade Sri Sathya Sai também em Muddenahalli.
1 Índia.
2 Indianos.
3 Adestrador.
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Minha Divina Vontade é irrevogável e imutável. Agora que decidi, iniciarei o processo a partir de amanhã.
Uma vez que os rapazes que estudam na escola de Muddenahalli vêm da região rural e são muito pobres,
são incapazes de seguir uma educação superior em cidades maiores. Por isso, interrompem os seus
estudos e assumem atividades agrícolas. Naturalmente que isso também é necessário. A educação leiga
ajuda a fazer uma vida confortável. Portanto, a educação é de máxima prioridade. Uma vez terminada a sua
educação, eles poderão ingressar em qualquer atividade, inclusive a agricultura.
Por essa razão, Eu decidi fornecer educação universitária aos rapazes de Muddenahalli. Em minha opinião,
lado a lado com os temas acadêmicos, deve-se ensinar os textos épicos e sagrados como o Ramayana, o
Bhagavata e a Bhagavad Gita. É preciso dar uma boa formação aos rapazes, que lhes permita divulgar a
mensagem desses épicos nas aldeias vizinhas. Toda a educação secular é inútil sem uma base espiritual.
Há milhares de pessoas bem educadas no mundo. Mas, qual é a sua contribuição para a sociedade?
Nenhuma. Elas nem mesmo se importam com a sociedade. São loucas pela vida luxuosa das grandes
cidades. Elas se entregam a práticas negativas como jogos de azar e à vida mundana. As crianças também
se enveredam por maus caminhos, observando os seus pais.
Portanto, em minha opinião, devem-se ensinar as crianças a trilhar o caminho certo. Os mais velhos as
seguirão mais tarde, ao observá-las. Tendo isso em mente, decidi estabelecer um Campus Universitário em
Muddenahalli. Talvez isso venha a custar dois ou três milhões de rúpias. Eu não me preocupo com esse
montante. Estou convencido de que isso é necessário.
Os rapazes em Prasanthi Nilayam são excelentes. Eles são puro ouro. É possível que um ou dois se
desviem do rumo certo, mas muito em breve eles se ajustarão ao ambiente acadêmico e seguirão a maioria.
Ontem, os rapazes encenaram uma peça teatral. Ela continha uma mensagem importante. O tema da peça
foi sobre a disputa de dois irmãos por suas partes numa propriedade de uma pequena aldeia. Eles foram
aconselhados da seguinte forma: “Queridos irmãos, se vocês brigarem entre si, como a nossa aldeia poderá
prosperar? Vocês precisam unir-se e levar uma vida amigável”, e, finalmente eles se corrigiram. Por isso, os
rapazes devem ser encorajados a levar tais passatempos para os programas de desenvolvimento das
aldeias.
Os estudantes, sem dúvida, são bons atualmente, mas os mais velhos os arruínam por seu mau
comportamento. São os mais velhos que os desviam para o mau caminho. Entretanto, os estudantes
rapidamente compreendem os seus equívocos e retrocedem. Eu sei de rapazes que advertem seus pais
viciados em álcool para que desistam dessas tendências negativas, dizendo “Querido pai, não se entregue
a esses maus hábitos. Agindo assim, você somente nos encoraja a beber também. Isso não é bom”.
Se os mais velhos passarem a beber, fumar e jogar, os filhos seguirão o exemplo. Eles ficarão arruinados.
Portanto, se os filhos devem levar uma vida virtuosa, em primeiro lugar, os mais velhos devem levar uma
vida exemplar.
Devido a isso, decidi estabelecer um Campus Universitário em Muddenahalli para ensinar os rapazes a
levar uma vida exemplar e com bons hábitos. Os rapazes não podem se dar ao luxo de ir para uma cidade
em busca de uma educação universitária. Nem os seus pais podem pagar as despesas. Portanto, estou
decidido criar um Campus Universitário com todos os equipamentos e instalações, tais como salas de aula
para todos os cursos e boa hospedagem. Estará pronto para inaugurar dentro de um ano. É a Minha
vontade divina.
Várias pessoas como Anil Kumar, Ajit Popat, etc. falaram bastante, enaltecendo-Me. Não fico feliz com tais
elogios. Não desejo que as pessoas Me exaltem. Tais atos não me deixam exultante nem deprimido. Estou
além dos elogios e das zombarias, do respeito ou do desrespeito, da raiva ou da felicidade. Eu tenho
somente um atributo o tempo todo: o Meu amor. Amo até mesmo aqueles que se dedicam a me difamar. Eu
não considero ninguém como inimigo.
Todos são Meus. Eu cuido de todos vocês, como uma mãe. O Meu amor não é como o de uma só mãe. É o
amor de milhares de mães. O amor de Sai é o de milhares de mães. É unicamente devido a este amor que
Eu ignoro todas as suas faltas e sigo em frente. Sempre que alguém comete um erro, Eu o chamo e o
corrijo em voz alta, mas não lhe demonstro raiva. Eu não tenho raiva de ninguém. Na realidade, Eu não
tenho raiva alguma.
As pessoas que são incapazes de compreender minha real natureza pensam de outra forma. Seja o que for
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que as pessoas possam pensar ou dizer, Eu tenho só um atributo, que é o amor. A minha, é uma estrada
direta, sem atalhos. As pessoas não Me compreendem adequadamente. Uma vez que reconheçam a Minha
verdadeira natureza, elas mesmas se arrependerão. Esse arrependimento é a expiação pelos seus
equívocos. Entretanto, não há modificação da Minha atitude em relação a elas.
O que Eu desejo é Samastalokah Sukhino Bhavantu (Que todos os mundos sejam felizes!). Todos deveriam
ser fortes e saudáveis, levando uma vida feliz e próspera, com amor mútuo e compreensão. Vocês podem
adquirir riqueza, mas não abusem dela. Só então serei feliz. Eu estenderei a Minha ajuda a esse tipo de
pessoa.
Eu não estendi a Minha mão para ninguém, até hoje, para pedir qualquer tipo de ajuda. Se houver alguém
nesta grande multidão de devotos, neste salão, a quem Eu tenha solicitado dinheiro, pode se levantar e
apontar para Mim. Não há ninguém, certamente. Seja o que for que Eu necessite em Minha Missão
Avatárica, vem somente do Meu interior.
“O dinheiro vem e vai, a moralidade vem e cresce”. É Meu empenho que a moralidade seja desenvolvida.
Todas as aldeias devem desenvolvê-la. Com esse propósito, a educação nas áreas rurais é um instrumento
importante. Ao mesmo tempo, a fé em Deus deve também ser desenvolvida.
As pessoas com autoconfiança podem qualquer coisa. Bhakta Ramadas quis construir um magnífico templo
para Rama em Bhadrachalam. Para tal, ele utilizou todo o dinheiro dos impostos coletados do povo. Como
resultado, ele foi preso pelo Imperador Tanisha, acusado de malversação do dinheiro público e submetido a
grande tortura. Incapaz de suportar a tortura física, ele orou a seu amado Senhor Rama, usando até mesmo
palavras ásperas como:
Essa jóia que Lhe adorna a cabeça me custou dez mil moedas de ouro.
Sem considerar o meu esforço, Você está ostentando essa jóia como se ela fosse Sua.
(Canção em télugo)
Imediatamente após, ele compreendeu a sua insensatez e, arrependido, suplicou o perdão de Rama. Da
mesma forma, algumas pessoas podem pensar e falar de várias formas sobre Swami. Mas, muito em breve,
todos compreenderão e se arrependerão por suas ações imprudentes. Loko bhinna ruchihi (Pessoas
diferentes têm opiniões diferentes).
As pessoas se dedicam a comentar as suas desilusões, mas Eu não tenho ilusões. O que quer que as
pessoas possam dizer, Eu converso com elas e as cumprimento com amor. Eu não as castigo por suas
conversas ou comportamento imprudente. Elas mesmas terão de compreender as suas faltas e arrependerse delas. Se me denegrirem agora, elas próprias enfrentarão dificuldades mais tarde. Portanto, as pessoas
devem pensar duas vezes antes de se dedicarem a conversas inconseqüentes.
Infelizmente, ninguém tem sido capaz de compreender a minha verdadeira natureza. Fingem compreender
a Minha mente, mas ninguém, ao menos, pode compreendê-la. As pessoas vêem unicamente as
manifestações exteriores. Falam dos meus programas e atividades no mundo externo apenas. De toda
maneira, são incapazes de compreender o meu amor divino, que flui das profundezas do Meu coração.
Apesar disso, estou confiante que as pessoas o compreenderão algum dia. Eu sempre desejo e trabalho
para o bem-estar do mundo inteiro.
Todos devem viver em paz. Mesmo que não tenhamos qualquer outra propriedade, podemos levar uma
vida feliz apenas se a propriedade do amor estiver conosco. E esse amor deve se apoiar na autoconfiança.
Deus é a única fonte e apoio para todo o universo. Tudo mais é ilusão. Sofrimentos e dificuldades, perdas e
ganhos, enfermidades e doenças, não os tratem como a vontade divina. Então, tudo se transformará em
benefício para vocês. Vocês dizem “Este é o meu corpo”. Mas quem é você? Vocês dizem “Meu corpo”,
mas vocês não são “Eu sou o corpo”. Da mesma forma, vocês dizem “Minha mente”, mas vocês não são
“Eu sou a mente”. Assim, “vocês” são diferentes do seu corpo, da sua mente, etc.
Quando alguém lhes pergunta o seu nome, não digam “Eu sou Rama” ou “Eu sou Krishna”. Diga “Eu sou
Eu”. Seja qual for o nome que disserem, é somente o nome que lhes foi dado por seus pais. Não é o seu
nome verdadeiro. De fato, nada lhes pertence neste mundo. O “Eu” é a sua única propriedade. Essa é a
razão por que dizemos: “Eu”, “Eu”, “Eu” para tudo.
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Vocês são realmente Deus se puderem livrar-se do “Eu”, o ego e do “meu”, o apego. Então vocês serão
realmente vocês mesmos (seu verdadeiro SER). Quando vocês dizem, “minha casa”, “meu povo”, etc., o
apego cresce. Esse apego ao corpo cria o ego. Portanto, uma vez superado o “Eu” e o “meu” e levando uma
vida agradável, vocês obterão grande felicidade. Que todos possam levar uma vida feliz, amorosa e longa!
Que todos possam ser unidos!
Que possamos todos andar unidos, que possamos todos crescer unidos,
Que possamos permanecer unidos e crescer juntos em inteligência,
Que possamos viver unidos, com amizade e harmonia.
(Poema em télugo)
Nós não podemos fazer nenhum trabalho com um só dedo. Quando todos os cinco dedos da mão estão
unidos, podemos fazer qualquer trabalho. Da mesma forma, se as pessoas estiverem separadas, o trabalho
não poderá ser executado.
Uma pequena história: uma vez os cinco dedos de uma mão discutiam entre si, sobre qual seria o dedo
mais importante. O dedo médio argumentou com ego, “Eu sou mais importante do que todos vocês”. Tenho
dois “guarda-costas”, um de cada lado. Portanto, eu sou importante.
O dedo indicador disse: “Vocês podem fazer qualquer trabalho apenas se eu lhes mostrar o trabalho a fazer.
Caso contrário, não poderão. Portanto, somente eu sou importante”.
O dedo mínimo interveio e disse, “Apesar de ser pequeno em tamanho, estou à frente como o comandanteem-chefe para punir qualquer indivíduo ou ensinar-lhe uma lição. Portanto, eu sou importante”.
Por causa disso, o dedo anelar riu e disse, “As pessoas usam diamantes e anéis com pedras preciosas
somente no dedo anular, portanto, eu sou o rei de todos”.
Finalmente, depois de ouvir todos esses argumentos, o dedo polegar riu alto e concluiu a discussão com a
seguinte sugestão, “Nenhum de vocês pode assumir qualquer tarefa sem mim; por isso, trabalhemos
juntos”.
Deixem que todas as astikas, nastikas, astika-nastikas, e nastika-astikas4 venham juntas. Isso é o que
precisamos atualmente. O que Bharat necessita agora é de união. Nós temos tudo – amor, verdade, retidão
e justiça – mas não a união. É unicamente devido à falta de união que estamos levando uma vida de
diversidade e idéias divergentes. Todos devem ser unidos e levar uma vida feliz com sentimento de
camaradagem e fraternidade.
Infelizmente, hoje em dia, há um sentimento de diferença até mesmo entre pai e filho numa casa. A esposa
e o marido, os irmãos e as irmãs, todos discutem entre si. Como pode haver paz e felicidade na família?
Pode haver diferenças de opinião, mas não devem durar muito tempo. Elas simplesmente vêm e vão, como
as nuvens que passam. Por que as pessoas devem brigar entre si? Não dêem importância a essas
diferenças.
Nunca recorri a ninguém para nada, ainda que Eu esteja Me comprometendo com enormes projetos de
serviço social. Eu assumi um projeto de fornecimento de água potável para dez milhões de pessoas em
Chennai. Cada casa foi provida com água potável. Além disso, também foi conseguida água para a
irrigação. As pessoas que vivem nas regiões montanhosas, a Leste e a Oeste do Distrito de Godavari, em
Andhra Pradesh, estavam sofrendo, desejando água pura para beber. Para tanto, Eu consegui um projeto
de fornecimento de água potável para o benefício de todas aquelas pessoas. Junto com o fornecimento de
água potável, foram feitos acertos para fornecer sistemas de purificação da água encanada.
Portanto, Eu sempre desejo fazer algo de bom para cada indivíduo. Agora, Eu proponho a criação do
Campus Universitário de Muddenahalli, para beneficiar os estudantes da Faculdade Sri Sathya Sai de lá. Eu
tenho visto, com os meus próprios olhos, as dificuldades que os estudantes enfrentam devido à falta de
recursos para a educação superior, e fiquei comovido. Por essa razão, Eu lhes prometi que forneceria os
recursos necessários.
Tem alguém aqui de Muddenahalli? (Swami convidou Sri Narayana Rao para o palco e o apresentou à
4 Nastika é aquele que não crê; Astika é aquele que crê; Astika-Nastika é aquele que crê e ao mesmo tempo não crê e, por último,
Nastika-Astika é aquele que não crê e ao mesmo tempo crê.
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audiência). Este homem é o Diretor da Escola Secundária Sri Sathya Sai. Ele é altamente qualificado e
administra muito bem a escola. Sempre que visito Muddenahalli, ele ora: “Swami, quando você derramará a
sua graça sobre nós?”
(Com a bondosa permissão de Swami, Sri Narayana Rao falou durante alguns minutos, expressando a sua
gratidão a Swami).
Logo após, Swami concluiu o Seu Divino Discurso dizendo, ”Que a alegria que Eu lhes dei hoje seja dividida
com todos! Sejam felizes!”
Bhagavan concluiu o Seu Discurso com a canção “Rama, Rama, Rama, Sita...”

Tradução, revisão e divulgação:
Coordenação de Publicação - Conselho Central do Brasil
Fonte: www.sathyasai.org
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SERVIÇO À SOCIEDADE É SERVIÇO A DEUS
Data: 23/11/2006 – Ocasião: Aniversário de Swami1 - Local: Prasanthi Nilayam

Quando a criança emerge do ventre de sua mãe não se vê qualquer guirlanda em torno do seu pescoço.
Não há jóias feitas de pérolas nem há ornamentos de ouro cintilante.
Não se encontram colares cravejados de pedras preciosas, como esmeraldas e diamantes.
No entanto, existe uma guirlanda em torno do pescoço da criança.
O Criador reúne as conseqüências de suas ações passadas em uma pesada guirlanda
que coloca em torno do seu pescoço no instante do nascimento.
(Poema em Télugo)
Manifestações do Amor Divino! Estudantes – Rapazes e Moças!
Não é possível descrever quão afortunado é o ser humano. Dentre todos os seres vivos, o nascimento
humano é o mais raro. O homem não consegue reconhecer o valor da humanidade e se deixa iludir pela
visão dos objetos efêmeros e transitórios do mundo. A base da vida humana não é o mundo instável e
passageiro. Sua vida na Terra é uma síntese de valores morais, éticos e espirituais. O homem, de fato, é
a imagem da Divindade. O Eterno Atma em todos os seres é uma parte do Meu Ser. Todos vocês são
partes de Mim, não são diferentes de Mim. Por não ser capaz de perceber o valor da sua humanidade, o
homem se torna vítima de suas muitas ilusões. Todo o seu aprendizado e todos os seus esforços
extenuantes devem ser direcionados para o reconhecimento dessa verdade. Não precisarão de nada
mais depois de perceber essa verdade fundamental. Todas as posses materiais deste mundo são motivo
de escravidão para o homem e, enquanto ele for escravo, terá de sofrer. Por isso, o ser humano deve
tentar conquistar a liberdade desse cativeiro. Ele deve se livrar do sentimento de apego. Nada é “meu”
ou “seu”; tudo é Um. Desenvolvam em seus corações o sentimento de que tudo é Um. Só assim poderão
experimentar verdade, paz e felicidade.
Manifestações do Amor Divino.
Sua vida é repleta de ambições e desejos. Vocês devem procurar descobrir se estão fazendo os
esforços adequados a fim de alcançarem o propósito de suas vidas. Em primeiro lugar, examinem seus
corações para saber quais são seus pensamentos e sentimentos – se são puros, firmes e altruístas ou
se estão manchados pelos desejos.
Desejos são como uma bagagem que se torna um fardo pesado na jornada da vida. Menos bagagem,
mais conforto e a viagem se torna um prazer. Portanto, reduzam gradualmente os seus desejos. Se
levarem menos bagagem, terão mais paz. Ao contrário, o homem atual aumenta a sua bagagem de
desejos em lugar de aliviar seu fardo.
Milhares de pessoas se reuniram aqui. As cabeças são muitas, mas o sentimento é um só. O Único
Atma reside em todos os seres. Devido ao seu apego ao corpo vocês estão sujeitos a inúmeros
problemas. Hoje são solteiros. Após completarem seus estudos e garantirem um bom emprego, tentarão
se casar. Então, tornam-se dois. Quando alguém usa uma só pulseira, não se ouve som algum. Só
quando se usam duas pulseiras, elas fazem barulho. Depois de casados, vocês passam a se interessar
por aquisições materiais. Nascem os filhos e sua família se expande. Com esse tipo de “progresso”
como podem ter paz? Todos esses apegos mundanos são resultado de seu pensamento iludido. Não há
realidade neles. Quando seus pensamentos e sentimentos não estão na direção correta, estão fadados a
sofrer. Em lugar de se enredarem na vida mundana, devem se engajar no serviço à sociedade.
1

Contexto do Discurso: as festividades do Aniversário de 81 anos de Sathya Sai Baba (na contagem indiana) começaram às 8:10
do dia 23/11, com uma procissão que partiu da casa de Baba, com a banda das universitárias de Anantapur, seguida do grupo de
gaitas de fole das meninas da escola primária; a elas seguiram-se os meninos da mesma escola cantando os Vedas e tocando
percussão, encerrando-se o cortejo com o grupo adulto dos cantores védicos. Eles escoltaram Sathya Sai Baba, vestido de branco,
desfilando em um carro aberto. Após percorrer o salão, chegou à varanda do Mandir, onde foi recepcionado pelo Presidente da
Índia, Sr. Abdul Kalam, que ofertou um poema de sua composição a Swami, lido pelo Prof. Anil Kumar. Após a partida do
presidente Kalam, seguiu-se a fala do Presidente das Organizações Sathya Sai da Índia, que pediu a Swami que fizesse Seu
Discurso. Às 9:00, Baba pronunciou o presente discurso, que se encerrou com a oferenda do Arati. Após haver se retirado para a
sala de entrevistas por algum tempo, Swami retornou à varanda e cortou os inúmeros bolos de aniversário que O aguardavam ali.
À noite, houve uma partida de basquete no recém inaugurado estádio esportivo coberto (ver referência mais adiante, neste
discurso) com a participação dos mundialmente famosos Harlem Globe Trotters (extraído do Prasanthi Bulletin, publicado na
página www.radiosai.org).
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Assim que adotarem o caminho do serviço, seus problemas diminuirão gradualmente. Amem a Todos,
Sirvam a Todos. Não considerem quem quer que seja como outra pessoa. Desenvolvam o sentimento de
que vocês são um só. Toda a humanidade é uma coisa só. Aquilo que vêem no mundo é somente
reação, reflexo e ressonância da Realidade que é única. Tão logo entendam essa verdade, estarão em
paz. Só então sua mente será firme e concentrada no prosseguimento de seu estudo e profissão. Por
essa razão, em primeiro lugar, engajem-se no serviço à sociedade. O que é sociedade? É o seu próprio
reflexo. Não se distanciem, portanto, da sociedade. Mantenham-se sempre envolvidos no serviço à
sociedade. Por que razão Deus lhe deu mãos? Não foi para rabiscarem num pedaço de papel. Elas
devem estar totalmente dedicadas ao serviço a Deus. Trabalho é Adoração. Dever é Deus. Cumpram
com seu dever.
Manifestações do Amor Divino!
Vocês agora são jovens e todas as partes do seu corpo são saudáveis e fortes. Primeiro vem o corpo.
Em seguida, os sentidos. Acima dos sentidos está a mente, e o intelecto é superior à mente. O Atma é o
mais elevado. Quando compreenderem e contemplarem o princípio do Atma, estarão livres de todo
sofrimento e escravidão. A perversão da mente é a causa de todo o seu sofrimento e cativeiro.
Certa vez, a mãe deste corpo, Eswarama, foi ao poço buscar água. De repente ela se sentiu tonta e
ouviu uma voz etérea. “Estou entrando em seu corpo”. Ela ficou assustada sem saber o que estava
entrando em seu corpo, se era um fantasma, um espírito ou um anjo. Então, ouviu de novo a voz,
dizendo: “Estou entrando em seu corpo para o bem do mundo”.
Eswarama não foi o nome dado à mãe deste corpo quando ela nasceu. Esse nome lhe foi dado por
Kondama Raju, avô deste corpo. Ele era uma alma nobre que reconhecera Minha Divindade desde a
Minha infância. Percebendo que ela era a Mãe de Eswara, ele mudou seu nome para Eswarama – a
Mãe de Deus. Ela não era uma mulher comum; era uma grande alma, amada e admirada por todos.
Onde quer que estivesse, saudavam-na com grande amor.
Karanam Subbamma era uma pessoa de grandes virtudes. Ela tinha uma posição respeitável no vilarejo.
Com o passar do tempo, aconteceu com ela uma grande transformação. Ela preparava comida para
todos os devotos que vinham para o Meu Darshan. Tudo que fazia era por amor a Swami. Naqueles
dias, Eu ficava fora de casa a maior parte do tempo. Caminhava pelos vales e colinas da vizinhança.
Subbamma preparava muitos lanches diferentes, que colocava em caixas e saía à Minha procura onde
quer que Eu estivesse. Seu amor por Swami era grande. Na Dwapara Yuga foi Devaki quem trouxe
Krishna ao mundo, mas Yasoda teve a boa sorte imensa de ser chamada de mãe de Krishna. O mesmo
aconteceu com Subbamma nesta Era.
2
Certa vez Karanam Subbamma realizou um Sathyanarayana Vrata . Ela convidou Eswarama para
participar. Como Eu nasci depois de Eswarama haver ingerido o alimento santificado proveniente de um
Sathyanarayana Vrata, recebi o nome de Sathyanarayana. Desde o Meu nascimento as pessoas não Me
consideravam uma pessoa comum; sempre Me consideraram como um Ser Transcendental, dotado de
grandes poderes divinos. Quando Eu era pequeno, todas as crianças da vila costumavam se acercar de
Mim. Eu perguntava a cada uma o que queria. Todos queriam uma coisa ou outra, como lápis, canetas,
um doce ou uma bala. Tudo que pedissem Eu tirava de Minha sacola vazia. Não possuía sequer um
centavo comigo. Quando recebiam os objetos pedidos, eles ficavam imaginando como Eu era capaz de
lhes dar aquelas coisas. Não havia possibilidade de tê-las recebido de minha mãe, porque ela também
não tinha dinheiro. Um dia, Eu deixei Minha sacola de lado e entrei em casa. Os meninos aproveitaram a
chance e procuraram dentro da bolsa. Eles não eram meninos medíocres. Queriam ter certeza de que
não havia nada escondido na sacola. Após uma busca minuciosa, não foram capazes de encontrar um
alfinete sequer. Então perceberam que todas aquelas coisas vinham de alguma origem desconhecida.
Ficaram assombrados com aquilo. Assim, Eu estava sempre rodeado de crianças desde a Minha
infância.

Gradualmente, Minha fama se espalhou por todos os cantos. Isso despertou inveja em algumas
pessoas. Apesar dos invejosos, Meu nome e fama chegaram a todos os cantos do mundo. Pessoas de
inúmeros países do globo, representantes de várias fés, começaram a chegar a Prasanthi Nilayam em
grande quantidade e passaram a celebrar aqui os seus festivais. Dezembro está chegando e o Natal se
aproxima. Cristãos de todas as partes do mundo se reunirão aqui para celebrar esse festival. Do mesmo
2

Vrata = voto; Sathyanarayana = Espírito da Verdade. É um nome de Vishnu, o Aspecto Protetor de Deus, na Trindade Hindu.
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modo, os Maometanos também vieram a Prasanthi Nilayam e oraram pela Minha permissão para
celebrar seus festivais. Pessoas pertencentes a todas as fés têm vindo a Prasanthi Nilayam para
celebrar suas datas festivas aqui. Como Eu venho dizendo a vocês, “Todos são Um”.
As Religiões são muitas, mas a Meta é uma só.
As roupas são muitas, mas o fio que as tece é um só.
As jóias são muitas, mas o ouro é um só.
(Poema em Télugo)
Da mesma maneira, existem muitos seres, mas o Atma que mora dentro deles é o mesmo. Apesar disso,
há certas pessoas criando diferenças. Como o nome e a fama de Swami estão se espalhando, muitas
pessoas desenvolveram inveja e vêm fazendo propaganda enganosa. Recentemente, um encontro foi
realizado em Londres, no qual o Marechal-do-Ar Suri (da reserva) repudiou toda essa propaganda falsa.
Ele disse aos críticos que deveriam visitar Sathya Sai baba, observar e experimentar pessoalmente a
verdade e, só depois, fazerem quaisquer comentários. Ele recomendou também que não dessem
ouvidos a toda sorte de fofocas nem falassem sobre elas. O que podem obter dando ouvidos aos outros?
Aqueles que divulgam rumores não viram nem experimentaram nada por si mesmos. Apesar disso, dão
início à propaganda falsa e levam-na a vários países; chegando à Índia também. Sem investigar os fatos,
alguns jornais indianos por sua vez publicaram esses falsos artigos, imitando os periódicos estrangeiros.
Na verdade, esses críticos não acreditam naquilo que eles mesmos falam. Então, por que deveriam
acreditar naquilo que outros dizem? Sua única intenção é difamar Swami por meios escusos. No entanto,
é impossível para qualquer um difamar Swami.
Não apenas agora, mas nos tempos que virão, ninguém conseguirá manchar o nome de Swami. Todos
terão que se render ao amor de Swami mais dia menos dia! O Nome de Sai é eterno e imutável. Podem
falar o que quiserem. A língua não tem ossos e pode se contorcer de todas as maneiras. Só se atiram
pedras nas árvores carregadas de frutos. Como árvores frutíferas, todas as pessoas nobres estão
sujeitas a muitas provações e dificuldades. Porém, quando o indivíduo adere firmemente à verdade,
nada o pode abalar. Não importa quantas pessoas lutem contra a verdade; elas jamais vencerão. Por
isso, mantenham-se fiéis à verdade, aconteça o que acontecer. Aquele que é fiel à verdade está fadado
à vitória. Por isso, jamais desistam da verdade.
Quem é Deus? A Verdade é Deus! A Verdade é inabalável! Não há maior virtude do que ser fiel à
Verdade. O Dharma é aquilo que leva o homem à Paz. Sem Paz, não é possível viver. O santo
Thyagaraja disse: “Não se pode ser feliz sem paz”. Quando conquistarem a paz, experimentarão amor e
felicidade. A Verdade é a origem da felicidade. A Não-violência também emerge da Verdade. Um homem
amoroso jamais nutrirá um pensamento violento sequer. Sathya – a Verdade, Dharma – a Retidão,
Santhi –a Paz, Prema –o Amor e Ahimsa – a Não-violência são como os cinco alentos vitais do homem.
Elas são as qualidades principais de um ser humano. A grande necessidade do momento é o
desenvolvimento desses valores humanos. Só quando forem desenvolvidos poderá haver paz neste
país.
Onde quer que olhem, atualmente, vêem somente pessoas com desejos ilimitados. Considerem qualquer
área de empreendimento humana e os desejos do homem não terão limite. Não há limitação sequer para
o hábito de ler livros. As pessoas lêem o tempo todo. Essa leitura de toda sorte de livros é mera perda de
tempo. De que serve ler se isso não lhes dá satisfação pessoal? O conhecimento obtido nos livros só os
ajudará a ganhar seu sustento. A cultura indiana enfatiza o desenvolvimento da moralidade, ética e
espiritualidade, mas nossos autores modernos ignoram esses três princípios. É por isso que, apesar do
desenvolvimento do ensino acadêmico, não há progresso real.
Ó homem! Não se orgulhe de sua educação.
Se você não oferece reverências a Deus nem pensa Nele com devoção,
Toda a sua educação se torna inútil..
(Poema em Télugo)
Portanto, o homem deve desenvolver amor por Deus. Se tiverem amor a Deus, terão tudo! Sem amor
por Deus, tudo será o mesmo que nada! O amor a Deus é como o interruptor principal. Se for desligado,
nenhum outro interruptor poderá funcionar e não haverá luz. Tão logo o interruptor principal seja ligado,
você poderá obter luz pressionando qualquer interruptor.
Humanidade é a principal qualidade de um ser humano. Mãe Eswarama era dotada de uma humanidade
completa. Todos os seus pensamentos estavam sempre focalizados em Swami. O Curso de Verão
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acontecia em Brindavan. Eswarama tomou o café da manhã. Depois, ficou mascando betel3.
Subitamente ela gritou três vezes: “Swami! Swami! Swami!” Eu respondi: “Estou indo, estou indo, estou
indo”. Desci imediatamente e ela deu seu último suspiro. Ela teve uma morte fácil, sem qualquer
sofrimento. O corpo só tem valor enquanto há vida nele. Tão logo a vida se vai, é como se fosse uma
tora de madeira. O corpo de Eswarama foi levado a Puttaparthi conforme Minhas instruções e os ritos
finais foram executados. Muitas pessoas disseram que Eu devia ter ido também, mas não fui. Eu não
tenho apego ao corpo, que é uma forma de escravidão. Uma vez que entregaram seus corpos a Deus,
seus sentidos oscilantes também perderão seu poder e vocês estarão livres do cativeiro. Podem ocorrer
muitos altos e baixos na vida, mas, desde que vocês se entregaram a Deus, nada os perturbará.
Manifestações do Amor Divino!
Estudem o que quer que tenham de estudar. Conquistem boa reputação na sociedade. Seus pais têm
grandes expectativas quanto a vocês. Devem satisfazer suas aspirações. Reverenciem sua mãe, seu
pai, seu mestre e seu convidado como a Deus. Quando fizerem seus pais, professores e convidados
felizes, então Deus lhes dará mais felicidade. Todo o seu aprendizado é inútil sem amor por Deus. Todos
vocês são jovens. Devem estudar bem e conquistar boa reputação na sociedade. Isso é o que Eu espero
de vocês. Não quero que vocês simplesmente conquistem qualificações acadêmicas. Há muitas pessoas
com educação superior no mundo. Porém, qual é o benefício que trouxeram para o mundo? Vocês
devem trabalhar duramente e dar felicidade aos outros. Só terão cumprido seu propósito na vida quando
4
trouxerem felicidade à sociedade. Kalam tem uma educação esmerada e é devotado a servir à
sociedade. Prestem todo tipo de serviço possível à sociedade. Só isso fará Swami feliz.
Ontem, Ram Setty disse que ele não queria voltar à América. Desejava passar o resto de sua vida aqui,
a serviço de Swami. Seu filho é tão digno quanto o pai. Ele também é médico e disse ao seu pai que não
queria interferir nos seus desejos. Esse estádio5 foi construído graças à generosidade de Ram Setty, sua
esposa, filho e filha. Ele vendeu todas as suas propriedades e doou o dinheiro todo para construção do
estádio. É um homem capaz de grandes sacrifícios. Ele doou 400 milhões de rúpias para a construção.
Quantos têm um espírito de sacrifício desta ordem? Nesta Era em que as pessoas expulsam mendigos
de sua presença sem lhes dar qualquer esmola, essa família fez esse sacrifício tão grande. Ele tem um
filho e uma filha. Mesmo assim, doou essa quantia tão grande. Seus dois filhos não estão interessados
no desfrute dos prazeres mundanos. Seu único objetivo é obedecer a Swami.
A paz e a felicidade residem na espiritualidade e em nada mais. Vocês podem estudar, casar, ter filhos e
viver uma vida feliz. Não há nada de errado nisso. Porém, jamais se esqueçam de Deus. Mantendo a
lembrança Dele, poderão seguir qualquer caminho. Essa é a Minha bênção para vocês. Divulguem o
Divino Nome de Sai em cada canto do mundo. Isso conduzirá à manifestação da divindade dentro de
cada um. Quanto mais perto estiverem de Swami, mais a sua divindade interior se destacará. Então,
suas vidas serão santificadas.
Os prazeres mundanos não são prazeres no verdadeiro sentido da palavra. Hoje vocês podem desfrutar
de um prazer e, amanhã, experimentar dificuldades. Podem se sentir felizes quando nasce um filho, mas
ficarão arrasados se algum infortúnio ocorrer e ele morrer. Num dia sorriem, no outro, choram. Existe
apenas um breve intervalo entre a alegria e a tristeza. Tudo na vida humana é transitório e temporário.
Não se orgulhem de sua riqueza, filhos e juventude; a maré do tempo pode destruir tudo
instantaneamente.
Estudantes!
Que suas vidas sejam longas e felizes! Sirvam à sociedade. Considerem o serviço à sociedade como
serviço a Deus. Só o serviço à sociedade poderá lhes conceder Paz.
6
(Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin… ”)

Traduzido do original em inglês obtido no endereço
http://sssbpt.org/Pages/Prasanthi_Nilayam/81stbirthdaydiscourse23.html.
Niterói, RJ, 1º de dezembro de 2006.
3

Folha cujo sumo, quando mascado, tem efeito digestivo. É um hábito comum entre os indianos.
Swami se refere ao Presidente da Índia, DR. A.P.J. ABDUL KALAM. Para dar uma idéia da “educação esmerada” citada por
Swami, basta dizer que o Sr. Kalam é um engenheiro aeronáutico com importante participação no programa espacial indiano, no
lançamento do primeiro satélite daquele país, na década de 1980. Também é autor de vários livros e um respeitado cientista.
Conduziu um estudo estratégico na Academia de Ciências da Índia, que definiu metas para o futuro de seu país até 2020 e no qual
baseia o seu governo (fonte: http://presidentofindia.nic.in/scripts/presidentprofile.jsp).
5
Swami se refere ao estádio esportivo coberto, inaugurado no dia 22/11, como parte das celebrações do Seu Aniversário, na
presença do Presidente da Índia, entre outros convidados ilustres (fonte: Prasanthi Bulletin em www.radiosai.org).
6
“Sem cantar o Nome de Deus, não se pode ter Pureza nem Paz...”
4
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RECONHEÇAM SUA DIVINDADE INATA PARA ALCANÇAREM A PAZ
Data: 23/11/ 2005 – Ocasião: Festividades de Aniversário de 80 Anos1 - Local: Prasanthi Nilayam

Desprovida de verdade, retidão, amor e paz, toda a sua educação vale zero!
Desprovida de verdade, retidão, amor e paz, a santidade de todos os seus atos de caridade vale zero!
Desprovida de verdade, retidão, amor e paz, a utilidade das posições de poder que ocupam é zero!
Desprovido de verdade, retidão, amor e paz, o resultado de todas as suas boas ações é zero!
Poema em Télugo
Manifestações do Amor Divino!
O nascimento humano foi concebido para a conquista da paz e não para que possam ocupar posições
de autoridade. A pessoa pode possuir todos os tipos de riqueza e confortos, mas se não tiver paz, a vida
em si não terá sentido. Há muitos neste mundo que são prósperos, bem educados e que ocupam
posições de autoridade, mas que benefícios trazem à sociedade? Eles não têm tempo ou inclinação para
enxugar as lágrimas da humanidade sofredora. Como é que nós podemos ajudar aos pobres e
desamparados? Esta deveria ser a preocupação das pessoas que estão no poder. Porém, parece que
ninguém pensa assim. Em nome do serviço social, as pessoas, na verdade, se satisfazem com
2
exibicionismo ! Elas expulsam os mendigos que batem às suas portas. O homem deveria se engajar em
atos de caridade, a fim de experimentar paz.
Vocês devem compreender a importância do termo Homem, em primeiro lugar. Qual é a meta de um ser
humano? É esforçar-se para satisfazer seus próprios desejos? É realizar-se na vida em termos
mundanos? É desfrutar de prazeres sensuais? A vida humana é uma mistura de felicidade e tristeza.
Não é possível experimentar uma delas excluindo a outra. Como podem esperar alcançar felicidade e
paz se não estão preparados para socorrer seu próximo? Todos têm que experimentar altos e baixos na
vida, mas essas coisas são como nuvens que passam. As dificuldades fazem parte da vida. Ninguém
consegue escapar delas. Portanto, deve-se tratar a felicidade e a tristeza com equanimidade. Existe
prazer na dor e vice-versa. O indivíduo não deveria se sentir eufórico com o prazer e deprimido pela dor.
Devemos desenvolver o espírito de equanimidade a fim de que possamos progredir na vida. A igualdade
é essencial para o progresso da sociedade. O indivíduo deve manter o equilíbrio e a serenidade na
alegria e na tristeza, no ganho ou na perda, na vitória ou na derrota. O homem, porém, apesar de
desfrutar de todos os confortos e prazeres é incapaz de suportar até mesmo uma pequena dificuldade.
Ele se deixa perturbar e afligir com o mais insignificante problema.
Se perguntarem a uma pessoa rica se ela é feliz, qual seria a resposta? Ela diria: “Senhor, não me falta
dinheiro; meus filhos estão bem encaminhados na vida; meu lar é muito bem mobiliado e dotado de
todos os tipos de confortos e conveniências. Eu tenho tudo na vida, exceto paz mental.” Como alguém
poderia conquistar paz em sua mente? Ela só é possível quando a pessoa reconhece a sua divindade
inata. Por quê não somos capazes de experimentar paz? Onde está a falha? Nós continuamos a
perguntar ao outro: “Quem é você?” Entretanto, não fazemos qualquer esforço para investigar a nós
mesmos. “Quem sou Eu?” Aí está a falha. Assim que reconhecemos quem verdadeiramente somos,
libertamo-nos das tristezas e dificuldades para sempre. Por esta razão, antes de mais nada, deveríamos
nos esforçar para reconhecer nossa verdadeira identidade. De que serve conhecer tudo o mais sem
estar consciente do Ser?
Acaso não seria um exercício fútil semear quando não há chuvas? Mesmo que chovesse, haveria
colheita sem que alguém semeasse? Tanto o pólo positivo quanto o negativo são necessários para a
1
Contexto: as festividades dos 80 Anos de Swami tiveram início às 7:40 de um dia chuvoso. Os devotos se reuniram no estádio
desde a madrugada anterior, lotando todos os lugares disponíveis. A chegada de Swami foi precedida da elefanta Sai Gita e de
grupos de estudantes dançando e tocando músicas. A procissão seguiu à frente de Sai, que vinha em um automóvel fechado,
passando por um enorme tapete vermelho, até o palanque especialmente armado para a ocasião, onde Baba finalmente deu o Seu
esperado Darshan de Aniversário, usando uma reluzente túnica branca. Nesse momento, por apenas alguns minutos, o Sol brilhou
por entre as nuvens. Após mais alguns eventos comemorativos, que contaram com a participação de pessoas famosas da Índia e
representantes de todos os países do mundo, foi descerrada uma flâmula gigante que continha os dizeres (em inglês): “Que haja
Paz, Unidade e Amor no Mundo.” Em seguida, discursaram Sri Indulal Shah e o Dr. Michael Goldstein, que terminou sua fala
orando a Swami para que brindasse a audiência com o Seu Discurso, aqui transcrito.
2
O termo empregado por Baba foi “Show Work”, um trocadilho com a expressão usada antes: “Social Work”.

14

Organização Sri Sathya Sai do Brasil
www.sathyasai.org.br

corrente elétrica fluir. Da mesma maneira, tanto o esforço individual quanto a Graça Divina são
essenciais para alcançarem sucesso em seus empreendimentos.
Deus é o residente interno em todos os seres; todo o Universo é permeado por Deus. Precisamos
entender que nascemos para experimentar nossa divindade inata e não apenas para desfrutar de
prazeres materiais. Devemos trilhar o caminho da espiritualidade para experimentar nossa divindade
intrínseca. Se nos falta uma perspectiva espiritual, não merecemos ser chamados de seres humanos. De
fato, isto equivale a uma traição a Deus. Ele não espera a sua adoração e, sim, que vocês levem uma
vida ideal e cheia de propósitos.
Certa vez Narada perguntou ao Senhor Vishnu3 qual era o real caminho para a imortalidade. Então, o
Senhor Vishnu respondeu: “A pessoa deve reconhecer que Eu estou presente em todos os seres.” A
centelha da Divindade está presente em todos. O homem não é um simples mortal. Ele é
essencialmente divino. A alma individualizada coexiste com Deus. Ela é negativa e Ele, positivo. O
Senhor Vishnu disse a Narada: ”Eu preciso assumir forma humana para caminhar entre os homens e
proteger o mundo. Estou presente em todos, na forma do Atma. Quando o homem contempla
constantemente o princípio do Atma, Eu Me manifesto.”
O mesmo princípio divino do Atma está presente em todos. Aquele que reconhece esta verdade
experimenta a divindade que a tudo permeia. Deus está em vocês, com vocês, à sua volta, acima e
abaixo de vocês. No entanto, não conseguem perceber esta verdade, a menos que desistam dos
sentimentos negativos. Deus está em toda parte. Não precisam sair à procura Dele. Firmem-se na fé de
que Ele está em vocês. Deus não tem forma específica. Ele transcende todos os nomes e formas.
Tendo nascido como seres humanos, vocês devem lutar pelo bem-estar da sociedade. Vocês são
membros da sociedade e seu bem-estar depende do dela. Por isso, realizem atividades benéficas para a
sociedade.
Manifestações do Amor Divino!
Não se identifiquem com o corpo. Vocês são encarnações do Atma.
O corpo é feito de cinco elementos e poderá perecer mais cedo ou mais tarde,
mas o morador interno não tem nascimento nem morte.
O morador não tem qualquer apego e é a testemunha eterna.
(Poema em Télugo)
Por acaso alguém poderia dizer: “Meu Atma morreu?” O corpo físico perece com o passar do tempo,
mas o Atma é eterno. Pode-se ver o reflexo do Sol em um poço, em um tanque de água, em um rio e
também no oceano. Sem água, não poderá haver reflexo. Cada ser humano pode ser comparado a uma
correnteza na qual se vê o reflexo do mesmo Atma. O Sol é único, mas aparenta existir como um sol
separado para cada país. Quando é dia na Índia, é noite na América e vice-versa. O Sol pode aparecer
em diferentes momentos, em diversos países, mas ele é um só e o mesmo. Não podemos chamá-lo de
Sol Indiano, Sol Americano e assim por diante. Do mesmo modo, Deus é único. A verdade é uma só. O
amor é um só. Vivam em amor. Quando seguirem os princípios gêmeos da verdade e do amor,
experimentarão a manifestação da divindade em todas as coisas.
Quem é Deus? De fato, vocês mesmos são Deus. Por isso, cada um deveria desenvolver a firme
convicção: “Eu sou Deus.” Quando se firmarem nesta convicção, não haverá lugar para o ego e para o
ódio. Vocês são Deus e seus companheiros seres humanos também são. Desenvolvam este princípio de
unidade e igualdade. Quando ferem alguém, estão, na verdade, ferindo a si mesmos. Vitória e derrota
são partes do jogo da vida. O indivíduo não deveria criticar ou culpar o próximo. Quando alguém
enfrentar o fracasso em seus esforços, sintam empatia com essa pessoa. Quando não se identificam
com os outros, as diferenças certamente se manifestam.
Quem são vocês? Pensam que são os seus corpos, mas não são o corpo nem a mente. O corpo
humano é como uma bolha d’água. Como podem se identificar com um corpo efêmero como este?
Vocês podem dizer: “Eu sou a mente,” mas esta nada mais é do que um emaranhado de desejos. Mais
dia menos dia, vocês terão que desistir de todos os desejos. Portanto, não se identifiquem com a mente.
3

Narada –filho de Brahma – o Aspecto Criador de Deus na Trindade Hindu – e considerado o Menestrel dos Deuses, Narada foi
um dos grandes devotos do Senhor Vishnu – o Aspecto Preservador da Trindade Hindu.
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Hoje em dia o homem tem desejos sem limite. Sua mente oscila a todo instante e esta é a razão pela
qual a chamamos de “mente-macaco4.” Não permita que sua mente se comporte como um macaco.
Vocês pertencem à Humanidade; portanto, mantenham sempre estáveis as suas mentes. Lembrem-se
sempre de que são seres humanos. Deus assume a forma do homem. Abandonem a consciência
corporal e vivam com a percepção constante de que vocês são Deus.
Nós construímos templos para consagrar ídolos e oferecer-lhes adoração. De onde vêm os ídolos? Eles
são criados por vocês mesmos. Vocês oferecem adoração a esses ídolos fabricados por mãos humanas
mas não estão preparados para adorar ao Deus que há no homem. Não há sentido simplesmente em
adorar ídolos, se vocês não reconhecem sua própria divindade inata. Todos devem respeitar e
reverenciar o princípio interno do Atma. Considerem a Fé no Ser – Atma Viswasa – como o próprio ar
que respiram. A fé nos ídolos é temporária. Quando vão a Tirupati, adoram a Deus na forma do Senhor
Venkateswara. Louvam-no dizendo: “O Senhor Venkateswara é a nossa deidade familiar.” Quando
empreendem uma peregrinação a Brindavan, adoram a Deus na forma do Senhor Krishna. Em Ayodhya,
oferecem-lhe culto na forma do Senhor Rama. Dependendo do lugar e das circunstâncias, diferentes
nomes e formas são atribuídos a Deus. Porém, em verdade, o Senhor Venkateswara, Krishna, Rama,
Sai Baba, são, todos eles, um só e o mesmo. Chamem-no por qualquer nome que Ele responde. Ele não
tem diferenças. Vocês não devem se deixar iludir pelas diferenças de nome e forma. Desenvolvam fé na
unidade do Atma. As Religiões são muitas, mas a Meta é uma só.
Manifestações do Amor Divino!
Vocês chegaram até aqui com enorme gasto de dinheiro e suportando inúmeras inconveniências; então,
devem usar apropriadamente a sua estadia. Perguntem a si mesmos se têm empregado seu tempo com
algum propósito. De que serve virem até aqui se não praticam os ensinamentos de Swami?
Desenvolvam uma fé inabalável na unidade da divindade. Só assim poderão experimentar paz.
Enquanto não contemplarem a unidade de Deus, suas mentes continuarão a fazer suas travessuras.
Vocês podem criticar alguém hoje, dizendo que é uma pessoa má e elogiá-la amanhã, declarando-a uma
boa pessoa. Bem e mal são frutos de seus pensamentos. Sua mente é a causa de ambos. Na realidade,
o homem é sempre bom por natureza. A vida humana é sagrada. É por isso que se diz: “Deus assume a
forma do homem.” Não se depreciem, pensando que são simples mortais. Vocês, de fato, são o próprio
Deus em pessoa. O simples fato de representarem Deus com forma humana e Lhe oferecerem adoração
é uma prova de que o ser humano é essencialmente divino. Não atribuam importância indevida aos
nomes e às formas. Compreendam o princípio inerente da divindade.
De que serve o nascimento como ser humano se vocês se conduzem como animais? Não é necessário
5
abandonarem tudo e tornarem-se ascetas . Vejam Deus no homem. Deus permeia tudo. Não podem
dizer que Ele está confinado a um lugar em particular. Não há local onde Deus não exista.
Com mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e ouvidos permeando tudo,
Ele está presente no Universo inteiro.6
Nós cultivamos arroz. Entretanto, não consumimos o arroz na forma em que é colhido. Removemos a
casca que recobre o grão e o transformamos em arroz propriamente dito. Enquanto o grão tem casca,
pode germinar; pode “renascer”. Nossos desejos são como a casca que cobre o grão de arroz. Nós
estaremos livres do ciclo de nascimentos e mortes assim que abandonarmos todos os desejos.
O arroz só se torna adequado para o consumo quando passa pelo processo de refinamento. Ele é usado
no preparo de vários alimentos da culinária indiana. A farinha de arroz é usada para preparar outras
tantas iguarias7. Os nomes desses alimentos podem variar, mas o ingrediente essencial, que é o arroz, é
o mesmo em todos eles. Do mesmo modo que o arroz colhido é refinado, nossa mente também deve ser
purificada por meio de um processo de refinamento chamado Samskara.
4

Monkey Mind: é uma expressão muito empregada por Baba para se referir à mente inconstante do homem. Em português, o
termo tem duas traduções: “mente de macaco” ou “mente-macaco”. O primeiro termo compara a mente humana à de um macaco.
O segundo termo é empregado por aqueles que entendem que o que Swami quer dizer é que a mente humana comporta-se como
se fosse um macaco, e não, que se parece com a mente de um macaco. Talvez, nesse caso, se pudesse usar o termo “mente
símia”.
5
Sannyasi foi a expressão usada por Swami
6
Citação em Sânscrito.
7
No original, Swami cita, neste trecho e no anterior, várias iguarias que devem ser bem conhecidas dos indianos.
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Vocês se iludem por causa de seu modo materialista de ver as coisas. Devem modificar seu ponto de
vista. Não esperem que Deus modifique a Criação. Ele já lhes deu tudo em sua forma pura e original,
mas vocês estão poluindo tudo por causa de seus desejos egoístas. A mente é a raiz de tudo isso. Por
esta razão, aniquilem a mente e tudo se tornará claro para vocês.
Manifestações do Amor Divino!
Seus corações são puros e sagrados, mas estão iludidos pelas nuvens dos desejos. Do mesmo modo
que o Sol e a Lua não são visíveis quando estão cobertos por nuvens, somos incapazes de visualizar
nossa realidade por causa dos nossos desejos.
A infância se passa nas brincadeiras com as outras crianças
A juventude se vai com os jogos amorosos
A meia idade absorve o tempo e o esforço para se enriquecer
Vem a velhice e o tempo se arrasta na saudade fútil dos desejos mundanos
e, ainda assim, não há tempo para a contemplação de Deus
Deste modo se desperdiça o valioso nascimento humano
no profundo emaranhado das redes do Karma
(Poema em Télugo)
O homem se orgulha de sua juventude e cai na armadilha da Ilusão. À medida que o fim se aproxima,
ele se lamenta por não haver conquistado paz mental apesar de haver desfrutado de todos os confortos
e prazeres. O homem passa pelos vários estágios da existência, como a infância, juventude, meia idade
e velhice, mas não se vê transformação nele com o passar dos anos. Em lugar de tentar mudar a
Criação, o homem deveria mudar seu ponto de vista. Não há nada errado na Criação. Deus a fez perfeita
e ninguém pode alterá-la. Nesta Criação, Deus pode fazer qualquer coisa acontecer, por Sua Divina
Vontade.
Enquanto a pessoa é dotada de força e vigor físicos, pode desfrutar do prazer de tocar um instrumento e
cantar. Entretanto, não deveria se envolver em qualquer atividade acima de certo limite. À medida que a
idade avança, o corpo físico passa por certas mudanças. Todos vocês conhecem a grande cantora que
8
foi M. S. Subbulakshmi , porém, sua voz recusou-se a cooperar com ela na sua velhice. Quando
mencionou o fato a Mim, expliquei que ela havia usado sua voz em excesso e que esta era a razão de
sua dificuldade.
Sua voz e sua visão estão destinadas a mudar com o passar do tempo. Vocês sofrem, ansiosos e
intranqüilos, por que confiam no seu corpo físico. Em seu lugar, confiem no princípio eterno e imutável
do Atma.
O homem arruína a sua vida devido aos seus hábitos. Ele deveria levar uma vida de retidão. Não
atribuam importância indevida à comida e a bebida. Considerem o caráter como o seu alento vital. Se
lhes faltar caráter, terão que enfrentar inumeráveis dificuldades na vida.
A Divindade é denominada Sath, que significa “princípio eterno e imutável.” As pessoas de diferentes
religiões referem-se a isto usando diferentes nomes. Os Muçulmanos dizem: “Allah Ho Akbar”, pois
consideram Deus como seu único refúgio. Seja Muçulmano ou Hindu, Deus é o único refúgio para todos!
Vocês deveriam declarar para si mesmos, enfaticamente: “Eu quero Deus!” Deveriam mergulhar no
Divino, não em tonéis de vinho9! Tão logo aceitem Rama como seu Deus, devem passar toda a sua vida
na contemplação de Rama. Porém, hoje em dia, a mente do homem se tornou volúvel. Um dia ele coloca
a imagem de Rama em seu altar e lhe oferece adoração, cantando o Seu Nome; no dia seguinte, porém,
ele substituirá a figura de Rama por uma de Krishna, se os seus desejos não forem satisfeitos.
Era uma vez um devoto do Senhor Shiva, que costumava adorá-Lo todos os dias cantando o mantra
sagrado de cinco sílabas Om Namah Shivaya. Passado algum tempo, ele sentiu que Shiva não havia lhe
concedido qualquer favor. Por isso, colocou sua imagem de lado e instalou a imagem de Rama no altar.
A princípio, conseguiu experimentar alguma paz. No entanto, seus desejos permaneciam insatisfeitos e
ele passou a se sentir inquieto. Colocou a imagem de Rama ao lado da de Shiva e começou a oferecer
culto a Krishna, seguindo um conselho de seu Guru. Ele cantava o Nome Divino Gopala Krishna sem
8
9

Conhecida cantora indiana cuja fortuna obtida por sua bem sucedida carreira foi totalmente empregada em obras sociais.
Aqui, temos um trocadilho em inglês bem ao gosto de Swami: “Divine” em lugar de “deep wine.”
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cessar. Após certo tempo, sentiu que mesmo Krishna não havia lhe proporcionado bem algum. Num
belo, dia, uma senhora devota visitou-o e disse: “Para que serve adorar Rama e Krishna? Melhor seria
se você fizesse rituais de adoração à Mãe Divina.” Seguindo este conselho, ele instalou uma imagem da
Mãe Divina no altar e começou a oferecer-Lhe adoração. Enquanto o ritual prosseguia, ele notou que a
fragrância dos bastões de incenso fluía na direção do local aonde havia colocado as outras imagens.
Decidiu então removê-las, pensando que os incensos eram destinados à deusa e que as outras
deidades não tinham direito de receber o perfume. Imediatamente a Mãe Divina se manifestou e sua
frente e disse: “Ó simplório! Você adorou Shiva por alguns dias e então trocou-o por Rama, seguido de
Krishna. O que garante que você não descartará a minha imagem amanhã? Isto não é devoção
verdadeira. Você deveria contemplar um só nome e forma até o seu último suspiro. Deveria permanecer
firme, sem se abalar pelas dificuldades e levar uma vida espiritual. Encha o seu coração com
sentimentos sagrados. Só assim sua vida será redimida.”
Se vocês desejam progredir na vida, jamais se esqueçam do Nome de Deus. Não deixem que sua mente
vagueie de um Nome para outro. Que ela permaneça concentrada em um único Nome e Forma. A mente
é a causa da escravidão e da liberação do homem. Ela oscila devido aos desejos que vocês entretêm.
Por isso, só conseguem obter paz quando descartam os desejos. A simples execução de atos de
caridade não lhes conferirá nobreza. Ofereçam-se a Deus com devoção e total concentração mental. Só
assim conseguirão paz e felicidade. Controlem seus desejos. Controlem seus pensamentos. Então tudo
o mais estará sob seu controle.
Manifestações do Amor Divino
Vocês são dotados dos princípios eternos da verdade e do amor. Não há Virtude mais excelsa do que a
adesão à Verdade. Considerem-na como a base de sua vida. Sigam o caminho da Retidão. Só então o
princípio do Amor se manifestará em vocês. Quando tiverem amor, terão sucesso em todos os seus
empreendimentos.
Manifestações do Atma!
Vocês não são os seus corpos, que estão destinados a perecer. São o morador interno, que não tem
nascimento nem morte e que não tem qualquer apego. Alcançarão a imortalidade tão logo reconheçam
sua verdadeira identidade. Estarão livres de todas as preocupações e desejos. Vocês poderiam
perguntar: “Existe alguém que seja livre de preocupações e desejos?” Eu mesmo sou exemplo vivo disto.
Não tenho qualquer desejo. Tudo está em Minhas Mãos. Posso dar-lhes tudo que peçam. No entanto,
não anseiem por receber coisas materiais de Mim. Elas são transitórias, como nuvens passageiras.
Peçam por aquilo que é eterno. O mundo inteiro é mantido pelos princípios gêmeos da verdade e do
amor. Eles estão presentes em cada indivíduo. Eu sou a verdade presente em todos. Eu sou o amor
presente em todos. Verdade e Amor são onipresentes. Porém, vocês não estão se esforçando para
experimentar verdade e amor.
Manifestações do Amor Divino!
Pode ser que hoje ocupem posições de poder, mas por quanto tempo? Elas são transitórias. Só a
Divindade é duradoura. Vocês escolheram o caminho da verdade. Jamais se desviem dele. Jamais se
esqueçam do princípio de verdade que experimentaram. Vocês podem se esquecer de tudo na vida,
menos da verdade e do amor. Verdade é o fluxo manifesto e Amor é a corrente invisível. Ambos devem
ser protegidos e sustentados. Este é o dever de um ser humano. Sem verdade e amor, o indivíduo não
merece, de forma alguma, ser chamado de humano.
Manifestações do Amor Divino!
Deixem que suas vidas sejam repletas de amor. Não confinem seu amor somente à sua família e
amigos. Compartilhem-no com todos. Quem quer que encontrem, considerem como uma manifestação
da divindade. Ofereçam seu amor ao próximo e tornem-se recipientes do amor dele. Sigam o caminho
da verdade. Eu sempre ensino os princípios da verdade e do amor. As congregações existem somente
para estimulá-los a aderirem ao caminho da verdade e do amor. Todos vocês se reuniram aqui por
causa do seu amor por Mim. Depois de virem até aqui e escutarem Minha Mensagem, deveriam praticar
amor e verdade em sua vida diária. Somente isto Me fará realmente feliz. Não permitam que seu amor
seja manchado pelos sentimentos mundanos. Deixem que flua incessantemente na direção de Deus.
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Este é o ideal demonstrado por Radha10. Ela era o tipo de pessoa que vivia pensando em Krishna e o
seu próprio nome revela sua grandeza e santidade. Se começarem pela letra “R”, terão “Radha”. Se
começarem pelo “A”, terão “Adhar”, que significa “base.” Começando pelo “D”, formarão a palavra
“Dhara”, que significa “fluxo incessante” e, se começarem pelo outro “A”, obterão “Aradh”, que denota
“adoração”. Isto significa que a base da própria vida de Radha era a incessante adoração ao Senhor
Krishna. Radha simboliza Dhara, que também significa Natureza. Krishna é Deus, a Alma Suprema.
Radha somente reconhecia Krishna e ninguém mais. Ela vivia totalmente imersa no seu amor por
Krishna. Foi devido a essa devoção concentrada que ela alcançou a Liberação. Aquele que aspira obter
a Liberação deveria seguir o caminho do amor, conforme demonstrado por Radha.
Manifestações do Amor Divino!
Não quero causar inconveniências a vocês por falar demais. Por isso, encerro agora o Meu Discurso.
Considerem todo e qualquer trabalho que façam como Trabalho de Deus. Vejam Deus em toda parte.
Vocês serão felizes quando desenvolverem esses sentimentos divinos. Muitas pessoas se reuniram
aqui. Eu concedo a vocês a sagrada fortuna do Meu Amor e Bênçãos. Que todos vivam vidas longas,
felizes, saudáveis e pacíficas!
Traduzido a partir do original em inglês extraído da página www.srisathyasai.org.in
Niterói, 30 de novembro de 2005

10

Companheira de infância de Krishna e sua maior devota.
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DEDIQUEM SUAS VIDAS AO SERVIÇO À SOCIEDADE
Data: 23/11/2004 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba – Local: Prasanthi Nilayam

Toda a sua educação, suas posições de autoridade, seus atos de caridade e serviço
de pouco valem sem as quatro virtudes da verdade, retidão, amor e paz.
(Poema em Télugo)
Manifestações do Amor Divino!
Todos vocês estão se esquecendo do propósito para o qual vieram a este mundo. Onde quer que
estejam, vocês devem se lembrar de três coisas: De onde vieram? Onde estão presentemente? Qual é o
propósito de sua vinda aqui? Suponham que vocês estão colocando um envelope numa caixa de correio;
ele deve ter o endereço do remetente e do destinatário escritos. Se esses dois endereços não estiverem
escritos, para onde irá a carta? Ela irá para a “posta restante”. Do mesmo modo, vocês estão no mundo
agora, sem esses dois endereços. Vocês podem muito bem imaginar o que acontecerá com um
indivíduo assim. Portanto, devem descobrir por si mesmos a resposta a pelo menos uma das três
perguntas. Do contrário, sua vida inteira terá sido em vão.
Uma pequena história: os homens de negócios das áreas Leste e Oeste do Delta do Rio Godavari,
distrito de Andhra Pradesh, cruzam o rio em barcos. Certa vez, um negociante viajava num desses
barcos. Não havia ninguém mais no barco, exceto ele e o barqueiro. Normalmente, as pessoas gostam
de puxar conversa com alguém durante uma viagem, para se esquecerem do tédio da jornada. Portanto,
ele puxou conversa com o barqueiro para passar o tempo. Ele perguntou: “Você tem um jornal?”
O barqueiro respondeu: “Senhor! Eu não tenho jornal. Não sei ler nem escrever.”
Ouvindo isto, o negociante comentou: “Que pena! Se você não sabe ler nem escrever, um quarto de sua
vida foi perdida nas águas do rio Ganges.” O barqueiro sentiu-se triste por sua lamentável condição e
ficou quieto.
Alguns minutos depois, o passageiro perguntou de novo: “Meu caro! Você sabe os preços atualizados do
ouro e da prata no mercado de Bombaim?”
O barqueiro respondeu: “Senhor! Não tenho experiência no negócio de ouro. Por isso, não sei os preços
do ouro ou da prata no mercado de Bombaim.” Então, o negociante comentou: “Se você não conhece o
mercado do ouro, metade da sua vida foi perdida nas águas do Ganges.” E a conversa continuou.
Observando o relógio de pulso que o barqueiro usava, o negociante perguntou mais uma vez: “Meu caro!
Que horas são?” Embora o pobre barqueiro tivesse um relógio de pulso, ele não sabia ver as horas. O
passageiro, então, perguntou: “Por que, então, você usa um relógio?”
O barqueiro respondeu: “embora eu não saiba ver horas, está na moda usar relógio de pulso; por isso eu
tenho um.”
Então, o negociante comentou: “Se você sequer sabe dizer que horas estão marcadas em um relógio de
pulso, três quartos de sua vida foi perdida nas águas do Ganges.”
Nesse instante, veio uma tromba d’água, criando ondas altas no rio. O barco começou a jogar para cima
e para baixo, tornando-se instável. O barqueiro perguntou ao negociante: “Senhor! Por acaso o senhor
sabe nadar?”
O negociante respondeu: “Que pena! Eu não sei nadar.”
Agora, foi a vez do barqueiro comentar: “Então, sua vida inteira está para ser perdida nas águas do rio
Ganges.”
Hoje em dia, nós estamos todos nessa mesma situação, à deriva no rio deste mundo. Porém,
infelizmente, não estamos fazendo qualquer esforço para saber por que estamos aqui, o que precisamos
aprender neste mundo, para onde devemos ir e como chegar ao destino, etc. Assim, por ignorarmos
esses aspectos, toda a nossa vida está para ser perdida nas águas do Ganges. Por isso, antes de tudo,
temos que tentar encontrar respostas para as perguntas:
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•

Por que chegamos até aqui?

•

O que devemos aprender?

•

Para onde vamos depois daqui?

Se não somos capazes de responder pelo menos uma dessas questões, a jornada de nossa vida terá
sido sem propósito. Só quando soubermos o endereço do remetente, do destinatário e o endereço do
“residente atual”, nossa vida terá sentido e será santificada.
O Dr. Michael Goldstein e sua esposa visitam Puttaparthi com freqüência. Quando eu estava me
dirigindo ao colégio, certo dia, ele se aproximou de mim e pediu: “Swami, se você fizesse a gentileza de
me dar permissão, eu gostaria de acompanhá-lo até o colégio.” Eu lhe disse que viesse. Enquanto
viajávamos de carro, perguntei ao Sr. Goldstein: “qual é o seu programa?”
Ele respondeu: “Swami, eu preciso começar minha viagem de volta hoje.” Então eu o aconselhei a não
viajar naquele dia. Ele disse uma vez mais: “Swami, eu preciso partir hoje, pois vou pegar o vôo de
amanhã em Bombaim.”
Em seguida, eu disse a ele com firmeza: “Não toque mais nesse assunto. Se eu disse para não ir, não vá
e ponto final.” Goldstein não fazia idéia de que sua própria vida estaria em grande perigo se ele
decidisse partir naquele mesmo dia. Por fim, eu lhe disse: “O.k.! Você pode ir se desejar.”
Então, ele retornou ao seu quarto, fez as malas e foi pegar o vôo para Bombaim. Dali, ele embarcou no
avião para os EUA. Assim que o avião partiu, descobriu-se que havia seqüestradores a bordo. O clima
no avião ficou muito tenso. Dois seqüestradores montaram guarda na porta. Outros dois percorriam o
avião com armas carregadas e apontadas para os passageiros. Então, Goldstein percebeu porque
Swami não queria que ele embarcasse naquele dia em especial. Ele nada podia fazer naquela situação e
rezava a Swami como seu único refúgio. Sua esposa, uma grande devota de Swami, começou a cantar o
meu Nome: “Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram.”
Quando o avião ganhou altitude, os seqüestradores começaram a atirar nos passageiros, que estavam
paralisados de terror, sem saberem o que fazer. À medida que os seqüestradores foram abrindo fogo, o
avião foi ficando amontoado de cadáveres. Ele e sua esposa estavam sentados na frente da cabine. Os
seqüestradores começaram a atirar nos passageiros em torno deles. Eles pensaram que seriam os
próximos. Goldstein disse à sua esposa: “Swami me avisou para não viajar hoje, mas eu não segui as
suas instruções completamente e, por essa razão estamos nesta situação.”
Nesse meio tempo, um seqüestrador pôs os olhos no casal. A esposa de Goldstein, entretanto, estivera
cantando o Nome de Swami sem parar, esquecendo-se de tudo o mais. O cântico do Nome de Swami
operou maravilhas e a esposa de Goldstein foi poupada. Goldstein, então, levantou-se e ficou de pé
junto à porta do avião. Os seqüestradores, no entanto, não conseguiram vê-lo, embora ele fosse uma
pessoa bastante avantajada. Assim, a vida dele foi salva pela Graça de Swami. Eles permaneceram no
avião como reféns por muito tempo, sem comida, água e sem dormir. Eles ficaram muito deprimidos.
A esposa de Goldstein tem uma devoção intensa por Swami. Normalmente as mulheres são mais
devotadas que os homens. Não é que eles não tenham devoção; só não a demonstram ostensivamente.
A esposa de Goldstein o aconselhou: “não se preocupe; contemple Swami.” Nesse instante os
seqüestradores começaram a atirar em homens, mulheres e crianças, sem misericórdia. Goldstein e sua
mulher continuaram a orar para Swami: “Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram.” Eles rezavam silenciosamente,
de olhos fechados. Nesse ínterim, toda a munição dos seqüestradores se esgotou. A polícia prendeu os
bandidos. Goldstein e sua esposa foram liberados e colocados em outro avião para os Estados Unidos.
Porém, a provação pela qual passaram continuou a assombrá-los. Após alguns dias, a polícia veio fazer
perguntas sobre o incidente. Ofereceram a Goldstein uma compensação financeira, mas ele não aceitou.
Passados dois ou três meses, Goldstein voltou a Puttaparthi e teve o Darshan de Swami. Agora ele
havia percebido, pela própria experiência, que não precisaria temer coisa alguma, sob qualquer
circunstância, se fizesse Namasmarana – o cântico do Nome de Deus. Após haver recebido o Darshan
de Swami, sua calma foi restaurada. Dali em diante, quando Swami perguntava sobre sua viagem de
volta, ele sempre deixava o assunto à Vontade de Deus. Ele reconheceu que seria melhor deixar o
assunto nas mãos de Swami. A partir de então, Goldstein desenvolveu uma fé inabalável nas palavras
de Swami e passou a segui-las fielmente.
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As pessoas de hoje em dia são incapazes de perceber de onde vieram e para onde devem ir. Só depois
de haverem passado por esse tipo de experiência é que elas reconhecem a força da fé. Elas vieram a
esse mundo e gastam seu tempo de qualquer jeito. Quando alguém pergunta como passam o tempo,
respondem que vieram a este mundo para desfrutar de boa comida e dos confortos do sono. Porém,
deve-se compreender que o homem assume um nascimento neste mundo para algo mais que comer e
beber. Esta mesma verdade foi explicada por Adi Sankara em sua famosa canção Bhaja Govindam1, que
diz:
Ó homem tolo! Cante o Nome de Deus!
As regras da gramática não virão em seu auxílio quando o fim chegar.
Quando perguntam às pessoas para quê lhes foi dado um nascimento humano, muitas respondem que
foi para comer, beber, dormir e morrer. Essa premissa é totalmente incorreta. Há muitas coisas na vida
que o indivíduo deve alcançar. O propósito de um nascimento humano não é para desfrutar dos prazeres
da mesa e outros confortos. Nem mesmo é para obter educação. O propósito do nascimento humano é
totalmente diferente disto tudo e as pessoas se esqueceram dele. Vocês precisam cumprir o propósito
de suas vidas e santificarem o seu nascimento. O corpo nasce, cresce e morre, apodrecendo por fim.
Antes do corpo morrer, a pessoa deve cumprir o propósito para o qual veio a este mundo.
Manifestações do Amor Divino!
Haverá muitos desafios e dificuldades na jornada da vida. A pessoa deve adquirir o poder para enfrentálos com coragem. Este é o poder da espiritualidade. A pessoa não deve perder a confiança e abandonar
seus esforços no meio do caminho. Nesse Oceano da Vida, é certo que venham a ocorrer ondas
turbulentas que jogarão seu barco em todas as direções.
Ó Senhor! Fui aprisionado neste ciclo de nascimentos e mortes;
repetidas vezes estou experimentando a agonia de estar no ventre materno.
É muito difícil cruzar o oceano da vida mundana.
Por favor, conduza-me nessa travessia e conceda-me a liberação.
O propósito da vida humana não é nascer repetidamente, viver sem sentido e partir deste mundo. Há um
propósito específico para alguém nascer neste mundo. Por esta razão, a pessoa deve reconhecer esse
propósito e santificar sua vida. Nossa educação, nosso trabalho e o dinheiro que ganhamos devem ser
empregados de forma útil. Os estudantes da atualidade estão procurando educar-se para ganhar seu
sustento. Eles estão adquirindo títulos com o único propósito de ganhar dinheiro. O que há de tão
grandioso em lutar tanto para encher o próprio estômago? Mesmo os cães e as raposas são capazes de
encher seus estômagos. Vocês devem ter observado, nos circos, que até os macacos aprendem vários
truques para exibição. Vocês, que nasceram como seres humanos, não devem se comportar como cães,
raposas ou macacos. Se agirem assim, de que terá servido a sua educação? A educação que obtêm
deve ser posta em uso adequadamente. Só assim ela terá sentido e fortalecerá a sua personalidade. O
propósito de suas vidas não é, simplesmente, educar-se e conquistar títulos. É claro que podem estudar,
mas não é suficiente estudar só para obter uma graduação.
Vocês podem considerar educadas todas as pessoas que podem ler e escrever?
Pode alguém ser considerado educado só porque obteve uma graduação?
Vocês podem chamar de educação aquela que não desenvolve virtudes?
(Poema em Télugo)
Só quando vocês se educarem tanto para viver quanto para se sustentarem é que a sua meta
educacional terá sentido. Por isso, cada ser humano deve ter em vista o propósito de sua vida. De que
2
serve sentirem orgulho de seu sucesso, pensando: “terminei o MBA ; conquistei vários títulos.” Esses
1

Adi Sankara foi um filósofo indiano que, oficialmente, viveu entre 788 e 820 da Era Cristã. O Governo Indiano comemorou os
1200 anos de seu advento em 1988. No entanto, não há certeza quanto a época exata de sua curta vida de 32 anos, durante os
quais percorreu toda a Índia resgatando a essência dos ensinamentos Védicos, numa filosofia denominada Vedanta, que
demonstra que só existe o Absoluto e que nós todos somos esta Realidade Única. O episódio lembrado por Swami ocorreu no
encontro de Sankara com um erudito que procurava decorar o Dukrun Karane - regras de um tratado de gramática sânscrita.
Quando Sankara lhe perguntou o motivo daquele esforço, ouviu que o propósito do homem era ser um bom gramático e ingressar
na corte de algum Marajá, onde poderia passar o resto da vida protegido. Diante da futilidade desse propósito, Sankara cantou
para ele sua famosa canção: Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Mudha Mathe Samprapthe Sannihithe Kale Nahi Nahi
Raksahti Dukrun Karane. – Govindam é um dos Nomes do Avatar Krishna.
2
Mestrado em Administração de Empresas.
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títulos precisam ser colocados em prática adequadamente. Só o ser humano tem a capacidade de
reconhecer o propósito de sua vida. Se alguém fica satisfeito, pensando: “eu nasci; sou educado; ganho
dinheiro; tenho uma conta bancária suficiente; meus filhos receberam educação e foram estudar no
estrangeiro,” saiba que isto não é o único propósito da vida. Vocês jamais devem se esquecer do
propósito para o qual nasceram neste mundo. Infelizmente, hoje em dia esse propósito foi esquecido por
vocês, que se permitem agir de forma fútil. Enquanto viverem, devem experimentar paz, até o seu último
suspiro. Vocês devem alcançar a verdadeira e eterna bem-aventurança.
Mahatma Gandhi foi para Londres e conquistou o título de bacharel em Direito. Ele desejou cumprir o
propósito de sua vida, usando sua educação a serviço da sociedade. Por isso, após seu retorno à mãe
pátria, uniu-se ao Indian National Congress3. Ele sacrificou sua vida inteira para obter a independência
para o país. Começou vestindo um dhoti4 simples e um pedaço de pano para cobrir a parte de cima do
corpo. Ele passou por muitas dificuldades nos Estados do Norte da Índia durante as lutas pela liberdade.
Recebeu surras de cassetete da polícia, em Lucknow. No entanto, apesar de passar por tantas
dificuldades e torturas físicas nas mãos da polícia, ele não desistiu de sua resolução de conquistar a
independência para o país. Ele começou trabalhando como advogado. Mesmo nessa época sua vida
não era fácil. Juntou-se ao movimento pela independência em nome do Indian National Congress e
sofreu muitas torturas nas mãos dos britânicos. Apesar de tudo, ele não se deixou abater.
Sua esposa, Kasturbai, era uma nobre senhora. Ela sempre serviu seu marido com grande devoção,
mesmo quando Gandhi esteve na cadeia. Simultaneamente, também se engajava no serviço ao país. Só
o seu espírito de serviço foi capaz de protegê-la do começo ao fim. Durante o período em que o casal se
envolveu no movimento pela independência, houve ocasiões em que marido e mulher estiveram
separados. Porém, ela suportava bem a situação pensando que tudo que acontecesse era sempre para
o seu bem. Assim, as pessoas que servem ao próximo com o coração nobre, sempre enxergam somente
o bem. No fim, o país conquistou a independência e Jawaharlal Nehru se tornou o Primeiro Ministro.
Subhash Chandra Bose foi outro grande líder do movimento pela liberdade, que possuía um bom
coração e era um patriota. Foi somente pelo esforço desses homens que se sacrificaram que o país
pode se tornar independente. Entretanto, não devemos desejar somente a independência política,
5
precisamos alcançar o Autodomínio . Isto sim é grandioso! A independência é um fenômeno temporário,
de liberdade do domínio estrangeiro, enquanto que o Autodomínio está relacionado com o coração e é
conquistado pelo coração.
Queridos Estudantes!
Vocês devem estar preparados para sacrificar até mesmo as suas vidas pelo país. Vocês não são o
corpo, que é só um instrumento e um meio de alcançar algo mais elevado e nobre, devendo ser usado
para alcançar essas metas. Ele é como uma vestimenta que usamos. Mais cedo ou mais tarde, a roupa
se estragará. Até lá, o corpo deve bem cuidado. Só por meio do sacrifício é possível alcançar a união
com Deus. Por esta razão, os Vedas proclamaram:
A imortalidade não é alcançada pela ação, pela progênie ou pela riqueza;
só pode ser obtida pelo sacrifício.
Tendo nascido como seres humanos, vocês devem dedicar suas vidas ao serviço a Deus e à constante
contemplação de Deus. Se assim fizerem, nenhum desconforto físico os perturbará.
Eis aqui um pequeno exemplo que eu gostaria de contar a vocês. Quando eu estava em Bangalore,
algum tempo atrás, este corpo caiu no banheiro6. Havia dois estudantes, chamados Satyajit e Achintya,
que costumavam atender às minhas necessidades. Eles me prestaram um grande serviço. Eu lhes disse:
“eu não tenho apego ao corpo. Vocês podem operar esse corpo, mas eu não tenho nada a ver com ele.
Eu não sou esse corpo. Enquanto o corpo estiver aqui, eu terei que fazer o meu trabalho.” Os médicos
quiseram me enfaixar mas eu não concordei. Eles me aconselharam a fazer uma cirurgia para que a
3

Trata-se de um Partido Político; por esta razão, o nome não foi traduzido.
Veste masculina típica do Sul da Índia, consistindo de um pano enrolado na cintura, como se fosse uma saia, cobrindo até os
tornozelos e, às vezes, enrolado como uma fralda.
5
Baba usou os termos: Swatantrya para independência no sentido político e Swarajya, que traduzimos como Autodomínio;
Swarajya também significa Liberdade, mas preferimos o primeiro significado por ser mais explícita a diferença em relação à
independência.
6
Acidente sofrido por Swami em 2003, no qual ele veio a fraturar o quadril.
4

23

Organização Sri Sathya Sai do Brasil
www.sathyasai.org.br

fratura se curasse com rapidez. Eu coloquei este corpo nas mãos dos médicos e deixei que fizessem
tudo que desejassem com ele. Eu continuei a caminhar, coisa que ainda estou fazendo. Não sinto dores
ou sofrimentos. Muitos devotos estão ansiosos porque acham que Swami está caminhando com
dificuldade e que talvez esteja sentindo grandes dores. Eu gostaria de reafirmar que não sinto nenhuma
dor ou sofrimento. Até o dia de hoje, eu não senti nenhuma dor física que seja. Se vocês sacrificarem o
seu apego ao corpo desta maneira, poderão realizar qualquer coisa na vida. Tudo que eu faço,
aconselho os outros a fazerem. A pessoa deve fazer aquilo que diz e dizer aquilo que faz. Isto é o que
quer dizer o adágio:
Aqueles cujos pensamentos, palavras e ações estão em perfeita harmonia são os nobres;
aqueles a quem falta essa harmonia são os perversos.
Esta é a verdadeira natureza humana. Eu posso ficar de pé por qualquer período de tempo, embora os
médicos me aconselhem a não fazê-lo. Agora mesmo, estou de pé por um longo tempo. Não sinto
qualquer sofrimento. Não tomo sequer um comprimido. Não coloco nenhuma atadura. Meu
comportamento é Atmabhava – originário do Atma. Eu estou dando um exemplo pelas minhas próprias
ações.
Queridos Estudantes!
O corpo pode passar por qualquer quantidade de sofrimento. Ele é como uma bolha d’água. A mente é
como um macaco louco. Por isso, não devemos seguir nem o corpo nem a mente. Devemos seguir
nossa consciência. Devemos desenvolver apego ao Atma. Se este tipo de apego for desenvolvido,
nenhuma dor poderá nos perturbar. Foi somente para lhes ensinar sobre este apego ao Atma que eu
passei por todas essas tribulações. Eu não sinto dor alguma. Estou lhes dizendo a verdade. Não estou
escondendo os fatos. De fato, eu não sei nem sinto o que é dor.
Devemos enfrentar as dificuldades corajosamente. Foi somente para lhes ensinar essa firmeza e
coragem que eu assumi essa situação dolorosa. Vocês devem seguir o meu ideal. Jamais dêem
importância ao sofrimento físico. Desistam do apego ao corpo. No entanto, empreguem-no em atividades
apropriadas. Usem o corpo no serviço a Deus. Ele é uma dádiva de Deus. Para que propósito Deus nos
deu este corpo? Somente para dedicá-lo ao serviço ao Senhor.
Manifestações do Amor Divino!
O corpo lhes foi concedido para executarem ações sagradas. Muitas pessoas se perguntam porque
Swami não se sente cansado apesar de passar por tanto sofrimento físico. As senhoras em especial,
logo se preocupam com sinais de fraqueza. Eu quero lhes assegurar que estou mantendo um peso
corporal constante e boa saúde geral. Não ganhei peso nem estou enfraquecido. Posso andar com
rapidez, mas abri mão de fazê-lo só para satisfazer os médicos.
Os doutores estão me pressionando bastante para andar devagar. Eles me recomendaram: “Swami, por
favor, não ande rápido. Mantenha sempre dois estudantes a seu lado para ajudá-lo.” Só para agradá-los,
estou mantendo esses dois estudantes comigo. Eu não estou causando nenhum inconveniente a esses
dois meninos. Os dois, Arun e Prusty, vão para os seus escritórios e trabalham, além de servirem às
minhas necessidades. Assim que eu chamo por Prusty, ele atende prontamente. Eles estão me servindo
com grande devoção e amor. Eu não causo inconvenientes a ninguém.
Manifestações do Amor Divino!
Hoje vocês estão celebrando o Aniversário de Swami. Na verdade, o corpo é que tem data de
nascimento. Este corpo já passou dos 78 anos e está entrando em seu 79º ano. Porém, eu pareço um
homem de 79 anos de idade? Não, não! E não é somente agora: mesmo após fazer 80 ou 90 anos de
idade, minha aparência será a mesma. Eu nunca dependerei de outra pessoa qualquer. Meus olhos e
dentes estão em perfeitas condições. Normalmente, ao chegar aos 79 anos, uma pessoa terá perdido
todos os seus dentes. Sua visão estará afetada pela catarata. Sua pele estará enrugada, mas eu não
tenho nenhuma ruga. Eu não ficarei velho. De fato, eu não chegarei à velhice.
Vocês também devem desenvolver esta coragem e confiança e, certamente, sentir-se-ão bem. Não sou
só eu; vocês também devem ter boa saúde, mas a estão estragando. Vocês estão utilizando mal sua
força física. Se usarem seu corpo adequadamente, poderão se sentir bem, com a graça de Swami.
Podem servir a quantas pessoas quiserem, com o corpo e a mente em boas condições. Por isso,
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precisam manter seu corpo saudável: para servirem aos outros, não para exibirem sua beleza. Mesmo
no meu caso, este corpo é necessário para servir aos demais. Para servir à humanidade eu estou
preparado para qualquer coisa, até para sacrificar a minha vida.
Do mesmo modo, vocês também devem estar prontos para servir aos demais. Jamais considerem muito
importante o seu corpo e não desperdicem sua força física. Vocês devem usar adequadamente o corpo
e precisam, também, obter força mental suficiente. Devem alcançar sucesso em suas carreiras
estudantis e santificar suas vidas no serviço à humanidade. Vocês devem estar sempre prontos a
enfrentar, corajosamente, qualquer situação na vida. Esta é a verdadeira natureza humana. Sempre que
os seus serviços sejam necessários, vocês devem atender imediatamente, dizendo: “Estou pronto! Estou
pronto! Estou pronto!” Desenvolvam essa coragem e confiança, estabelecendo um ideal para o mundo.
O corpo é um saco de impurezas, propenso a doenças;
está sujeito a mudanças com o passar do tempo;
não pode cruzar o oceano da vida e da morte.
Ele nada mais é do que uma estrutura de ossos.
Ó mente! Não se iluda pensando que o corpo é permanente.
Em vez disto, refugie-se nos Divinos Pés de Lótus.
(Poema em Télugo)
Procurem refúgio nos pés de lótus do Senhor. Não façam caso de qualquer sofrimento imposto ao corpo
físico. Sirvam ao país dando o máximo que possam. Aproveitem cada pequena oportunidade de servir
ao país e à sociedade, mesmo que seja um pequeno auxílio prestado a uma senhora idosa com a qual
se encontrem a caminho do serviço. Não pensem jamais: “O que eu ganho ajudando essa mulher?” Há
um grande mérito mesmo em pequenos serviços como esses. Por isso, continuem a servir. Não há maior
disciplina espiritual que o serviço ao próximo. Não há redenção sem o serviço. Vocês não devem dar
importância a nenhum inconveniente que possam sofrer ao servirem os outros.
Não tenho intenção de celebrar meu aniversário em grande escala. Minha única intenção é manter o
corpo em boas condições para, por meio dele, servir ao próximo. Vocês devem estar sempre preparados
para dedicarem suas vidas a serviço da sociedade. Este é o verdadeiro serviço.
7
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan: Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi .”

Traduzido a partir do original em inglês obtido na página http://www.sathyasai.org
Niterói, RJ, 3 de dezembro de 2004

7

Sem cantar o Nome do Senhor, não há paz nem alegria.
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O PAPEL MATERNO NOS VALORES HUMANOS
Data: 23/11/2003 – Ocasião: Aniversário de Sai Baba – Local: Prasanthi Nilayam

Destituído de verdade, retidão, amor e paz, o valor de sua educação é zero,
Destituído de verdade, retidão, amor e paz, o resultado de todas as suas boas ações é zero,
Destituída de verdade, retidão, amor e paz, a utilidade de se ocupar posições de autoridade é zero,
Destituída de verdade, retidão, amor e paz, a santidade de todos os seus atos de caridade é zero.
Essas quatro qualidades são os quatro pilares que sustentam a mansão da Religião Eterna.
(poema em Télugo)
Manifestações do Amor Divino!
A mansão da vida humana repousa sobre os quatro pilares da verdade, retidão, amor e paz. A proteção
e a segurança da vida dependem desses quatro valores. Desde a antigüidade, a cultura da Índia tem
sido capaz de se sustentar por estar construída sobre os alicerces desses valores. Nossos ancestrais
conduziam suas vidas na rigorosa fidelidade a esses valores eternos. Destituída desses valores, a
mansão da vida ruirá instantaneamente. A Humanidade somente continua a existir até hoje devido ao
fato de que há pessoas praticando esses valores, pelo menos até certo ponto.
A vida de cada criança é grandemente influenciada pelas qualidades dos pais. O cuidado amoroso de
Jijabai fez de Shivaji1 um grande guerreiro. A divindade de Rama floresceu por causa das nobres
qualidades de Sua mãe Kausalya. Os gêmeos Lava e Kusa conseguiram tornar-se poderosos e famosos
devido à sua nobre e virtuosa mãe Sita2. O mesmo pode ser dito de nossos antigos sábios e profetas.
Eles puderam santificar suas vidas por causa da nobre influência de seus pais. Hoje as pessoas
negligenciam seus pais por não reconhecerem o impacto e a influência que eles têm em suas vidas.
Esquecem-se do fato de que só conseguem atingir posições de destaque na vida por causa de seus
pais. Gandhi tornou-se um Mahatma3 em conseqüência de sua piedosa mãe Putlibai. Ela costumava
observar um severo voto segundo o qual deveria esperar pelo canto do cuco para se alimentar.
Entretanto, certo dia ela estava esperando já há muito tempo pelo chamado do cuco, sem comer. Gandhi
não conseguiu suportar a visão de sua mãe jejuando por tanto tempo. Então, foi para fora de casa e
imitou o pio do pássaro. Em seguida, entrou em casa e disse: “Mãe, agora que o cuco cantou, por favor,
coma sua comida.” Ela imediatamente percebeu que seu filho estava mentindo. Incapaz de conter sua
decepção, bateu no rosto de Gandhi e disse: “Que pecado posso ter cometido para que um tal mentiroso
nascesse de mim!” E ela chorava enquanto falava assim. Gandhi se arrependeu e pediu seu perdão. Ele
jurou que jamais diria uma mentira dali em diante. Desta maneira, nossos ancestrais desenvolveram
virtudes e alcançaram posições de destaque, unicamente por causa de suas mães. Hoje em dia o país
enfrenta dificuldades na medida em que as pessoas não têm respeito pela verdade e permitem a
falsidade em seus pensamentos, palavras e atos. O bem-estar da nação depende dos ensinamentos que
a mãe transmite a seus filhos. Quando os pais trilham o caminho da verdade, os filhos naturalmente os
imitam.
No passado, era prática corrente entre as mulheres indianas executar o sagrado ritual Sathyanarayana
4
Vratam todo dia de lua cheia. Mãe Eswarama também costumava realizar esse ritual toda lua cheia na
companhia de Karanam Subama, sua vizinha. Karanam Subama sempre dizia a Eswarama: “Você está
realizando o Sathyanarayana Vratam. Com as bênçãos Dele, dará à luz um filho. Eu quero que você lhe
dê o nome de Sathyanarayana.” Em um certo dia de lua cheia, Eswarama não havia comido nada até o
final da tarde e estava participando do ritual na casa de Subama. Os membros da família, inclusive seu
1

Herói Hindu, nascido em 1630, época em que a Índia estava sob domínio muçulmano. Com o país dividido em vários pequenos
reinos, todos submissos ao imperador da dinastia Mughal, muitos governantes serviam a esse soberano, como funcionários de seu
governo. Este era o caso de Sahaji, governante de um pequeno reino centrado na cidade de Sringeri, general do exército Mughal e
pai de Shivaji. O menino, desde os doze anos de idade, recusava-se a reverenciar o governante islâmico. Sua fonte de inspiração
sempre fora sua mãe, Jijabai, que lhe estimulava o patriotismo, contando episódios do épico Mahabharatha. Após muitos anos de
luta, que ele iniciou quando tinha apenas 16 anos, foi coroado imperador de um reino independente, reconhecido pelos seus
inimigos muçulmanos e pelos ingleses (já influentes na região), em 1674, aos 44 anos. Seu longo reinado restabeleceu a
autoconfiança dos hindus, oficializando novamente o Sânscrito como língua, em lugar do persa, falado pelos antigos dominadores,
bem como a prosperidade de sua nação, permitindo também a todos a livre prática religiosa, impossível sob domínio muçulmano.
2
Rama, Kausalya, Sita, Lava e Kusa são, todos, personagens do épico Ramayana.
3
Grande Alma.
4
Sathyanarayana é uma forma de Deus, ou, mais especificamente, de Vishnu, cujo nome pode ser traduzido como “Espírito da
Verdade”. O termo Vratam significa “voto”.
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marido, Peda Venkapa Raju estavam muito aborrecidos de vê-la em jejum por tanto tempo. Peda
Venkapa Raju reclamou que não havia necessidade de observar austeridades tão severas assim.
Porém, Eswarama estava determinada. Pediu-lhes para não esperar por ela, dizendo: “Não tenho fome
alguma. O Sathyanarayana Vratam é mais importante para mim que comer.” Após o ritual haver sido
encerrado, Subama trouxe o alimento abençoado (Prasada) para Eswarama. Só depois de ingerir a
Prasada é que ela fez uma refeição naquele dia. As mulheres daquela época costumavam executar
rituais como esse, com sinceridade e devoção. Só depois de partilhar da Prasada é que Eswarama foi
capaz de engravidar5. Assim como são os sentimentos, são os resultados. Algumas pessoas têm fé nas
declarações das escrituras e seguem-nas com seriedade, ao passo que outras as ignoram. Eswarama
era alguém que seguia estritamente os mandamentos. Só depois de executar o Vratam e comer a
Prasada é que ela dava início aos seus deveres domésticos. Ela era analfabeta, mas tinha fé inabalável
em Deus. Durante o sétimo mês de sua gravidez, certo dia, Subama lhe disse: “Eswarama, a criança em
seu ventre só está segura devido à graça do Senhor Sathyanarayana.” Ela havia obtido a promessa de
que a criança se chamaria Sathyanarayana. A mãe de Peda Venkapa Raju6 também era uma grande
devota do Senhor e compartilhava da opinião de que a criança deveria ter o nome do Senhor
Sathyanarayana.
Antes do nascimento da criança, aconteceu um incidente muito significativo. Puttaparti era, então, um
pequeno vilarejo. No centro da vila havia um poço do qual as pessoas tiravam água. Certo dia,
Eswarama estava tirando água do poço quando, de repente, viu uma luz branca e brilhante emergindo
como um raio do céu e penetrando em seu ventre7. Houve uma súbita rajada de vento. Subama, que
havia saído de casa naquela hora, viu a luz entrar no ventre de Eswarama. Até esse momento eu não
havia revelado isto a ninguém. Estou mencionando este fato hoje para que possam entender o
significado associado com o advento do Avatar. Um dia antes disso, Peda Venkapa Raju estava
passando diante da casa de Subama quando ela o convidou para entrar e lhe disse: “Venkapa Raju,
amanhã, quando essa criança nascer, dê-lhe o nome de Sathyanarayana,” mas ele recusou seu
conselho dizendo que aquilo era tolice de sua imaginação.
Às três da manhã8, um momento auspicioso, a criança nasceu. É natural para qualquer bebê chorar ao
nascer, mas este não chorou. A parteira e as pessoas da casa estavam preocupadas que a criança
pudesse ter nascido morta. Eswarama também estava muito ansiosa. Sem que ninguém notasse, ela
beliscou o bebê para que este chorasse. Ao contrário, para sua surpresa, o bebê começou a sorrir.
Todos ficaram encantados de ver o recém-nascido sorrindo. Naquele exato momento, Subama entrou
em casa dizendo: “Eswarama, ouvi dizer que você deu à luz um menino em uma hora auspiciosa. Posso
dar uma olhada nele?” Eswarama embrulhou o bebê em um pano e colocou-o diante de Subama. Ela era
uma senhora brâmane tradicional. Naqueles dias, os brâmanes ortodoxos deviam manter distância dos
outros. Se tocassem inadvertidamente outras pessoas, precisavam tomar banho imediatamente. Essa
era a razão pela qual Eswarama mantinha o bebê distante de Subama.
Observando isto, a sogra de Eswarama exclamou: “Eswarama, ela veio cheia de amor e preocupação
para ver o menino. Porque não deixa Subama segurá-lo em seus braços? Por que razão o mantém
afastado?” Eswarama respondeu: “Ó mãe! Subama é uma mulher brâmane piedosa e tradicional. Ela

5

Após haver gerado três filhos, um menino e duas meninas, respectivamente: Seshama, Venkama e Parvatama, a mãe de Sathya
Sai Baba teve quatro gestações em seqüência, interrompidas por abortos espontâneos. Esta é a razão da importância do ritual ser
mencionada aqui. Swami, portanto foi o oitavo filho dessa devotada mãe, como sucedeu com Krishna, na antigüidade.
6
Cujo nome era Lakshama – avó de Sathya Sai Baba.
7
Na biografia de Eswarama – “Eswaramma, The Chosen Mother” – escrita por Kasturi, este episódio é contado de forma um pouco
diversa, à página 20 (edição indiana, de janeiro de 1999): “... Swami estava sentado cercado por seus devotos quando houve uma
abrupta interrupção. Um erudito, versado nos sagrados Puranas, sentiu um impulso repentino de fazer uma pergunta: ‘Swami! Sua
Encarnação foi uma Pravesa - uma ‘entrada’ - ou uma Prasava – uma ‘evolução’? ... Voltando-se para Eswarama, ali presente,
Baba pediu: ‘diga a Rama Sarma o que aconteceu naquele dia, perto do poço, depois que sua sogra havia lhe advertido.’ E Mãe
Eswarama respondeu: ‘Ela havia sonhado com Sathyanarayana e me aconselhado a não ficar assustada se algo me acontecesse
pela Graça de Deus. Naquela manhã, quando estava no poço tirando água, uma grande bola de luz azul veio rolando em minha
direção e eu desmaiei e caí. Senti que ela deslizava para dentro de mim.’ Swami voltou-se para Rama Sarma com um sorriso: ‘Aí
está a sua resposta! Eu não fui gerado. Foi uma ‘entrada’, não uma ‘evolução’.” Em outras versões do nascimento de Swami,
especialmente em histórias em quadrinhos, este episódio é interpretado erradamente como sendo o início da gravidez. No livro de
Kasturi, a descrição do estranho fenômeno (como Eswarama o viu) é um pouco diversa do presente Discurso, mas, aqui, Swami
esclarece mais o assunto, declarando que, de alguma forma Ele não foi gerado como um bebê normal, ‘entrando’ no ventre de Sua
Mãe um pouco antes de nascer.
8
Outra revelação de Swami que contradiz Sua biografia – Satyam, Shivam, Sundaram, escrita por Kasturi. No 1º volume, à página
7, o autor situa o nascimento de Swami ao nascer do sol do dia 23 de novembro de 1926.
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pode não querer tocar o recém-nascido. Então, devemos mantê-lo afastado dela.” A própria Subama, na
verdade, não tinha tais sentimentos discriminatórios.
Mãe Eswarama cuidou de seu filho com amor e carinho. Os dias transcorriam e o bebê tornou-se um
menino. Ele falava pouco e comia pouco também. Eswarama ficava encantada com o estranho
comportamento de seu filho. Normalmente as crianças gostam de comer e algumas pessoas,
especialmente, preferem pratos não vegetarianos como peixe ou carne. Mas seu filho era totalmente
avesso à comida não vegetariana. Ele nem sequer visitava os lares onde se cozinhava alimento não
vegetariano. Vendo suas nobres qualidades, Eswarama reconheceu que o menino não era uma criança
comum, mas de natureza divina. Sua filha mais velha, Venkama, também reconhecia a natureza divina
do menino. Juntas, elas cuidaram dele com amor e atenção. Cantavam canções devocionais para ele
como música de ninar. O menino cresceu, assim, num ambiente nobre.
Como não havia escola apropriada em Puttaparti, Seshama Raju, o irmão mais velho deste corpo,
levou-Me para Uravakonda e Me matriculou em uma escola. O prefeito de Bellary, Rama Raju era amigo
9
de Seshama Raju. Ele nos levou para o templo Virupaksha em Hampi, durante um feriado. Eu relutava
em entrar no templo. Por isso, Seshama Raju Me instruiu para ficar do lado de fora tomando conta de
seus pertences enquanto entravam para ter o Darshan da deidade. Eu prontamente concordei e fiquei lá
fora. O sacerdote estava oferecendo Arati10 para a deidade. Para espanto de todos, viram-Me de pé
dentro do sacrário no lugar do Senhor Virupaksha. Seshama Raju não podia acreditar em seus olhos. De
fato, ele ficou muito zangado pensando que Eu havia passado dos limites. Pensou na impropriedade que
era Eu haver entrado no altar. Em seguida, saiu do templo só para encontrar-Me de pé ali! Entrou de
novo e Me encontrou ali, também! Ainda assim, ele estava em dúvida e pediu à sua mulher: “Vá para
fora e vigie Sathya. Não permita que vá a lugar algum. Enquanto isso eu vou entrar e ver se Ele ainda
está ali.” Ela assim fez e ele, mais uma vez, viu um sorridente Sathya de pé no altar e ficou pensando se
aquilo era um sonho, alucinação ou realidade. Naquela época, seu amigo Rama Raju notou uma aura
brilhante em torno da Minha face. Ele revelou isto somente à sua esposa e a ninguém mais, inclusive a
Seshama Raju. Na verdade, Seshama Raju estava cheio de dúvidas.
O feriado acabou e retornávamos para Uravakonda. Rama Raju comprou um calção e uma camisa para
mim como presente de despedida mas Eu não quis aceitá-los. Naquela época, estava na moda usar um
broche no colarinho. Assim, Rama Raju Me presenteou com um broche dourado, orando para que Eu me
lembrasse sempre dele. Usar um broche no colarinho era muito comum entre as crianças de famílias
ricas. O broche caiu no caminho enquanto Eu seguia para a escola em Uravakonda. Não foi possível
encontrá-lo. Em seguida, atirei longe os meus livros e voltei para casa, onde declarei:
Saibam que, em verdade, Eu sou Sai
Deixem de lado seus relacionamentos mundanos
Desistam de seus esforços para Me conter
Os apegos do mundo não podem mais Me deter
Ninguém, não importa o quão grande possa ser, poderá Me deter.
(poema em Télugo)
Seshama Raju não estava em casa quando Eu cantei esse poema. Mais tarde, quando lhe contaram a
respeito, ele riu e repeliu a idéia, dizendo que aquilo deveria ter sido composto por outra pessoa. Sendo
ele próprio um poeta, pensou que era impossível que um menino como Eu tivesse composto uma poesia
tão excelente assim.
O Fiscal de Impostos Hanumantha Rao tinha um grande amor por Mim. Mesmo seus filhos eram
bastante devotados a Mim. Quando Hanumantha Rao soube dos acontecimentos, veio imediatamente
em seu carro e levou-Me para a sua casa. Ele começou a fazer perguntas: “Meu querido, seu irmão ou
sua cunhada O repreenderam ou bateram em Você? Porque decidiu sair de casa?” Eu cantei uma
canção:
O laço com o mundo se foi na forma do broche; a peregrinação a Hampi também serviu a esse
propósito. Baba saiu de casa dizendo que Maya não poderia mais prendê-Lo.
(canção em Télugo)
9

Virupaksha significa “Soberano do Oeste” e é uma das deidades referenciadas aos Pontos Cardeais.
Ritual geralmente executado no encerramento de uma cerimônia, no qual o sacerdote gira um recipiente contendo cânfora em
combustão, em torno da imagem da Deidade no altar.
10
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Eu disse: “O apego mundano é como um pequeno broche, do qual desisti. Por isso deixei a casa. Não
ficarei mais ali.” Eu sequer entrei na casa de Hanumantha Rao. Havia uma grande pedra na frente da
casa. Sentei-Me ali e não falei com ninguém. Todos estavam assombrados e mudos por ver a mudança
que se havia operado em Mim. Ao anoitecer, Seshama Raju, que voltava para casa vindo da escola,
tentou levar-Me consigo. Porém Eu estava determinado em Minha decisão de não voltar para casa.
Então, Hanumantha Rao persuadiu-o, dizendo: “Não insista em levar Sathya com você. Deixe-O ficar
aqui por algum tempo. Eu mesmo O levarei até você mais tarde.”
Fiquei por ali algum tempo. Muitas pessoas vieram ver-Me e perguntar todo tipo de questões, como:
“Você é um fantasma ou um demônio? Quem é Você?” Eu lhes disse que não era nem um fantasma
nem um demônio. “Saibam que, em verdade, Eu sou Sai Baba.” Eles perguntaram: “Como poderemos
acreditar que você é Sai Baba? Como poderá provar isso?” De fato, naquela época, ninguém no Distrito
de Anantapur sequer tinha ouvido o nome de Sai Baba. Tomei nas mãos algumas flores e arremessei ao
chão. As pessoas assistiam assombradas, as flores assumirem a disposição das letras do nome Sai
Baba em Télugo. Alguém trouxe uma câmera e tirou uma foto Minha sentado sobre a rocha. Havia uma
pequena pedra diante de Mim que apareceu na foto como Sai Baba de Shirdi. Muitas cópias dessa foto
foram feitas e distribuídas para todos.
A mesma rocha onde Me sentei naquele dia, permanece ali até hoje. Nesse lugar, o Presidente das
Organizações Sai do Estado de Andhra, Anjanaiah, construiu um belo Mandir (Templo) com um salão
espaçoso.
Gradualmente, Minha fama se espalhou. Pessoas de vários vilarejos e cidades começaram a vir a Mim.
Pessoas possuídas por maus espíritos foram trazidas a Mim em carros de boi. Eles acreditavam que Eu
pudesse livrá-las dos maus espíritos. Os mentalmente retardados foram também trazidos a Mim. Em
resposta à sua fé, os maus espíritos foram afastados e os pacientes, curados de suas enfermidades
mentais. Então, começaram a acreditar na Minha Divindade.
Como as pessoas começaram a chegar em grande número, ficou impossível para Seshama Raju
manter-Me consigo. Então, escreveu a Peda Venkapa Raju para que viesse e Me levasse de volta a
Puttaparti. Naqueles dias, Puttaparti era tão distante que levava vários dias para que uma carta fosse
entregue. Entretanto, Peda Venkapa Raju recebeu a correspondência em Bukkapatnam, onde havia ido
fazer compras no mercado. A carta dizia: “Pai, não é mais possível manter Sathya conosco. Por favor,
venha logo e leve-O consigo.” Peda Venkapa Raju veio direto de Bukkapatnam para Uravakonda. Ele
não tinha dinheiro suficiente consigo e pegou o valor da passagem com Seshama Raju, para Me levar de
ônibus, de volta a Bukkapatnam. Dali, tivemos que caminhar de volta a Puttaparti, pois não havia
transporte. De fato, o nome Puttaparti era bem pouco conhecido além dos vilarejos mais próximos.
Quando chegamos a Puttaparti, Kondama Raju, o avô deste corpo, estava em casa. Ele era muito
austero e ligado a Deus. Ele disse a Venkapa Raju: “Venkapa, deixe-O fazer o que quiser. Não imponha
objeções. Ele está imerso na consciência divina. Deixe-O ficar comigo por algum tempo.” E ele Me
manteve consigo, tomando conta de Mim com grande amor e cuidado.
Os quatro irmãos: Peda Venkapa Raju, Chinna Venkapa Raju, Venkatarama Raju e Venkata Subba Raju
decidiram viver separados. Kondama Raju dividiu a propriedade igualmente entre eles. Então, Peda
Venkapa Raju perguntou: “Pai, com quem você vai ficar?” Ao que Kondama Raju respondeu: “Não vou
ficar com ninguém. Não quero nenhuma propriedade para mim. Dê-me Sathya; é suficiente. Ele tomará
conta de mim.” Naquele tempo, ninguém Me chamava pelo nome completo, Sathyanarayana. Todos se
dirigiam a Mim como “Sathya”. Dali em diante, fiquei com Kondama Raju, servindo-o. Todas as manhãs
e ao anoitecer, Venkama vinha Me ver. Às vezes ela perguntava: “Sathya, Você sonha? Alguém aparece
em Seu sonho e fala com Você?” Eu nada respondia. Ela tinha imensa fé em Sai Baba. Um dia, pediu:
“Sathya, por favor, dê-me uma fotografia de Sai Baba.” Materializei uma foto de Sai Baba imediatamente
e dei a ela, que a manteve consigo até dar o seu último suspiro.
Um dia, Kondama Raju chamou Venkama e lhe disse: “Nosso povo vive na ignorância, incapaz de
reconhecer a Natureza Divina de Sathya. Ele é o próprio Deus em Pessoa. Jamais tem fome ou sede.
Ele transcendeu a fome e o sono.”
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Namagiriama, era o verdadeiro nome de Eswarama, dado por seus pais. Como Kondama Raju
reconheceu Minha Divindade, disse a seu filho Peda Venkapa Raju para trocar o nome da esposa para
Eswarama, porque ele sabia muito bem que ela era a mãe do próprio Eswara11.
No meio da noite, Kondama Raju aproximava cuidadosamente sua mão de Minhas narinas para verificar
se Eu estava ou não respirando. Às vezes ele não percebia nenhuma respiração e escutava apenas o
som Soham saindo de Mim. As pessoas começaram a vir à casa de Kondama Raju para Me ver. Se
alguém perguntasse, ele respondia: “O meu neto é alguém com poderes divinos. Ele aparece nos
nossos sonhos e soluciona nossos problemas.”
Certa vez, Seshama Raju veio a Puttaparti durante um feriado. Ele não gostava de ver muita gente
visitando a casa de Kondama Raju. Naquela época, ele era completamente descrente. Discutia com
Kondama Raju e lhe dizia para não permitir que ninguém entrasse em sua casa. Naqueles dias, as
pessoas educadas eram muito respeitadas nos vilarejos e Seshama Raju havia se formado
recentemente como professor. Ele dizia a Kondama Raju: “Vovô! Não permita que ninguém se aproxime
desse garoto. Ele não tem qualquer poder divino. Ele sofre de histeria.” Desse modo, ele Me
ridicularizava.
Havia um exorcista em Kadiri, considerado um especialista em afastar maus espíritos das pessoas
possuídas. Fui colocado em uma carroça para ser levado até Kadiri e Venkama Me acompanhou. Ela
não se afastou de Mim um momento sequer. Esse suposto exorcista de Kadiri era um bêbado
inveterado. Ele garantiu que Eu estava possuído por algum espírito poderoso e vangloriou-se de poder
livrar-Me do mal. Espancou-Me com bambus, bastões, chicotes e coisas assim. Ele chegou até a
derramar um líquido corrosivo nos Meus olhos, esperando expulsar o espírito desta maneira. Eu Me
submeti a toda essa tortura sem reclamar. À noite, quando Me vi livre, aproximei-Me de Venkama e pedi
que ela cobrisse Meus olhos com um pouco de esterco de vaca diluído em água. Com esse tratamento,
durante a noite, Meus olhos ficaram bons novamente. Deste modo, cada vez que recebia maus tratos
como esses, Eu procurava Venkama para remediar a situação. Finalmente, ele raspou Minha cabeça e a
arranhou profundamente com uma faca. O escalpo começou a sangrar, com feridas profundas. Ele Me
fez sentar e derramou água de uma altura de três metros; foi uma operação terrivelmente dolorosa. Após
ter falhado esse “tratamento”, ele começou a esfregar suco de limão nas feridas. Venkama não
conseguiu suportar a visão dessa tortura. Sem ser percebida, ela chamou o carreteiro e, na calada da
noite, levou-Me de volta a Puttaparti.
A fama e grandeza de Sai espalhou-se continuamente por todos os cantos. Havia uma tal afluência de
pessoas que dificilmente se encontrava lugar para acomodá-las na casa. Então, Peda Venkapa Raju
disse aos visitantes que viessem somente nas quintas-feiras. Porém, as pessoas protestaram dizendo
que não poderiam suportar seus sofrimentos até o dia estabelecido. Assim, Subama chamou Venkapa e
lhe disse que não seria prático acomodar as crescentes multidões em sua casa; que ela Me levaria para
sua casa e cuidaria de todas as Minhas necessidades, bem como dos visitantes. Como Subama era
12
brâmane e Swami pertencia à casta dos Raju , os brâmanes de Puttaparti se opuseram à proposta de
Subama e decidiram boicotá-la. Ela, no entanto, disse que por não ter filhos e não sentir inclinação para
visitar quem quer que fosse, não estava preocupada como o boicote proposto. “Eu jamais abandonarei
Sathya”, disse ela. Na vila, havia algumas residências Harijan13. Esses Harijans eram muito devotados a
Swami. Eu costumava visitar suas casas. Subama também me acompanhava a esses lugares. Ela não
conseguia ficar separada de Mim um só instante. Tomava conta de Mim como se fosse seu filho. Todos
os brâmanes da vila tornaram-se inimigos de Subama e até sua própria mãe e irmão ficaram contra ela.
No caminho da Divindade encarnada, surgem sempre esses impedimentos e ela estava bem consciente
da situação. Ela disse que não ligava para a inimizade de ninguém. Era firme a sua resolução de
agarrar-se a Mim. Logo, mesmo a sua casa começou a transbordar de visitantes. Por isso, Venkapa se
aproximou de Subama e perguntou: “Porque você passa por todos esses sacrifícios em função de meu
filho? Vamos colocá-Lo em uma casa separada.” Então, Subama doou um terreno entre os templos de
Sathyabama e Venugopala. Construíram uma salinha ali. Eles costumavam Me trancar na sala, mas,
apesar da porta fechada, Eu conseguia sair para Me sentar no topo da colina. Esse tipo de maravilha
ocorria diariamente.
11

Um dos muitos nomes de Deus no Hinduísmo. Significa “Senhor do Universo”.
A família Raju era da casta Kshatriya.
13
A casta Intocável.
12
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Enquanto isso, aqueles que se opunham a Subama por causa de assuntos de casta, decidiram livrar-se
de Swami por meio de envenenamento. Eu gostava muito de um doce indiano chamado vada. Então,
essa gente fez alguns doces, misturando um veneno virulento a alguns deles. Subama Me advertia o
tempo todo para não visitar aquelas casas, mas Eu costumava ir a todos os lugares, apesar de suas
objeções. Nessa ocasião, visitei aquela casa e escolhi para comer exatamente os vadas que haviam sido
envenenados. O resultado dessa tentativa é bem conhecido de todos.14
Outra tentativa desse tipo foi quando alguém ateou fogo à Minha casinha improvisada. A casa tinha um
telhado de sapê e alguns patifes tocaram fogo na construção. Quando o fogo começou a arder, o povo
ficou preocupado com o que poderia acontecer Comigo, trancado ali dentro. Subitamente, caiu uma
chuvarada exatamente acima da casa, apagando o fogo. Nem uma gota sequer caiu em qualquer outro
lugar. Venkama, Subama e Eswarama chegaram aos prantos. O telhado ficou completamente queimado
e só as paredes estavam de pé. Elas espiaram por sobre a parede e Me encontraram dormindo em paz.
Nada havia Me acontecido. Então, Subama mandou quebrar o cadeado e levou-Me para a sua casa.
Após muitos desafios e testes como esses, as pessoas desenvolveram ainda mais fé em Sai Baba.
Em Penukonda, outro indivíduo começou dizer-se possuidor de poderes miraculosos, declarando ser um
devoto de Sai Baba. Muitos outros começaram a imitar Minhas roupas e gestos, e procuravam reunir
seguidores em diferentes lugares. Não se pode conseguir seguidores indefinidamente, simplesmente
assumindo Meu Nome e Minhas maneiras. As pessoas logo percebiam a verdade. Após essa fase,
começaram as Minhas temporadas em Bangalore. Eswarama e Venkama imploraram para que Eu não
abandonasse Minha cidadezinha natal. Eu prometi que jamais deixaria Puttaparti. Vários soberanos
reais, como a Maharani de Mysore costumavam visitar Puttaparti. Naquele tempo, o rio Chitravathi tinha
enchentes constantes. Eles costumavam cruzar o rio colocando pranchas e fazendo os carros passarem
por sobre esses caminhos improvisados. À medida que essas visitas de pessoas importantes e simples
da região aumentaram, desapareceram todas as oportunidades dos oponentes locais criarem
obstáculos.
Todos os grandes homens foram moldados por suas mães. É o elevado caráter e comportamento moral
das mães que resulta na grandeza de sua descendência. Foram as virtudes de Kausalya que resultaram
na grandeza de Rama. Do mesmo modo, Sita criou Lava e Kusa para serem grandes. Desse modo, as
mães virtuosas foram responsáveis por filhos ideais. Após haver prometido a Eswarama, jamais
abandonei Puttaparti. O mundo inteiro pode vir aqui, mas Eu não deixarei Puttaparti. Geralmente, os
Avatares fixam-se em seu lugar de nascimento. Se uma planta é desenraizada e replantada em outro
local, quanto tempo sobreviverá? A árvore deve crescer onde a semente brotou. Deste modo, Sathya Sai
Baba manteve Suas raízes em Puttaparti e tornou Puttaparti um local de peregrinação. Quando a Escola
Secundária de Bukkapatnam foi fundada, pediram-Me uma oração cantada e compus um verso
enfatizando a unidade na diversidade do povo da Índia.
O poder da maternidade é indescritível. A correta observância e adesão estrita aos valores morais das
mães, manifestam-se nas crianças. As mães podem ser iletradas. Sua grandeza não depende de
aprendizado acadêmico. Foram as virtudes da analfabeta Eswarama que trouxeram grandeza, fama e
renome a Puttaparti. É lamentável que Eswarama seja esquecida enquanto seu filho é exaltado. Sem
Eswarama, como poderia existir esse Poder fenomenal? Jamais negligenciem seus pais.
15
Qual é a origem do nome dessa vila: Puttaparti? Há uma estranha história associada com esse nome.
Junto ao templo de Venugopala Swami costumava haver uma casa de cupins na qual habitava uma
cobra. Todos os dias os pastores levavam suas vacas para pastar nas cercanias da vila. Uma das vacas
se aproximava do cupinzeiro e a cobra bebia leite de seu úbere. Todo dia a vaca retornava sem leite. Os
vaqueiros descobriram a razão e planejaram matar a cobra. Um dia, enquanto a cobra bebia o leite da
vaca, eles a atingiram com uma pedra. A cobra, enfurecida, rogou uma praga, dizendo que os vaqueiros
e suas vacas nunca mais poderiam viver na vila. Por essa razão, os vaqueiros deixaram Puttaparti e
construíram suas casas perto de Gokulam. Até hoje vocês podem ver isto por si mesmos. A pedra que

14

A mulher que envenenou Swami seguiu-O para ver o resultado de sua ação, mas Ele vomitou os doces inteiros (!), como se não
houvessem sido sequer mastigados. Arrependida, ela jogou-se a Seus pés pedindo perdão. Quando as outras pessoas quiseram
castigá-la, Swami impediu-as dizendo que “ela O havia testado para confirmar Sua origem e, agora, havia passado para o Seu
lado.”
15
O nome da vila significa: “Cupinzeiros que se multiplicam”. A razão está relacionada com a história que Baba conta em seguida,
sobre a cobra e a maldição que impediu os vaqueiros de criar seu gado nas terras da vila, cujos pastos, supõe-se, foram tomados
pelos cupinzeiros.
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os vaqueiros usaram para tentar matar a cobra é, hoje em dia, adorada na forma do ídolo de Venugopala
Swami.
Hoje Eu contei tudo isso para lhes fazer perceber o significado dos nomes Sai Baba e Puttaparti. Esta
vila tem uma grande história em seu passado. Muitas pessoas eminentes visitaram esse lugar. Muitas
pessoas ricas viveram aqui e trouxeram fama e renome a esta vila. Naqueles tempos, o Maharaja de
Mysore e sua mãe costumavam vir aqui com freqüência. Muitas personalidades eminentes como eles
reconheceram e reverenciaram a grandeza de Puttaparti.
O Senhor de Puttaparti sempre os protegerá
Ele é a encarnação da compaixão
Ele os conduzirá pela mão através do oceano da vida
Ele jamais os abandonará em nenhuma circunstância
(poema em Télugo)

Manifestações do Amor Divino!
Vocês são realmente afortunados, tendo acumulado muitos méritos, pois são capazes de desfrutar da
Divina proximidade de Sai. É uma grande sorte sua, serem capazes de cantar com Swami e conviver
com Ele. Vocês estão com Sai, e Sai está com vocês. Por esta razão, Eu costumo dizer: “Eu e vocês
somos um.” O poder e a glória de Deus está além da capacidade da compreensão humana.
Desenvolvam uma fé inabalável em Mim.

Estudantes!
Já que vieram para Puttaparti e estudam aqui, devem fazer todos os esforços para manter o prestígio de
Puttaparti. Quero chamar sua atenção para uma coisa importante. Normalmente os estudantes gostam
de passar os feriados em suas casas. Mas, aqui, os estudantes não querem voltar para casa mesmo
quando começam as férias. Bem poucos voltam para casa. A maioria prefere ficar, mesmo depois de
completar a pós-graduação. Por quê isto acontece? É que aqui está o maior magneto Divino. Deus atrai
a todos. Seu poder está além de todas as estimativas. Nos anos que virão, vocês experimentarão cada
vez mais o poder desse ímã.
16
Bhagavan cantou o bhajan, “Hari Bhajana Bina ...” e continuou o Discurso.

Ele construiu um Mandir em Uravakonda (disse Swami, apontando para o Dr. Anjanaiah). O Mandir
abriga a rocha na qual Eu me sentei quando dei o primeiro ensinamento a humanidade. Ele terminou seu
mestrado e doutorado e arranjou um emprego. Mais tarde, aposentou-se e dedicou-se ao serviço a
Swami. Atualmente ele é o Presidente das Organizações de Serviço Sri Sathya Sai do Estado de Andhra
Pradesh. Temos aqui o sogro do Dr. Anjanaiah. Ele também vive em Uravakonda e destinou 100 acres
de terra a Swami. Ele está cultivando ali vários tipos de frutas e mandando-as para Puttaparti.
Atualmente, está completando 100 anos de vida. Quero dizer-lhes outra coisa importante: aqui em
Prasanthi Nilayam, todos os devotos que dedicam suas vidas a Swami, completam 100 anos de vida.
Kasturi veio para cá e viveu toda a sua vida. Assim também foi com o sacerdote Kistappa. Todos vocês
devem ter ouvido falar de Kamavadhani. Ele era um grande conhecedor dos Vedas que veio para cá e
17
ficou por 30 anos. Ele nunca deixou Puttaparti. Um dia, depois de oficiar o Rama Kalyanam aqui no
Mandir, ele Me disse: “Swami, estou indo para o meu quarto. Vou tomar meu banho sagrado e voltar.” Eu
respondi: “Não precisa voltar. Após o banho, coma sua refeição e durma em paz.” Ele foi para casa e
tomou banho. Como Swami mandou, ele comeu e deitou-se, deixando o corpo pacificamente durante o
sono. O nome de Sai estava sempre em sua mente. Ele jamais teve qualquer doença. Houve também
um outro devoto, chamado Suraya. Ele era um solteirão, destituído de desejos. Antes de vir para cá,
trabalhava para o Raja de Venkatagiri. Certo dia, expressou ao Raja sua vontade de vir para Puttaparti.
O Raja ficou muito feliz e fez todos os preparativos para sua vinda para cá. Ele permaneceu por mais de
30 anos servindo Swami. Ele também viveu por 100 anos e morreu em paz, durante o sono.
16
17

Que significa: “sem cantar o Nome do Senhor não se pode ter Pureza nem Paz”
Comemoração do casamento de Rama e Sita (personagens do Épico Ramayana).
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(Swami chamou Sri Gopal Rao para a varanda) Muitos de vocês ouviram falar de Gopal Rao. Ele
também está completando 100 anos. Mesmo nessa idade avançada, costuma ir regularmente à cantina
para servir água aos devotos. Quando ele era o Gerente do Banco de Andhra, houve uma grande greve.
Muitas pessoas importantes foram presas. Indira Gandhi mandou um telegrama para ele. Naquele dia,
aconteceu de Eu ter ido almoçar com ele em sua casa. Eu lhe disse: “Gopal Rao, não ceda à pressão
política. Você escolheu o caminho da verdade. Não se afaste dele.” Ele obedeceu ao Meu comando.
Ninguém foi capaz de tocá-lo. Atualmente, ele vive feliz em Prasanthi Nilayam, praticando
Namasmarana18. O pai do Dr. Padmanabhan, Seshagiri Rao chegou aqui aos 63 anos, depois de se
aposentar. Ele também viveu até os 100 anos e teve uma morte pacífica. Todos esses devotos levaram
uma vida feliz e saudável. Em nenhum momento procuraram o serviço de terceiros. Eu disse a Gopal
Rao que ele podia morrer em paz sem depender de outros para seu serviço. Disse-lhe para ser corajoso.
Assim, muitos devotos levaram uma vida longa e pacífica na proximidade do Divino. O corpo físico está
fadado a perecer mais dia, menos dia. Porém, deve-se deixar o corpo tranqüilamente, sem ficar na
dependência de terceiros. (Ao final, Swami permitiu que Sri Gopal Rao falasse algumas palavras).
Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil
A partir da versão em inglês disponível na Página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2003.

18

Repetição do Nome de Deus com (ou sem) auxílio de um rosário.
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OUÇAM O MESTRE DO UNIVERSO E TRANSFORMEM-SE EM SERES HUMANOS IDEAIS
Data: 23/11/02 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam

“Quem faz com que o sol se levante pela manhã e se ponha de noite, com a maior regularidade todo
dia? Por que as estrelas brilham apenas de noite e se escondem durante o dia? Como é que o vento,
sem descansar sequer por um momento, sopra incessantemente e sustém os seres viventes? Quem faz
fluir perenemente os rios com seus agradáveis murmúrios e ruídos? Quem é a causa da ilusão na
criação? Como encontram diferenças baseadas em dinheiro, religião, comunidade e nacionalidade?
Quem é o Senhor e sob a soberania de quem tem lugar todas essas maravilhas? Venham, escutem as
suas palavras e obedeçam as suas ordens”.
(poema télugo)
Manifestações do Amor Divino!
Cada ser humano e cada ser vivo aspira atingir a paz e a felicidade. Todos estão tentando saber qual é o
objetivo da vida, mas não conseguem realizar este empreendimento. Um em um milhão persistirá com
forte determinação e não desistirá até realizar o seu objetivo. Os mortais comuns não farão nenhum
esforço nesta direção, pois acham que está além do seu alcance. Passam suas vidas na busca dos
prazeres físicos e efêmeros. Estão sob a ilusão de que o alimento, roupa e abrigo são os três principais
objetivos da vida humana. O centro de suas vidas gira em torno de sua esposa e dos filhos. Não
compreendem que existe um propósito mais elevado do que este na vida.
As pessoas buscam vários caminhos para vivenciar a bem-aventurança eterna. O Taittiriya Upanishad
dá a analogia de um pássaro para este contexto. A cabeça deste pássaro é chamada de Sinceridade
(shraddha). As asas direita e esquerda são comparadas respectivamente à Realidade Cósmica (ritham)
e à Verdade (sathyam). O corpo simboliza o Princípio Supremo (mahattattwam) e a cauda o Ioga
(União). O que é Ritham? A Realidade Cósmica (Ritham) ou retidão, lei, regra é o que “permanece
imutável nos três períodos de tempo – passado, presente e futuro (trikalabadyam rhitam)”. A Sinceridade
é muito importante. “Com a Sinceridade conquista-se a sabedoria (shraddhavam labhate jnanam)”. No
Bhagavad Gita, Krishna disse: “Somente aquele com Sinceridade poderá me atingir”. Declarou também:
“Sou a própria personificação da Sinceridade”. Aquele que não é Sincero não consegue realizar sequer
uma pequena tarefa. Especialmente no campo da espiritualidade, a Sinceridade é essencial. A fé
constante e inabalável conduz à Sinceridade. Os Upanishads expuseram o princípio da Sinceridade de
várias maneiras. A sabedoria atingida através da Sinceridade é liberação (tharakam). A falta dela é
apego, escravidão (marakam). O eterno princípio da liberação precisa ser compreendido, praticado e
propagado. Este é o ensinamento fundamental do Taittiriya Upanishad.
Manifestações do Amor Divino!
O Taittiriya Upanishad enfatiza a necessidade de desenvolver a sinceridade em todos os caminhos da
vida. Na espiritualidade a sinceridade (shraddha) é o Tharaka Mantra ou mantra liberador. É eterna e
imortal. O homem consegue atingir a sabedoria (jñana) somente quando purifica seu coração
desenvolvendo os cinco aspectos, a saber: Sinceridade (Shraddha), Verdade (Satyam), Realidade
Cósmica (Ritam), União (Iogam) e o Princípio Supremo (Mahatattwam). A sabedoria não é o
conhecimento textual. “A experiência do não dualismo é sabedoria” (Advaita Darshanam Jnanam). Existe
um princípio subjacente do não-dualismo no aparente dualismo. Esta é a verdade fundamental que o
Taittiriya Upanishad ensina.
Os Ensinamentos dos Upanishads Expostos por Ubhayabharati
Quando Adi Sankara realizava a sua marcha vitoriosa (Jaitra yatra), ele encontrou um grande sábio que
se chamava Mandana Mishra na parte setentrional da Índia. Sankara iniciou um debate erudito com ele.
Ubhaya Bharati, esposa de Mandana Mishra, era também uma erudita. Era muito versada nos princípios
da Sinceridade, Verdade, Princípio Supremo, etc. Ficou decidido que Mandana Mishra levaria uma vida
de renunciante (sanyasa) se fosse derrotado no debate. Sankara escolheu Ubhaya Bharati para ser a
advogada do confronto. À medida que o debate progredia, ela ouvia os argumentos e contra-argumentos
com enorme concentração. Era imparcial em seu julgamento e declarou que Sankara era o vencedor.
Tendo sabedoria, não se sentiu desanimada porque seu marido tinha sido derrotado no debate.
Mandana Mishra assumiu a vida de renúncia conforme os termos e condições do debate. Ubhaya
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Bharati, sendo a melhor parte dele (ardhangi), seguiu-o. Marido e mulher renunciaram ao mundo e
propagaram o caminho da sabedoria. A vida humana não tem valor se não se adquire sabedoria.
Diz-se que “O alimento é Brahma, a essência é Vishnu, e aquele que os utiliza é Maheshwara (Shiva)”
(Annam Brahma, raso Vishnuhu, Bhokta Devo Maheshvara). Estes três correspondem ao corpo, mente e
ação, respectivamente.
“Aqueles cujos pensamentos, palavras e ações estão em completa harmonia são nobres pessoas”
(Manasyekam Vachasyekam Karmanyekam Mahatmanam)
A unidade de pensamento, palavra e ação é Sinceridade (ritam). Eles representam a trindade de
Brahma, Vishnu e Maheshwara. Portanto, todos devem se esforçar para manter puros estes três. Vejam
por exemplo uma proteção de vidro sobre uma lâmpada. Após algum tempo uma camada fina de fuligem
se acumula no vidro. Conseqüentemente a luz se torna obscura. Somente quando você limpar o vidro
poderá ver a luz com clareza. É isso que se espera que vocês façam. A fuligem que vocês encontram no
vidro pode ser comparada ao ego que envolve a mente. É por causa do ego que vocês não são capazes
de visualizar a divina chama da sabedoria (divya jnana jyoti) . Como o ego penetra em sua mente? Ele
penetra quando vocês desistem do caminho da verdade. Tornam-se egoístas quando não conhecem o
seu verdadeiro Ser e desenvolvem pensamentos e sentimentos mundanos. Para afastar o ego vocês
devem manter seus pensamentos e sentimentos mundanos sob controle. É impossível adquirir sabedoria
sem se livrar do ego. Para ter a visão da luz brilhante do Atmã vocês precisam remover a fuligem do ego
que encobre a sua mente. Esse era o ensinamento de Ubhaya Bharati.
Ela vivia em uma choupana às margens do rio Ganges (Ganga) passando ensinamentos espirituais para
as mulheres. Muitas mulheres se tornaram suas discípulas. Cada manhã elas costumavam ir ao Ganges
para tomar banho. No caminho morava um renunciante a quem o povo chamava de Brahma Jnani. Na
verdade ele era um renunciante e um ser de sabedoria. Contudo, era muito ligado a um pequeno pote de
argila no qual costumava guardar água. Um dia, ele estava deitado usando o pote como travesseiro para
que ninguém o roubasse. Ubhaya Bharati, que estava a caminho do Ganges com as suas discípulas,
observou isso e comentou: “Embora seja um ser de sabedoria, existe nele um pequeno defeito. Ele é um
renunciante do mundo, mas está apegado a este pote de argila o qual está usando como travesseiro”. O
renunciante ouviu a conversa e ficou zangado. Quando Ubhaya Bharati e suas discípulas voltavam do
Ganges, ele atirou o pote na estrada para mostrar que não estava apegado a ele. Ao ver isso, Ubhaya
Bharati disse: “Pensei que só houvesse nele um defeito – o apego (abhimana). Agora compreendo que
ele também tem um outro defeito – o ego (ahamkara). Como alguém que tem ego e apego pode ser um
ser de sabedoria (Jnani)?” Isto ajudou o renunciante (sannyasin) a abrir os olhos.
Ubhaya Bharati viajou pelo país em toda a sua extensão e largura pregando e propagando o caminho da
sabedoria. As mulheres são por natureza a personificação da Sabedoria Suprema (Vijnana), do
Conhecimento Correto (prajnana) e do nível mais elevado de Consciência (sujnana) . Elas são o
recipiente de todas as virtudes. Mas, devido ao impacto da Era de Kali, as mulheres estão sendo
menosprezadas. É um erro grave. Elas devem ser tratadas com o devido respeito. Hoje as mulheres
competem com os homens para assumir os seus empregos. Mas elas devem cuidar de suas casas antes
disto.
“Se todas as mulheres forem trabalhar fora, quem cuidará dos lares?
Se o esposo e a esposa vão ambos ao escritório, quem dirigirá o trabalho do lar?
Se as mulheres saem para ensinar a outras crianças, quem ensinará a suas próprias crianças?
Se as mulheres andam como os homens com livros nas mãos, quem cuidará da cozinha?
Ganhar dinheiro pode resolver alguns problemas financeiros, porém como resolverá
os problemas domésticos?
Se pensam seriamente nisso, não há nenhuma felicidade para as mulheres que trabalham fora”.
(poema em télugo)
Se as mulheres também saírem para ganhar dinheiro, as restrições financeiras poderão ser superadas,
mas haverá muitos problemas em casa. As mulheres são a personificação da coragem e da
determinação. Elas enfrentam todas as dificuldades com firmeza e defendem a honra de suas famílias.
Elas vivem de acordo com a reputação de uma dona de casa (grihini).
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A Renúncia Conduz à Sabedoria
O homem deve seguir o caminho da verdade para adquirir sabedoria. Diz-se: “falem a verdade, falem de
modo agradável e não falem uma verdade desagradável” (Sathyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat
Sathyam Apriyam). Estes três correspondem respectivamente aos valores morais, dhármicos e
espirituais. Tudo está contido na verdade. Vocês não precisam visitar templos em busca de Deus. A
verdade é realmente Deus e é Todo-permeante. Confere abundância e prosperidade a todos. Portanto,
sigam o caminho da verdade. Pratiquem a retidão. Adquiram sabedoria.
Para toda essa disciplina espiritual (sadhana), o primeiro passo é partilhar o alimento apropriado.
Purifiquem o alimento oferecendo-o a Deus. O alimento é Brahma (Annam Brahma). Considerem o
alimento como verdadeiramente a forma de Brahma (Raso Vishnuhu). A essência do alimento que se
espalha por todas as partes do seu corpo é Vishnu Swarupa.. O que come o alimento é a própria
personificação do princípio de Shiva (.Bhokta Devo Maheswarah). Quando o homem desenvolver estes
sentimentos sagrados, ele se tornará o próprio Shiva.
Shiva simboliza o sacrifício completo e a renúncia. Neste mundo todos têm apego ao corpo
(dehabhimana). Mas Shiva não tem absolutamente nenhum apego ao corpo. Ele tem somente o amor
pelo Ser (Atmabhimana).
“Ele tem o cabelo abundante com a Lua enfeitando Sua testa, água fria do Ganges fluindo entre as
madeixas cerradas, com Seu radiante olho da sabedoria no meio da testa e o pescoço purpúreo
brilhando como o esplendor de uma amora. Usa braceletes de serpentes e uma cobra como cinto. Todo
o seu corpo recende a Vibhuti, Sua testa é adornada com o kumkum. Seus lábios grossos brilham com o
suco de betel, pendentes de ouro e diamantes caem de Suas orelhas e todo o Seu corpo brilha com
divino esplendor.
(poema télugo)
Uma vez Parvati se aproximou do Senhor Shiva e expressou seu desejo de ter uma casa para eles dois.
Disse: “Ó, Senhor, você vai de casa em casa pedindo esmolas e não se preocupa em conseguir uma
habitação para nós. Sem um abrigo adequado, como podemos viver juntos?”
Shiva acalmou-a dizendo: “Parvati! Qual a utilidade de construir uma casa? Os ratos farão dela a sua
casa antes mesmo de nós entrarmos. Para controlar os ratos precisaremos ter um gato. Então teremos
que comprar uma vaca para providenciar o leite para o gato. Desta maneira as nossas necessidades
ficarão multiplicadas e perderemos a paz de nossa mente. Portanto, não alimente estes desejos”.
Shiva não tinha apegos ao corpo. Ele é a personificação da renúncia. A renúncia total conduz à
sabedoria. Este é o ensinamento do Senhor Shiva para a humanidade.
O que é sabedoria? Pureza de pensamento, palavra e ação é a verdadeira sabedoria. Seu corpo, mente
e ações devem ser puros. Baseado nisso, diz-se que o objeto apropriado de estudo para a humanidade
é o homem. Significa que a unidade de pensamento, palavra e ação é a verdadeira natureza humana. É
muito simples e fácil de praticar, mas ninguém está fazendo esforços nesta direção. Embora o Ganges
flua próximo, as pessoas não mergulham nele para limpar seu corpo. As pessoas não aproveitam as
conveniências que estão disponíveis para elas. Isto é profunda preguiça e um sinal de qualidade
tamásica. Vocês devem se livrar desta qualidade animal e desenvolver a natureza humana em vocês
para se elevar ao nível do Divino.
O Alimento Que Não é Sagrado Produz Pensamentos Não Sagrados
Manifestações do Amor Divino!
Tentem atingir a pureza de coração. Que este seja o seu principal empreendimento. Com pureza de
coração vocês poderão conseguir tudo. Para atingir a pureza de coração vocês devem partilhar o
alimento sagrado. Aquele que cozinha deve ter sentimentos sagrados. Antigamente os brâmanes
ortodoxos costumavam insistir em partilhar o alimento somente preparado por suas esposas. A razão era
que elas desejavam o bem-estar de toda a família enquanto preparavam o alimento. Por outro lado, se
vocês empregam cozinheiros, quem sabe quais os sentimentos deles enquanto estão preparando os
alimentos! Os pensamentos que não são sagrados, ao penetrar nos alimentos, tornam-se venenos em
sua mente. O Alimento é Deus. Portanto, ele deve ser preparado com sentimentos sagrados. A mera
limpeza física não é suficiente, a mente também tem que estar pura. Vocês devem se preocupar com
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isso para que os vegetais usados sejam adquiridos de maneira apropriada. Por exemplo, o marido traz
os vegetais do mercado. Talvez ele tenha usado mal a sua posição de autoridade e não fez o devido
pagamento por eles, ou os vendedores talvez os tenham buscado através de meios ilícitos. Quando
esses vegetais são consumidos, a sua mente fica poluída. Vocês nem cogitam que o alimento que
ingerem é o responsável pelos atos que realizam. O alimento que não é sagrado os faz realizar atos que
não são sagrados.
Manifestações do Amor Divino!
Tomem o alimento somente após rezarem e oferecerem-no a Deus. Somente então o alimento estará
santificado e iluminará o seu intelecto. Uma vez um renunciante vivia próximo ao ashram de Shivananda.
Era uma alma piedosa. Um dia um negociante idoso doou dinheiro para o preparo dos alimentos dos
moradores do ashram (morada do mestre) no décimo primeiro dia após a morte da sua jovem esposa. O
negociante, sendo rico, tinha de alguma forma atraído o pai da moça com dinheiro e casara-se com sua
jovem filha. Ela passava o tempo lamentando seu destino na casa do negociante. Desgostosa com a
vida que levava, um dia ela pulou no Ganges e acabou com sua vida. O negociante estava realizando os
ritos fúnebres no décimo primeiro dia. Havia uma convenção no ashram de que o alimento cozido não
era aceito. Portanto, o negociante doou a quantia necessária para preparar a comida. O renunciante de
coração puro partilhou do alimento junto com outros colegas do ashram. Naquela noite ele não
conseguiu dormir. Viu uma jovem moça em seus sonhos. Pensou: “Nunca tive este tipo de pensamento
antes e nem me preocupo com os prazeres sensuais. Então, por que estou tendo estes sonhos?” Teve a
mesma visão durante a meditação.
Então, procurou o guru chamado Satchidanandam e explicou seu problema: ”Swami, por que estou
tendo estas visões que não são sagradas?” O Guru lhe disse para não se preocupar. Ele enviou um
recado para o negociante, conversou com ele e descobriu a razão por trás da morte prematura da sua
esposa. Compreendeu que ela estava aparecendo nos sonhos do renunciante porque ele partilhara da
comida preparada como parte dos ritos fúnebres. A partir daquele dia o renunciante parou de ingerir
aquele alimento e passou a viver só de frutas e leite. O alimento é essencial para sustentar o corpo
(Bhikashannam deharakishanartham). Um automóvel necessita combustível para andar. Da mesma
maneira, o corpo precisa de comida para se sustentar. Por isso é preciso comer para sustentar o corpo.
Algumas vezes vocês têm maus sonhos e más visões durante a meditação. Este é o resultado do
alimento impuro. Vocês precisam perguntar, antes de comer, se as provisões foram adquiridas através
de meios sagrados. Somente então ela será apropriada para ser consumida.
Antes de partilhar o alimento, vocês devem rezar:
Brahmarpanam Brahma Havir
Brahmagnau Brahmanahutam
Brahmaiva Thena Ganthavyam
Brahma Karma Samadhina.
(Gita: 4:24)
O alimento ficará santificado, se rezarem com sentimentos sagrados.
Uma vez o Rei Vikramaditya promoveu uma grande conferência com os sábios. Fez então uma
pergunta: ”O intelecto (buddhi) é maior do que a Inteligência (medhas)?” Os participantes disseram que a
Inteligência é maior. Mas Vikramaditya não aceitava este ponto de vista. Dizia que o Intelecto é maior
porque é muito sagrado e o conhecimento do Ser está contido nele. O intelecto transcende a mente e os
sentidos (Buddhigrahya matindriyan).
Manifestações do Amor Divino!
Antes de partilhar o alimento, entoem o mantra sagrado. Então nada que não seja sagrado penetrará em
seu coração. O alimento é Brahma; a essência é Vishnu; aquele que partilha é Maheswara (Annan
Brahma; Raso Vishnuhu; Bhogta Devo Maheswarah). Estes três correspondem ao corpo, mente e ação,
respectivamente. A pureza de pensamento, palavra e ação é a verdadeira sabedoria. Vocês não
precisam realizar outras práticas espirituais. As pessoas realizam várias disciplinas espirituais
(sadhanas) que conferem somente uma satisfação temporária. Por outro lado, quando vocês tiverem
pureza de pensamento, palavra e ação experimentarão a felicidade eterna.
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Conheçam a Realidade Cósmica e a Verdade
Manifestações do Amor Divino!
A Realidade Cósmica (Ritham) é imutável nos três períodos de tempo – passado, presente e futuro.
Essa é a verdadeira sabedoria. Aquilo que sofre mudanças está escravizado, apegado (Marakam) e
aquilo que é imutável está liberto (Tharakam)
“Compreendam o princípio do Tharakam com a graça do verdadeiro guru (Sadguru) e descubram a
diferença entre o eterno e o efêmero. Conheçam o segredo do Tharakam (Soham) que a alma individual
(Jivatma) repete sem interrupção nos três estados de vigília (jagrat), sonho (swapna) e sono profundo
(sushupti)”.
(canção télugo)
Vocês podem pertencer a qualquer religião ou comunidade, mas precisam compreender este Mantra da
Liberação (Tharaka mantra). Hoje as pessoas se chamam de devotos, mas suas ações não combinam
com o que reivindicam. Seus pensamentos, palavras e atos estão cheios de inverdades e não têm
retidão. Seu amor é maculado pelo egoísmo e interesse próprio. Assumem uma pose de devotos, andam
pelo mundo e se permitem todos os tipos de maus atos. Externamente parecem ser piedosas, porém
internamente estão cheias de propensões malignas. Arruínam suas vidas correndo atrás do dinheiro.
Tenham cuidado com este tipo de pessoas e mantenham-nas à distância. É pecado até olhar para seus
rostos.
Alguns devotos dizem: “Swami, queremos estar na celebração do Seu aniversário, mas não podemos ir.
Então decidimos deixar que os doentes possam ir”. Então Eu lhes disse: ”Isto não é a coisa certa a fazer.
Não importa se vocês não podem vir, mas não falem uma inverdade”. Observem o voto da verdade
(Sathya vratam). Somente então poderão ter a visão do Senhor do Universo (Sarveswara). Vocês podem
se purificar através das orações. A sabedoria cobrirá vocês através da oração e esta oração é:
O alimento é Brahma (Annam Brahma);
A essência é Vishnu (Raso Vishnuhu);
Aquele que partilha é Maheswara (Bhokta Devo Maheswara).
Não é necessária nenhuma outra prática espiritual.
Foram prescritos nove caminhos de devoção para os aspirantes espirituais. São eles:
Ouvir as histórias do Senhor (Sravanam);
Cantar Suas glórias (Kirtanam);
Contemplar o Senhor (Vishnusmaranam);
Servir aos Pés de Lótus (Padasevanam);
Reverenciar o Senhor (Vandanam);
Adorar o Senhor (Archanam);
O trabalho do Senhor (Dasyam);
A amizade ao Senhor (Sneham);
Entregar-se ao Senhor (Atmavedanam).
Vocês devem desenvolver uma amizade pelo Senhor. Se Deus for seu amigo, o mundo inteiro estará
sob seu controle. Mas hoje os desafortunados estão perdendo a sua amizade por Deus. Não é fácil
desenvolver uma amizade com Deus, mas é preciso fazer todo o esforço nessa direção. Uma vez que
desenvolvam a amizade com Deus, deverão aproveita-la plenamente através da prática espiritual
(Sadhana). Não percam tempo em conversas fúteis.
Manifestações do Amor Divino!
Falem sempre a verdade. Isto é o que vocês têm que aprender hoje. A verdade é a base de suas vidas.
A verdade é verdadeiramente Deus. Por isto não se desviem jamais do caminho da verdade.
Estudantes!
Tendo se educado aqui e ouvido os ensinamentos de Swami, vocês devem se transformar em seres
humanos ideais. Pessoas de terras distantes esperam por uma oportunidade de vir até aqui. Tendo sido
abençoados com a oportunidade sagrada de viver constantemente na Divina Presença, façam uso dela.
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Nunca pronunciem palavras ásperas. Nunca falem inverdades. Algumas vezes falar a verdade pode
conduzir ao perigo. Nesta situação, não falem nem a verdade, e nem a mentira; permaneçam em
silêncio. Vocês devem transcender as dualidades da verdade e da inverdade. Como todos estão no
início da sua juventude, este é o melhor momento para embarcar no caminho sagrado. Comecem cedo,
dirijam devagar e cheguem em segurança.
Não estou interessado em celebrar os Meus Aniversários. Os devotos querem realizar várias
programações nesta ocasião. Mas Eu não as permiti. Como vários de vocês se reuniram aqui, este
encontro aconteceu, mas não tenho interesse sequer neste encontro. Para Mim, todos os dias são dias
de festival. Estou sempre feliz. Sou a encarnação da felicidade eterna. Qual o tipo de felicidade? Não é
algo dado pelos outros. Não espero que os outros Me dêem felicidade. A Minha felicidade se origina do
interior.
“Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana Sadrisham,
Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam,
Trigunarahitam”.
“Deus é a personificação da felicidade eterna. Ele é a sabedoria absoluta, Aquele sem o segundo, além
do par de opostos, expansivo e todo penetrante como o céu, a meta indicada pela grande verdade
védica (mahavakya) “Aquilo Sou Eu” (Tat Twam Asi) , eterno, puro, imutável, a testemunha de todas as
funções do intelecto, além de todas as condições mentais e das três qualidades (gunas): serenidadepureza, paixão-atividade e inércia-indolência (Sattwa, Rajas e Thamas)”.
Estou além de todos os atributos. Acreditem ou não, sou a felicidade personificada. Se pensarem
diferente, o defeito está em vocês. Tudo que fizer é pelo bem de vocês, pelo seu bem-estar e felicidade.
Conduzam uma vida feliz e imaculada. É isso que desejo de vocês. Não tenho preocupações ou
aborrecimentos em nenhum momento. Por que deveria Me preocupar se tenho tudo? Não tenho desejos.
Tudo o que digo, tudo o que faço é pelo bem de vocês, não por Mim. Vim por vocês. Portanto, usem-Me
totalmente. Estou sempre pronto, desde que desenvolvam pensamentos sagrados. Conduzam uma vida
divina.
Algumas vezes Eu não falo com vocês. Vocês pensam: “Devemos ter cometido algum erro. Por isso
Swami não quer falar conosco”. Mas verdadeiramente falando, não faz parte da Minha natureza procurar
os defeitos nos outros. A Minha visão é altamente sagrada. Vejo sempre o bem em vocês. O mal que
vêem é a sua própria imaginação. Como o mal está em vocês, vocês vêem o mesmo nos outros. Mas
para Mim até o mal parece o bem. Portanto, não tenham dúvidas quanto a Swami. Aquele que tem
dúvidas perecerá (Samsayatma vinasyati). Tenham uma fé inabalável.
Manifestações do Amor Divino!
Recebam bem seus convidados e prestem-lhes as homenagens. Distribuam amor a todos. Alimentem
sua fome. Somente então terão paz mental. Harmonizem seus pensamentos, palavras e ações. Não há
sabedoria maior do que isto. Pratiquem a Realidade Cósmica. Este é o caminho da liberação
(Tharakam). Se vacilarem de vez em quando, serão muito desafortunados. A teimosia faz parte da
natureza da mente de macaco. Vocês pertencem à humanidade. Tendo nascido como ser humano vocês
devem desenvolver a firmeza de mente. A condição de ser humano simboliza a liberação. A mente de
macaco simboliza o apego.
Manifestações do Amor Divino!
Neste aniversário vocês aprenderam algo muito importante, isto é, não percam seu tempo em conversas
fúteis. O tempo perdido nunca mais é recuperado. Considerem a verdade como Deus. “Não há Dharma
maior do que seguir a verdade” (“Satyannasti Paro Dharmaha”). Portanto, sigam o caminho da verdade e
pratiquem a retidão.
Bhagavan concluiu Seu Divino Discurso com o bhajan Sathya Dharmamu Santhi Premalato...
Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org
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CULTIVEM O AMOR A DEUS
Data: 23/11/01 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam

"O universo inteiro está sob o controle de Deus.
Deus é governado pela Verdade.
As almas nobres são as guardiãs da Verdade.
Tais almas nobres são, em verdade, as personificações da Divindade."
(Verso das Escrituras Hindus)
Manifestações do Amor Divino!
Todo homem deseja a felicidade e quer evitar a tristeza. Mas neste mundo, a felicidade e a tristeza, a
verdade e a mentira, a retidão e a incorreção, a justiça e a injustiça não são permanentes; elas passam e
mudam com o tempo. O homem deve reconhecer e adorar a origem a partir da qual estes pares de
opostos surgem. Todo dia o homem experimenta a felicidade e a tristeza. Ele é preso pelo apego e pelo
ódio e realmente atrai preocupação e miséria. Como o homem pode estar em paz sob estas condições?
Ele deve ser capaz de dar boas-vindas à tristeza do mesmo modo como dá boas-vindas à felicidade.
Aquele que tem a qualidade da equanimidade é um verdadeiro ser humano. O homem deve, portanto,
confiar no Divino e ter a experiência do amor d’Ele em seu coração.
Absorvam Devoção e Fé Firmes
Se quiserem ser respeitados por todos, devem respeitar a todos. Todos têm o mesmo respeito próprio,
seja rico ou pobre, nobre ou desprezível. Vocês devem tentar manter seu respeito próprio. Se estiverem
conscientes de seu respeito próprio, então respeitarão a todos.
Manifestações do Amor Divino!
Não existe nada novo para ser ensinado a vocês hoje. Todos devem alcançar a bem-aventurança. Todos
devem superar a tristeza, desenvolver o amor verdadeiro e ter a experiência da unidade e da Divindade.
Esta é Minha mensagem principal para vocês hoje.
A vida humana é a mais preciosa e nobre. O homem é dotado com um coração compassivo, mente doce
e princípio de vida eterno. Todos devem reconhecer esta verdade. O homem deve experimentar doçura
no coração e desenvolver a equanimidade. Esta é a principal riqueza que ele deve adquirir hoje.
O homem hoje não conhece a grandiosidade da vida humana. O próprio Deus toma a forma humana.
Em todo homem existe divindade. O nome Bhavani Shankara significa esta verdade. Bhavani Shankara
significa a personificação de Shiva e Shakthi. Bhavani simboliza devoção firme (Sraddha) e Shankara
simboliza fé (Viswasa). Onde há devoção firme, simbolizando a deusa Bhavani, ali dança Shiva, que
significa a fé. A vida se torna inútil sem devoção e fé. Mas hoje falta fé ao homem, apesar da devoção e
da fé serem latentes nele. A criação inteira simboliza a divindade personificando tanto o princípio
masculino quanto o feminino. Toda pessoa deve tentar reconhecer a divindade dentro de si mesma. Não
há espiritualidade mais elevada que esta. Adorar este princípio da devoção firme e da fé é o dever
fundamental de todo homem.
A Bem-Aventurança Eterna é Encontrada nas Dificuldades
Se o homem hoje está sob o domínio do sofrimento e da miséria, sua mente é a responsável por isto.
Felicidade e tristeza, apego e ódio e os prazeres sensórios que o homem experimenta hoje, surgem de
sua mente. Uma vez que a mente está repleta com a sensação de dualidade, vocês sofrem tudo isto.
Quando a mente é treinada para ver a unicidade de toda a criação, não existirão perversões de nenhum
tipo. Neste mundo dual, o ganho que advém da tristeza é maior do que o da felicidade. Os santos e os
sábios dos tempos antigos aspiraram por dificuldades em vez de felicidade. A alegria que surge das
dificuldades é mais duradoura que a obtida da felicidade. Não devemos ser avessos ao sofrimento. Não
devemos procurar apenas por felicidade.
O sofrimento é o nosso verdadeiro amigo e não a felicidade efêmera. No Mahabharata, quando Kunthi
caiu aos pés de Krishna, Ele perguntou a ela: "Mãe, o que você quer?" Ela respondeu: "Krishna, sempre
me confira-me apenas adversidades. Eu só O amei e adorei mais intensamente durante minhas
dificuldades. De fato, quando eu era a rainha do Rei Pandu nunca pensava em Você. Só no período em
que meus filhos ficaram exilados na floresta e sofreram várias privações, meu amor e fé cresceram em
intensidade. Amavelmente me conceda apenas dificuldades." Nós temos que desenvolver equanimidade
tanto na alegria quanto na tristeza. Este é o verdadeiro sinal de sabedoria.
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Manifestações do Amor Divino!
Há muitas pessoas no mundo que fizeram história. Todas elas sempre deram boas-vindas aos testes e
tribulações. A felicidade que deriva de confortos é temporária. É da dor e das dificuldades que se obtém
a bem-aventurança permanente. Deus criou tanto a dor quanto o prazer, a alegria e a tristeza.
O que significa a palavra Bhagavan? 'Bha' representa resplandecência. Consequentemente, Bhagavan é
aquele que tem a capacidade e habilidade para difundir Sua resplandecência a todos os lugares. Apesar
d'Ele não possuir nenhuma forma particular, todas as formas são d'Ele. Ele é mais sutil que o espaço e
menor do que um átomo. Que forma vocês podem atribuir a Deus? Ele permeia o universo inteiro. Deus
está em vocês e vocês estão em Deus. Não há diferença entre vocês e Deus. Uma vez que vejam a
dualidade neste princípio não-dualístico, vocês sofrem na vida.
"O conjunto da criação emerge da verdade e se funde de volta nela.
Não há nenhum lugar destituído de verdade.
Visualizem tal verdade pura e imaculada."
(Poema em télugo)
Igualmente Deus é todo-imanente. Por isso a Bhagavad Gita declara: “Com mãos, pés, olhos, cabeças,
boca e ouvidos permeando tudo, Ele permeia o universo inteiro”. Deus está em vocês na forma da
verdade. Mas o homem não reconhece isto; ele pensa que Deus está separado dele e desperdiça seu
tempo e vida em atividades fúteis. A cultura indiana personifica o princípio do Eu superior que não muda
com o tempo, mesmo quando éons passarem, e ele não tem começo nem fim. Este princípio não
aumenta nem diminui com o tempo, não é criado nem destruído e é imperecível.
O homem é o eterno sem nascimento nem morte,
Ele é o princípio primordial, sem começo ou fim,
Ele não nasce e nem morre, nem pode ser morto por ninguém.
Ele é o Eu Superior, que é a eterna testemunha.
(Poema em télugo)
Como devemos adorar Deus? Devemos adorá-lO como nosso próprio Ser. Devemos abandonar o
sentimento de que Deus é diferente de nós. Não existe nenhum templo mais querido para Deus que o
coração humano. Deus ama residir na mansão do coração humano que é pleno de amor. Esta é a Sua
verdadeira residência. Não devemos procurá-lO fora de nós.
A Autoconfiança é a Maior Qualidade
Quando eu estava vindo para cá esta manhã, todos me desejaram: "Feliz aniversário!" Eu estou sempre
feliz. Desejem feliz aniversário para quem não tem felicidade. A felicidade não está fora. A felicidade é a
união com Deus. Vocês só serão felizes na companhia de Deus. Mas o homem imagina que a felicidade
está em algum lugar fora dele e se esforça para alcançá-la através de meios externos e se coloca em
dificuldades. Como os sábios antigos adoravam Deus? Eles O adoravam com a flor do sacrifício e
ofereciam seu amor para Ele. Eles consideravam a verdade como Deus. Eles acreditavam no amor, na
generosidade e na unicidade. Eles ofereciam a Deus o trono de seus corações. Só por tal adoração
sublime eles alcançaram a Divindade. Portanto, ainda hoje o homem moderno deve também instalar
Deus no altar de seu coração e adorá-lO neste altar.
Vocês devem permanecer sempre felizes, sob todas as circunstâncias. Neste mundo dualístico, é natural
que ganho e dor se alternem. Vocês não podem evitar isto. Vocês não devem se desesperar quando as
adversidades os confrontarem, nem exultarem quando o sucesso vem em sua direção. Qualquer
adversidade é um ponto de partida para a bem-aventurança eterna. Somente quando os Pandavas
sofreram muitas dificuldades durante seu exílio, eles puderam assegurar a graça de Krishna e o Senhor
estava sempre com eles em todos os lugares. Os Pandavas tinham as prioridades corretas em suas
vidas. Eles concederam o primeiro lugar para Deus, o segundo lugar para o mundo, e mantinham o 'eu'
por último. Mas os Kauravas tinham suas prioridades na ordem oposta. Eles colocaram o 'eu' primeiro, o
mundo depois e Deus por último. Foi por isso que eles perderam a batalha. A bem-aventurança os
eludiu. Aquele que ganhou a proximidade de Deus é sempre bem-aventurado.
Manifestações do Amor Divino!
A casca amarga de tristeza cobre o suco doce da alegria na laranja da vida. Quando tirarem a casca,
conseguirão o suco doce. "Deus é a essência de toda a doçura", dizem as escrituras. Então, vocês
devem aspirar somente por esta doçura e felicidade.
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Em sua infância, Lincoln teve uma vida pobre. Ele não podia sequer ter roupas adequadas. Seus amigos
ricos o ridicularizavam porque ele era pobre. Um dia, incapaz de suportar o ridículo, ele abriu seu
coração para sua mãe e disse a ela como estava sendo insultado e humilhado. Sua mãe o consolou
dizendo: "Meu filho querido, não fique perturbado pelo elogio ou pela censura. Desenvolva respeito
próprio. Respeito próprio é sua propriedade, é seu tesouro e é na verdade seu Deus." Estas palavras de
encorajamento inspiraram Lincoln e deram a ele força para enfrentar os altos e baixos da vida com
equanimidade. Seu respeito próprio e autoconfiança o ajudaram a passar em seus exames com boas
notas. Seus admiradores e amigos que tinham reconhecido a força de seu caráter, o incentivaram para
concorrer nas eleições. Lincoln, sendo um homem de grande humildade, hesitou inicialmente, mas
lembrou das palavras de encorajamento ditas por sua mãe quando ele era jovem. Finalmente, ele
concorreu nas eleições, saiu vitorioso e se tornou o Presidente dos Estados Unidos. A autoconfiança e o
respeito próprio desenvolvidos nele por sua mãe, foram os responsáveis por sua ascensão à posição
mais elevada no país. Uma pessoa sem autoconfiança, não pode fazer qualquer progresso na vida.
Vocês devem considerar a autoconfiança como a mais importante qualidade na vida. Sem a
autoconfiança vocês nunca podem alcançar felicidade na vida. Então, tentem desenvolver a
autoconfiança para terem uma vida boa.
Minha Vida é Minha Mensagem
Vocês próprios são Deus. Deus é o residente eterno de seus corações. Então, não existe nada maior
que seu próprio coração neste mundo. Vocês devem amar a todos e não odiar ninguém. Os outros
podem odiar vocês, mas vocês não devem odiar ninguém. É isso que Eu demonstro em Minha vida.
Minha vida é Minha mensagem. Algumas pessoas podem Me odiar e criticar, mas Eu não odiarei ou
criticarei ninguém. Quando praticarem este princípio, vocês também poderão alcançar o Divino que Sai
Baba é. Se Sai alcançou esta fama e reputação, qual a razão para isto? É apenas o Seu Princípio de
Amor. O Amor é Minha propriedade e tesouro reais. Vocês também devem dar exemplos para a
sociedade desenvolvendo a autoconfiança, compartilhando seu amor com os outros e levando uma vida
exemplar neste mundo.
Estejam sempre felizes. Aspirem pela felicidade e bem-estar não somente da Índia, mas para todas as
nações do mundo. Que todas as pessoas do mundo sejam felizes! Orem pela felicidade de todos. Só
então atingirão a bem-aventurança. Desenvolvam a mente aberta e ponham de lado a estreiteza de
mente. Ainda que outros os coloquem em problemas ou criem problemas para vocês, suportem isto com
paciência crendo que só fará bem.
"O corpo, que é composto de cinco elementos, tem que cair e perecer mais dia menos dia.
O morador interno do corpo é eterno, sem nascimento e imortal,
E não está preso por quaisquer cadeias de escravidão.
De fato, este morador interno é o próprio Deus!"
(Poema em télugo)
Quando um mendigo implora por comida, ele diz: “Mãe, me dê comida” Ele está realmente mendigando
ao morador interno e não a vocês. Reconheçam a verdade de que ele está suplicando pela esmola ao
Deus em vocês. É seu orgulho e ignorância se pensarem que ele está pedindo esmola a vocês. Isto
equivale a arrogância. A Divindade reside em todos, quer seja um príncipe ou um miserável. Vocês têm
que adorar este princípio divino em todos e amá-los, mas o amor deve ser abnegado. Amor sem apego
ao corpo flui igualmente para todos. A consciência do corpo leva à estreiteza de mente. Sua relação com
Deus é “de coração a coração e de amor a amor”.
Eu nunca convidei ninguém para este evento; de fato, nenhum convite foi impresso. Se este grande
número de pessoas se reuniu aqui, a razão é o amor delas por Mim. É um motivo de grande bemaventurança ser amado por tantas pessoas. Existem muitos que não podem ganhar nem mesmo o amor
de seus pais. Conquistar os corações de tantos é, em si mesmo, um sinal de Divindade. Eu amo a todos
e todos Me amam. Aqueles que Me amam não são apenas os que estão presentes aqui, mas há milhões
de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Jovens e velhos me amam da mesma forma.
Esta manhã devotos se reuniram em grande número mesmo às 2 horas da madrugada buscando entrar
no salão do templo (Mandir). Seu entusiasmo foi ilimitado. Muitas pessoas formam fila para entrar em um
teatro ou pegar um ônibus. Mas aqui, o amor e devoção dos devotos por Swami é tanto que eles não se
incomodam com quaisquer dificuldades e inconveniências, para ter o darshan de Swami. É difícil ganhar
o amor de Deus através de anos de penitência. Vocês têm hoje a ventura de desfrutar bem-aventurança
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na presença Divina. Vocês devem ter feito penitência em muitas vidas passadas, realizado muitos
sacrifícios e experimentado variadas austeridades espirituais para assegurar esta bem-aventurança
divina. É Meu amor que atrai tanto do amor dos outros.
Não magoem ninguém com suas palavras severas e não tomem o caminho do mal. Reconheçam a
verdade de que Deus permeia tudo, do microcosmo ao macrocosmo. Esta verdade mora em vocês, mas
vocês não estão cientes disto. Este é um grande erro. Vocês são a personificação da devoção firme e da
fé. Com autoconfiança vocês podem alcançar qualquer coisa no mundo.
Dominem a Mente
Manifestações do Amor Divino!
Vocês não precisam empreender quaisquer práticas espirituais difíceis para alcançar a Divindade. Vocês
não precisam jejuar, cantar ou meditar. Amem a Deus das profundezas de seu coração. Os devotos
querem oferecer muitos tipos de serviço para Deus. Estas são as características da fé. Fortaleçam sua
fé. Quando a fé reside em seus corpos, vocês não devem sujar tais corpos sagrados consumindo comida
inadequada. Adotem e pratiquem estes três princípios na vida: amor por Deus, o medo do pecado e a
moralidade na sociedade. Se querem moralidade na sociedade devem desenvolver amor por Deus. Se
amarem a Deus terão medo do pecado. Hoje as pessoas sem medo do pecado cometem atos odiosos.
Isto contradiz a própria natureza humana. Existem vários tipos de preocupações que assombram o
homem do nascimento até a morte.
"Nascer é uma preocupação, estar na terra é uma preocupação;
O mundo é uma causa de preocupação e a morte também;
Toda a infância é uma preocupação e a velhice também;
A vida é uma preocupação, o insucesso é uma preocupação;
Todas as ações e dificuldades causam preocupação;
Até a felicidade também é uma misteriosa preocupação."
(Poema em télugo)
Como o homem pode se livrar das preocupações? Todas estas preocupações estão relacionadas ao
corpo e surgem da mente. Se dominarem a mente, não haverá nenhum espaço para qualquer
preocupação.
Thyagaraja disse: "Para um homem que conquistou sua mente, há alguma necessidade para Mantra e
Tantra?" Esta é a solução para todos os seus problemas. Como foi dito muitas vezes por Swami: "Ó,
povo do mundo, desenvolva amor por Sai que destruirá todas as suas preocupações." Sejam livres de
todas as preocupações e não sejam atolados por elas. Com oração para Deus, vocês podem alcançar
qualquer coisa. Não somente os indianos, mas muitas pessoas alcançaram o sucesso.
Existem muitos que alcançaram a realização na vida obedecendo ao comando de suas mães. Tendo
nascido como um ser humano, vocês devem seguir os nobres princípios de "Reverenciar sua mãe, pai e
professor como Deus". Amem suas mães em primeiro lugar. Quando amarem suas mães,
automaticamente vocês amarão seu pai e também seu professor. Antes de amarem sua mãe, vocês têm
que amar seu Ser Interno. Aquele que não crê em si mesmo não pode crer em sua mãe também. A fé
em si mesmo e a fé em Deus é o segredo da grandiosidade. Nós temos que entender estes dois
princípios.
Manifestações do Amor Divino!
À noite nós temos também muitas festividades de aniversário programadas. Vocês estão sentados aqui
por muito tempo. Vocês precisam descansar; também precisam se alimentar. O estômago humano é
como um tanque de gasolina que precisa ser cheio freqüentemente. Muitas pessoas estão sentadas aqui
desde as duas horas da manhã. Então, vamos finalizar este programa da manhã. Façam um voto hoje
de que desenvolverão autoconfiança. Continuem ponderando sobre o que vocês ouviram de Swami.
Sigam os comandos de Swami e poderão alcançar tudo e serem vitoriosos em todos os seus esforços.
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o cântico devocional: Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi…
Publicação Original: Página Oficial da Índia - Página Oficial da Índia - www.srisathyasai.org.in
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O AMOR É A MINHA ÚNICA RIQUEZA
Data: 23/11/00 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam

Manifestações do Amor Divino!
O universo está sujeito a três processos: criação, manutenção e destruição ou dissolução. Ninguém
pode negar a verdade disto; os cientistas também não podem negar isto. Esta é uma verdade universal
percebida por todos. Aquilo que nasce é mantido e, finalmente, destruído. Esta é uma prova direta da
Divindade. Quando vocês ponderarem sobre estes três aspectos fundamentais, a existência da
Divindade se tornará evidente. Na vida diária esta Divindade também é experimentada. Por exemplo,
vocês viram os leões dançarinos da Malásia (um grupo teatral da Malásia apresentou sua tradicional
dança do leão antes do discurso de Swami no estádio Hill View no dia 23 de novembro de 2000). Porém,
estes não são leões reais, mas a partir deles vocês podem imaginar que existam criaturas reais
chamadas leões. De uma maneira semelhante, quase todo objeto da vida diária aponta para a
Divindade. A doçura na cana-de-açúcar, o gosto apimentado de chilies, o gosto azedo do tamarindo e o
gosto amargo de Neem, todos são indicadores da Divindade. As estrelas no céu, o brilho do sol, o
frescor da lua e o vaivém das ondas no mar também são indicadores do princípio divino. Embora todos
estes não lhes mostrem diretamente Deus de per si, eles constituem uma evidência positiva para a
existência do princípio divino.
Em uma sociedade, há diferentes funcionários, como um professor para educação, um coletor para os
impostos e a polícia para a lei e a ordem, etc., e acima de todos eles está o primeiro-ministro. Da mesma
forma, na criação, há Brahma para a criação, Vishnu para a proteção e Shiva para a dissolução. Mas,
para todas estas funções, a cabeça suprema é a Divindade. Os muçulmanos chamam este princípio de
Alá. Toda denominação religiosa tem seu próprio nome para a Divindade. Mas os indianos ou ocidentais,
têm um termo comum em inglês: GOD (Deus):
G representa Geração, ou seja, criação;
O significa Organização, isto é, manutenção; e
D significa Dissolução.
Assim, na palavra Deus (God), todos estes três aspectos, isto é, criação, manutenção e dissolução,
estão inclusos. Considerando tal evidência, as pessoas têm propagado o princípio da Divindade. Dita ou
não dita, a verdade é a verdade. Deus existe. Onde Ele está? Ele é onipresente. Ele está em todas as
formas. A Divindade presente na humanidade é auto-evidente para todos. O próprio fato de milhares de
vocês terem vindo aqui hoje é a evidência de seu amor por Deus. O amor é a prova da Divindade. Vocês
preencheram seus corações com amor por Bhagavan. Não há bem-aventurança maior do que esta.
Tenham a Experiência de Sua Realidade Interior
Manifestações do Amor Divino!
Eu disse que o homem é a personificação do Eu Superior. Eu também lhes disse que o Eu Superior é
imperecível. Esta entidade eterna indica a eternidade de vocês. Criação, manutenção e dissolução são
todas ordenadas por Deus. Ele se manifesta em todos os elementos. Com esta convicção firme, onde
quer que vão, para qualquer país que viajem, vocês atingirão sucesso. O preceito espiritual insiste:
"Tenham fé em vocês". Quer dizer, em primeiro lugar, conheçam-se. Todo mundo faz a pergunta "Quem
é você?" Ninguém pergunta: "Quem sou eu?". Quando a pergunta "Quem é você?" é feita, uma resposta
que você é fulano de tal, ou que é deste ou daquele lugar ou que está fazendo este ou aquele trabalho
não é a resposta adequada. "Eu sou o Eu Superior" é a única resposta certa. Corpo e mente são
impermanentes. Imaginar que vocês são qualquer um deles é um sério engano. Abandonem o
sentimento de que vocês são o corpo e a mente e reconheçam o Eu Superior que, sozinho, dá o poder
para corpo e a mente funcionarem. Todos são uma manifestação do Eu Superior. Esta manifestação se
expandiu por toda parte. Este princípio espiritual todo-imanente é o princípio Cósmico. Vocês devem
tentar reconhecer este Poder Cósmico. Vocês podem sentir que isto é muito difícil, mas é extremamente
simples. Seu apego ao corpo é o que faz isto parecer difícil. "As saudações a todos os seres, no final das
contas, alcançam Deus" (Verso em Sânscrito). Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: "O Eu Superior
eterno em todos os seres é uma parte do Meu Ser" (Verso em Sânscrito).
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Com autoconfiança qualquer tarefa pode ser executada com sucesso. Eis um pequeno exemplo.
Abraham Lincoln nasceu em uma família extremamente pobre nos Estados Unidos. O pai dele era um
carpinteiro. Sua mãe, Nancy, trabalhava duro para educá-lo. Quando Lincoln ia para a escola, outras
crianças riam dele por causa de sua roupa e pobreza. Lincoln não pôde suportar isto e disse a sua mãe:
"Mãe, eu passo muita vergonha com meus colegas estudantes. Por favor, compre-me uma roupa boa".
Abraçando-o, sua mãe disse: "Filho, você tem que ver primeiro nossa condição. Não estamos
financeiramente bem. Alimentar a todos nós já é um problema. Nesta condição, como você pode esperar
roupas bonitas? Aja de acordo com sua condição. Cedo ou tarde, você alcançará o nível de seu
merecimento. Não seja intimidado pelos insultos de outras pessoas. Viva com autoconfiança.
Autoconfiança é a fonte de todo o sucesso". Assim, ela o encorajou. Daquele momento em diante,
Lincoln se tornou uma pessoa de grande autoconfiança e prosseguiu com seus estudos e atividades com
esforço honesto. Ele nunca se aborrecia com nada. Autoconfiança era sua arma. Destituído de conforto
e riqueza material, ele era dotado com bastante autoconfiança.
Sua mãe faleceu depois de certo tempo. Mas suas palavras sábias foram firmemente estabelecidas em
seu coração. O pai dele se casou novamente. Isto é bastante comum entre ocidentais. A madrasta
também era bastante afetuosa com Lincoln e o encorajou a perseverar no caminho mostrado pela mãe.
A vida era difícil para ele. Ele procurou um trabalho. Entretanto, pensou que a autoconfiança era melhor
que trabalhar para os outros e começou seu próprio negócio. Ele administrou seu negócio da maneira
mais correta possível. Mas suas dificuldades começaram a aumentar e suas dívidas se acumularam.
Lincoln continuou com a força do conselho de sua mãe, apesar de todas as dificuldades. Ele teve um
severo retrocesso no seu negócio. Finalmente, teve que vender todos os seus bens. Ele trabalhou duro
para pagar suas dívidas.
Não há nenhuma doença como ser um devedor,
Não há nenhuma caridade maior que alimentar o faminto,
Não há nenhum deus maior que os pais,
Não há nenhum Dharma maior que a compaixão,
Não há nenhum ganho maior que a companhia do bom,
Não há nenhum inimigo maior que a raiva,
Não há nenhuma riqueza maior que a boa reputação,
Má reputação é a própria morte,
Não há nenhum ornamento melhor do que cantar os nomes de Deus.
(Poema em Télugo)
Há alguns que abandonam o caminho da bondade e começam a se opor a Deus quando seus desejos
não são realizados. O erro está neles, não em Deus. Há quatro tipos de pessoas que se opõem a Deus.
O primeiro tipo é o ateu, que professa que não há Deus. O segundo tipo é composto pelos que falam
contra Deus por inveja, porque os outros são melhores que eles. O terceiro é o daqueles que lamentam
a elevada reputação e fama dos outros, que eles próprios não são capazes de alcançar.O quarto tipo
inclui os que se decepcionam quando seus desejos não são satisfeitos. Eles recorrem a meios
impróprios e maus para atingirem seus objetivos. Eles dizem: "Swami, estou começando uma escola ou
uma instituição e preciso de muito dinheiro". Eu lhes digo a verdade: "Filho, este é um país diferente do
seu. A moeda corrente aqui não pode ser aplicada no seu país. Se recorrerem a métodos ilegais e
enganarem o Governo, Eu nunca aceitarei tal prática". Sob tais circunstâncias, eles voltam para o lugar
deles e fazem todos os tipos de falsas afirmações contra Mim. Seja o que for que os outros possam
dizer, Eu nunca me desviarei do caminho da verdade. Não dêem qualquer atenção ao elogio ou à
calúnia. A Divindade está baseada na fé. A fé é algo que não pode ser dado a vocês. Todos têm sua
própria fé.
Há alguns que dizem que Deus não existe.
Para esses que se recusam a acreditar, não há Deus.
Para os que têm fé, há Deus.
‘Sim’ e ‘Não’ pertencem aos outros.
Para Bhagavan é sempre sim, sim, sim.
(Poema em Télugo)
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Manifestações do Amor Divino!
Para a Índia progredir na direção adequada, deve haver completa unidade entre seu povo. Nossos
grandes líderes fizeram muitos sacrifícios e asseguraram a liberdade para nós. Embora tenhamos
alcançado a independência, não alcançamos a unidade. Qual a utilidade da liberdade sem unidade?
Devido à falta de unidade, as pessoas deste país estão reduzidas a este estado lastimável de coisas. Há
ódio em todos os lugares. Há dez facções dentro de um partido. Pessoas em uma casa vão para os
quatro cantos diferentes. Se este tipo de desunião persistir, como a liberdade poderá ser salvaguardada?
As pessoas não estão indo no caminho correto. Vocês devem adotar o caminho da unidade plena, de
modo que todo indiano possa dizer orgulhosamente: “Este é meu amado país, esta é a minha língua
materna e a minha religião.“ Vocês devem também sustentar a reputação e as tradições de sua família.
Atualmente, as pessoas perderão a fé. Um homem sem fé é realmente cego. Se vocês não têm fé nos
outros, pelo menos tenham fé em vocês mesmos. Desenvolvam fé em vocês e fé em Deus. Este é o
segredo da grandeza. Somente então vocês serão capazes de ter a experiência da Divindade. Deus não
tem forma separada. O 'eu', o próprio Eu Superior, é Deus. Vocês têm que ter este tipo de fé. Só então
obterão crescimento espiritual.
A Índia é uma terra sagrada. Tal santidade dificilmente será encontrada em qualquer outro lugar no
mundo. É por isto que tantas manifestações Divinas (Avatares) nasceram aqui. A Índia é como a mãe de
todas as outras nações. Rama disse: "A mãe e a mãe pátria são maiores até que o paraíso" (Verso em
Sânscrito). Vocês têm que reconhecer esta verdade. Há muitos que cantam o Nome de Rama, mas há
alguém que realmente pratica as virtudes representadas por Rama? Todos são heróis (heros) cantando,
mas zeros na prática. Os Vedas estabeleceram quatro grandes afirmações (Mahavakyas):
1. Tu és Aquele (Tattwam Asi);
2. A Consciência Integrada Constante é Deus (Prajnanam Brahma);
3. Eu sou Deus (Aham Brahmasmi); e
4. O espírito - Eu Superior - é Deus (Ayam Atma Brahma).
Vocês estão constantemente cantando estas palavras, mas não as estão colocando em prática. O mero
cantar sem agir é puro exibicionismo. Enquanto dizem: "Tudo é Deus", vocês odeiam os outros. Isto é
verdadeira hipocrisia. Se tiverem aversão a qualquer indivíduo, silenciosamente mantenham-se longe
dele. Não o odeiem, tentem desenvolver amor por ele. Não critiquem ou odeiem ninguém. Esta é a
Minha mensagem hoje. Este é o comportamento a ser adotado por vocês. Eu amo a todos. Não tenho
nenhuma antipatia por qualquer pessoa. Todos são Meus devotos, amigos e filhos. Para mim, todos são
um. Este universo é um grande livro. A Consciência é o seu Guru. Deus é o seu amigo. O tempo também
é a própria forma de Deus. Então, não desperdicem tempo. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada.
Tornar seu tempo puro é a verdadeira prática espiritual.
Manifestações do Amor Divino!
Eu não tenho nenhum desejo de ter tais celebrações de aniversário elaboradas - nem um pouco. Eu
passo por tudo isto porque agrada aos Meus devotos. Eu não gosto particularmente de qualquer coisa. A
felicidade dos devotos é a Minha felicidade. Dediquem suas vidas ao amor divino.
O Amor é a verdadeira forma de Deus,
Tentem fundir amor no amor;
Se vocês têm amor firme,
Alcançarão a fusão final de amor,
Que é a verdadeira não-dualidade.
(Poema em Télugo)
Ódio, inveja e ostentação estão difundidas atualmente. Libertem-se destes defeitos e adotem o caminho
do amor. Se seus desejos são realizados ou não, pensem que tudo que acontece é para o seu bem.
Quando encontram dificuldades, pensem sempre que dias melhores virão. O bom e o ruim estão sempre
juntos. Então, aceitem ambos com a mesma atitude. A Bhagavad Gita diz: "Tratem felicidade e tristeza,
perda e ganho, vitória e derrota com completa equanimidade" (Verso em Sânscrito). O prazer é um
intervalo entre duas dores. Reduzam seus desejos mundanos. Desenvolvam desejo por Deus.
Aumentem seu amor por Deus e, assim, aumentem sua felicidade. Se o desejo aumenta, a dor também
aumenta, e a felicidade diminui na mesma proporção.
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Vocês não podem alcançar Deus pela sua riqueza. Ele só será alcançado pela devoção. Sathyabhama,
com seu orgulho, quis ter Krishna todo para ela através de sua riqueza. Ela quis comparar o peso d’Ele
com o da grande quantidade de ouro que possuía. Mas ela falhou. Narada a fez perceber sua loucura
mostrando que uma única folha de manjericão, oferecida por Rukmini com real devoção, excedeu toda a
riqueza de Sathyabhama. Krishna diz que Ele está contente com o oferecimento de uma folha, uma flor,
uma fruta ou água. Não tomem isto literalmente. O corpo é a folha, a flor é o seu coração, sua mente é a
fruta e as lágrimas de alegria constituem a água que é o oferecimento aceitável a Deus.
Manifestações do Amor Divino!
Vocês terão tudo na vida se tiverem amor em vocês. Não odeiem ninguém. Este deve ser o ideal maior
de suas vidas. Esta é a Minha mensagem para vocês. O amor é a Minha única riqueza. Todos estes
edifícios magníficos não são de Bhagavan; todos eles pertencem aos devotos. A única propriedade que
Bhagavan possui é o amor ilimitado por todos vocês. Bhagavan verterá Seu amor ilimitado sobre todos
vocês pelo simples pedir. Bhagavan está pronto a sacrificar até mesmo Seu próprio corpo por seus
devotos. Vocês vivem felizes e passam suas vidas em um estado de bem-aventurança. Bhagavan
deseja apenas o amor de vocês. O amor de vocês torna Bhagavan feliz. O amor de Bhagavan é sua
maior riqueza e boa sorte. Este é o maior presente de Bhagavan para vocês. Cuidem bem deste
presente precioso. Esta é a bênção de Bhagavan para vocês neste dia. Que todos vocês possam ter
uma devoção firme e uma vida sagrada, longa e feliz. Que vocês possam ter tudo isso! Que todas as
suas dificuldades possam ser removidas. Que vocês possam desfrutar bem-aventurança ilimitada.
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan: "Prema Mudita Manase Kaho.."
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 12 - 12/2000
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A ENTREGA TOTAL CONFERE BEM-AVENTURANÇA
Data: 23/11/99 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam

Manifestações do Amor Divino!
Os Vedas, a própria fonte de todos os princípios espirituais, vêm esclarecendo o mundo inteiro desde a
antiguidade, a partir desta sagrada terra da Índia. Eles são a própria forma de Deus. A divindade permeia
tudo, os seres animados e inanimados. “Do microcosmo ao macrocosmo, o universo inteiro é permeado
pela Divindade” (Verso Sânscrito). O cosmos (Viswa) é a forma da Divindade. Do amanhecer ao
anoitecer, vocês experimentam essa forma do Divino e, ainda assim, falham em perceber este fato.
A Divindade Permeia o Universo Inteiro
Tudo que seus olhos vêem são formas do Divino. Todos os sons que ouvem são igualmente permeados
pela divindade. Mesmo os pensamentos em suas mentes são formas do Divino. A bem-aventurança que
emana do coração também é Divina. Quando tudo que é visto, ouvido, experimentado e desfrutado é
Divino, quão tolo é procurar por Deus em algum outro lugar! Vocês estão vendo Deus na forma do
mundo a cada momento. Por lhes faltar sentimentos divinos, vêem Deus como o mundo, em vez de
verem o mundo como Deus. Uma vez que compreendam que o universo é a forma de Vishnu,
certamente serão capazes de ver o mundo como Deus. “Assim como é o sentimento, será o resultado”
(Verso Sânscrito).
A Divindade permeia o cosmos inteiro. Não tenham o sentimento de que Deus está presente em um
lugar e não em outro. Ele está em todos os lugares. Onde quer que busquem por Ele, O encontrarão ali.
Porém, deveriam abandonar os sentimentos mundanos e preencher sua visão com sentimentos divinos.
Somente assim poderão compreender e experimentar a máxima Védica: “O mundo inteiro é permeado
por Deus” (Verso Sânscrito). Não limitem Deus a um nome e forma particulares. Ele existe em todos os
seres e todas as formas como princípio Átmico. De fato, é o poder do Divino que os faz ver, ouvir, falar,
experimentar e desfrutar. Nesse caso, poderiam perguntar se as dificuldades, preocupações e
calamidades são também Divinas? Certamente que sim! Elas também são formas do Divino. Eis um
pequeno exemplo.
O Senhor Narayana protegeu Prahlada, que constantemente cantava Seu nome e O contemplava.
Entretanto, ele se tornou o Deus da Morte para Hiranyakashipu que não tinha consciência de Deus e
levava uma vida mundana. Então, tanto Deus quanto Yama (Deus da Morte) são um e o mesmo. Ele age
de acordo com os sentimentos do indivíduo. Mesmo o mais perverso dos homens tem algo de bom em
si. Essa bondade é o aspecto da Divindade nele. As Upanishads dizem: “Deus é o residente interno de
todos os seres” e “Deus permeia o mundo inteiro” (Versos Sânscritos). Não se deixem enganar pelos
vários termos como Atma, Brahman, Easwara, Vishnu, etc. Todos são nomes diferentes da mesma e
única Divindade.
O Termo "Bhagavan" significa Divindade. Qual é o significado interno dessa palavra? A sílaba "bha"
significa refulgência, "ga" é aquele que dissemina, e "van" indica aquele que é capaz. Portanto,
"Bhagavan" significa aquele que é capaz de disseminar a luz e a refulgência para o mundo. Essa
Divindade está latente em vocês. O princípio do Atma é único e o mesmo em cada um, seja um
renunciante(Yogi), um buscador de prazeres(Bhogi), um renunciante itinerante(Jogi) ou um indivíduo
desapegado(Vairagi). Ele está presente nos crentes e também nos ateus. Esquecendo-se dessa
Divindade toda-imanente, vocês estão empreendendo várias práticas espirituais, limitando a Divindade a
um nome particular de sua preferência individual. As práticas espirituais deveriam conferir a consciência
de que a Divindade é onipresente. Assim como o fogo é necessário até que o arroz esteja cozido, as
práticas espirituais também são necessárias até que vocês percebam a Divindade inata.
Contemplem Sempre o Divino Nome
Mesmo que semeiem, como podem esperar colher se não há chuva? Mesmo que haja chuva, como
podem esperar colheitas se não semeiam? Do mesmo modo, tanto o esforço humano quanto a Graça
Divina são necessários para atingir o sucesso em qualquer empreendimento. Embora a manteiga esteja
presente no leite, não se pode vê-la a menos que o leite seja coalhado e batido. Da mesma maneira,
embora a Divindade seja toda-imanente, não se pode experimentá-la a menos que se realizem esforços
apropriados. O esforço humano pode ser comparado ao bater do leite. Uma vez que a manteiga seja
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separada do leite pelo processo de bater, ela não se misturará a ele novamente. Se comerem a
manteiga, o seu ser inteiro a experimentará. Analogamente, vocês se tornarão um com a Divindade uma
vez que a tenham experimentado.
Antes de ingerirem alimento, vocês o oferecem a Brahma, cantando o seguinte verso da Bhagavad Gita1:
Brahmarpanam Brahma Havir
Brahmagnau Brahmana Hutham
Brahmaiva Thena Ganthavyam
Brahmakarma Samadhina
Onde está Brahma? Ele está realmente presente em vocês. Por isso vocês obtêm imediatamente a
resposta que vem de dentro2:
Aham Vaishvanaro Bhuthva
Praninam Dehamasritha
Pranapana Samayuktah
Pachamyannam Chathurvidham
Deus está presente em vocês na forma de Vaishvanara. Ele digere o alimento que vocês ingerem e
distribui a essência por todas as partes do corpo. Deus, que está presente internamente, é chamado
Vaishvanara, e a Divindade onipresente é conhecida como Vishnu.
Os devotos atribuem diferentes nomes e formas a Deus baseados em seus sentimentos, mas Deus é
um. Adorem-no com o sentimento de que Ele não está separado de vocês. Ele está em vocês. Ele é a
personificação do Amor. Ele só se manifestará a partir de seu interior quando vocês desenvolverem
amor puro e altruísta. As práticas espirituais realizadas sem o princípio do amor são inúteis. Algumas
pessoas se sentam por horas a fio em meditação, mas são incapazes de experimentar a Divindade
porque suas mentes são instáveis. Em vez de perderem tempo dessa maneira, melhor seria que
realizassem algum trabalho útil. Deus é a personificação do tempo. Assim, não desperdicem tempo.
"Sarvada Sarvakakeshu Sarvathra Harichinthanam:" Pensem em Deus em todos os lugares, em todos os
momentos e sob quaisquer circunstâncias. O amor puro e altruísta é a única maneira de alcançar a
Divindade. A satisfação dos desejos mundanos conferirá apenas felicidade temporária. Portanto, vigiem
seus desejos. Sua meta é a bem-aventurança permanente e eterna. Ela está dentro de vocês e só pode
ser alcançada através do amor.
Cada célula em seu corpo contém os detalhes de todo o seu ser. De fato, cada célula de seu corpo
contém sua forma completa. Há bilhões de células no seu corpo. Enquanto sua forma está imanente em
cada célula e em cada membro no microcosmo, seu corpo é sua própria forma macrocósmica. Da
mesma maneira, cada um de vocês é a divina forma cósmica. Vocês têm que se esforçar para apreciar
esta realidade completamente.
Vocês vão a uma cidade visitar seu amigo, mas não sabem seu endereço. Como podem esperar
encontrá-lo a menos que conheçam o endereço correto? Eis outro exemplo: muitas pessoas estão
reunidas aqui neste momento. Vocês desejam encontrar um determinado rapaz. Dizem que ele está
usando um casaco camuflado, calças compridas e tem um belo cabelo. Mas essa informação não é
suficiente para encontrar o rapaz, porque muitos na multidão podem corresponder à descrição. Em vez
disso, se disserem seu nome, digamos, Ramakrishna, no palco, imediatamente ele se levantará na
multidão. É o nome que os leva à forma. Por isso, os sábios e profetas antigos praticavam a contínua
contemplação no Divino Nome (Namachinthana) para obterem uma visão de Deus. Eles empreenderam
várias práticas espirituais com total devoção e dedicação. Não desprezem esse esforço como algo sem
sentido.

1

Bhagavad Gita, Cáp.IV, verso 24. O instrumento com o qual a oferenda é feita é Brahma (Deus). A própria oferenda é Deus. O
fogo, no qual o oferecimento é feito é Deus. O ato de oferecer é Deus. Deus é alcançado por aquele que O vê como o objetivo final
de cada ação executada.
2
Bhagavad Gita, Cáp. XV, verso 14. Eu sou Vaishvanara, a energia da vida em cada ser. Eu me refugio nos corpos de todos os
seres. Unido ao entrar e sair dos alentos vitais. Eu digiro os 4 tipos de alimentos (os que mordemos e mastigamos; os que
mastigamos, colocando diretamente na boca; os que sorvemos; e os que engolimos).
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Deus é o Morador Interno de Seu Coração
Outro dia, eu falei sobre Bhavani-Shankara. Bhavani simboliza devoção inabalável e Shankara
representa fé. Vocês podem conseguir qualquer coisa na vida se tiverem devoção e fé inabaláveis.
Como esse mundo é a própria forma de Bhavani-Shankara, ele é chamado andrógino. Com base nisto
usamos o termo "Srimati" dirigido às senhoras e "Sri" para referirmo-nos aos cavalheiros. Os sábios e
profetas antigos diziam: "Somente o devoto fervoroso pode atingir a sabedoria” (Verso Sânscrito). Vocês
deveriam considerar a fé como seu alento vital.
Deus tem muitos nomes e formas. Sambhartha e Bhartha são dois dos nomes de Deus. Sambhartha é
aquele que cria tudo, tomando a natureza (Prakriti) como meio, e Bhartha é aquele que protege e
sustenta a criação. As pessoas que falam Télugo usam a palavra Bhartha para indicar marido, mas, na
realidade, Bhartha significa mestre, sustentador, protetor.
As pessoas desperdiçam seu tempo e não fazem qualquer esforço para conhecer a Divindade. Das 24
horas do dia, vocês deveriam separar 6 horas para o trabalho pessoal, 6 horas para o serviço social, 6
horas para dormir e as 6 horas restantes para práticas espirituais como japa, dhyana e yoga. Algumas
pessoas dizem que não têm tempo pra pensar em Deus, mas gastam horas a fio em assuntos
mundanos. A vida se torna sem sentido se vocês não pensam em Deus. O corpo é concedido para fazer
uso apropriado do tempo. O corpo só será santificado quando for utilizado para atividades sagradas.
Vocês deveriam compreender a relação entre o corpo, o tempo e a responsabilidade. Não desperdicem
um único momento sequer. Ramakrishna Paramahamsa costumava contemplar a Mãe Divina dia após
dia. Antes de dormir, ele se sentia triste, pensando que mais um dia havia se passado sem o Darshan da
Divina Mãe. Ele costumava pensar: "Talvez meu coração não tenha se tornado maduro para merecer a
graça Divina. Qual é a utilidade de comer uma fruta verde? Assim, devo amadurecer meu coração e
oferecê-lo à Mãe Divina." Esta é a verdadeira prática espiritual em sua essência sutil.
Usem o Corpo para Atingir a Divindade
Não há restrições de tempo, lugar, distância ou complexidade para as ações de Deus. Não há criatura
que possa impor limitações ou restrições a Deus. Deus é completamente altruísta. Todas as Suas ações
são sagradas, pareçam ou não agradáveis a vocês. Os estudantes, às vezes, ficam confusos. Eles
sentem: se Swami é Deus, será que Ele fará isto ou aquilo? Como podem decidir o que Deus deve
fazer? Ninguém tem autoridade para questionar os poderes de Deus. Ele, sozinho, decide se vai
recompensar, punir, proteger ou destruir qualquer coisa.
Yada, Yada, Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata,
Abhyutthanamadharmasya Tadatamanam Srujamyaham
Deus encarna de era em era, onde quer que a retidão esteja em declínio. A verdade (Sathya) deve ser
protegida e a inverdade (Asathya) deve ser destruída. A Retidão (Dharma) deve ser protegida, e a nãoretidão (Adharma) deve ser destruída.
Como explicamos o princípio de unidade (Advaita)? Há três formas desse princípio de unidade: unidade
de substância, unidade de matéria e unidade de ação. Esta peça de tecido é uma única entidade. Há
fibras nela. A fibra é feita de algodão. Quando as fibras são tecidas, tem-se um pedaço de pano. Se
rasgam o tecido, o fio e o algodão se separam. Quando é feita uma combinação de matéria em
diferentes formas, produz-se um objeto simples. Este é um tipo de unidade: unidade material.
Apesar dos nomes e formas serem diferentes, os elementos de todos os corpos são o mesmo. Todos
são preenchidos com as mesmas cinco percepções sensoriais: som, tato, forma, sabor e aroma, e com
os mesmos cinco princípios vitais (Prana, Apana, Vyana, Uddnana e Samana). Não importa onde
estejam, seus corpos são compostos apenas pelos cinco elementos. Não há sexto elemento em lugar
algum. "Este corpo é um monte de sujeiras, está cheio de doenças e continuamente em mutação; como
ele pode cruzar o oceano de Samsara? Ó, mente! Certamente, esse corpo é transitório. Mantenha sua
mente firmemente nos Pés do Senhor e entregue-se a Ele" (Poema Télugo). Quando os cinco elementos
se separam, o corpo perde sua identidade. Uma vez que a vida se vai, o corpo serve apenas para o
enterro ou a cremação, pois os elementos retornam à sua forma original. Desta forma, antes que o corpo
pereça, façam todos os esforços para experimentar a Divindade interna. Somente através do corpo
pode-se experimentar a Divindade. Então, o corpo deve ser cuidado de forma apropriada.
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O corpo é o campo de todas as atividades (Karmakshetra), o Coração é o campo da retidão
(Dharmakshetra). Quando a Divindade é consagrada no coração, ela forma o campo da divindade
(Brahmakshetra). Assim, para compreender o puro Brahmakshetra, é necessário que vocês purifiquem
seu Dharmakshetra, isto é, seu coração. Karmakshetra e Dharmakshetra estão no mesmo corpo. Por
isso é que a Bhagavad Gita começa com: "Dharmakshetre Kurukshetre..." Todos os pensamentos que
se levantam na mente também pertencem ao Karmakshetra (Kurukshetra). Assim, todas as ações de
karma e dharma são executadas no mesmo campo do corpo, que inclui Dharmakshetra e Karmakshetra.
A Divindade intervém e separa o Dharmakshetra e Karmakshetra (Kurukshetra). Um homem com
discernimento é capaz de fazer esta discriminação entre Dharma e Karma.
Neste mundo, não há nada mais fácil do que alcançar Deus. Vocês enfrentam dificuldades e se sentem
desanimados porque não compreendem essa verdade. Na noite passada, vocês assistiram ao drama
encenado pelos estudantes, no qual um empresário chora por não ser capaz de obter uma licença da
autoridade governamental. Em vez de derramar lágrimas por tais coisas mundanas, por que vocês não
anseiam por uma visão de Deus?
Certa vez, Vivekananda perguntou a Ramakrishna Paramahamsa se ele havia visto Deus. Ramakrishna
respondeu enfaticamente: "Sim, eu tenho visto Deus. Eu O tenho visto do mesmo modo como estou
vendo você e você está me vendo." "Então, como é que eu não O vejo?" perguntou Narendra
(Vivekananda). Ramakrishna deu a resposta apropriada: “Você chora por sua família, sofre por seus
negócios e riquezas, mas você já chorou ou ansiou por uma visão de Deus? Faça isto e certamente verá
Deus! Todo o tempo, tenho estado ansiando somente por uma visão de Deus. Portanto, Deus é visível
para mim o tempo todo, em cada ser humano." O propósito de nosso nascimento deve ser atingido pelo
sacrifício de tudo. Por isso, os Vedas dizem: “Somente o sacrifício confere imortalidade” (Verso
Sânscrito).
O Sacrifício Leva à Bem-Aventurança
No processo da respiração, nós inalamos e exalamos. Se não exalamos, os pulmões não serão capazes
de funcionar adequadamente. Nós ingerimos o alimento. Se não excretamos, nosso estômago fica
doente. Do mesmo modo, em nosso sistema circulatório, o sangue atravessa uma enorme distância a
cada dia. Se um pouco dele é bloqueado em qualquer ponto desse caminho, produz-se um coágulo. O
fluxo do sangue trabalha para remover todo tipo de produtos tóxicos produzidos no corpo, e auxilia na
eliminação dos mesmos. Sem a evacuação das substâncias insalubres do corpo, a boa saúde não é
possível. Assim, também há satisfação no sacrifício. De fato, há bem-aventurança no sacrifício. O
homem prático da atualidade questiona a utilidade do sacrifício. Ele é tão egoísta que se recusa a
oferecer até mesmo um punhado de alimento a um pedinte faminto. Quanta alegria se experimenta,
quando se é capaz de satisfazer a fome de uma pessoa faminta! Vocês não se sentiriam felizes quando
algumas poucas pessoas famintas fossem alimentadas? Na sociedade humana, a mente estreita do
egoísmo está na moda.
Certa vez, em Bombaim, Indulal Shah, Dr. Keki e Swami estavam saindo do Dharmakshetra para a
cidade. Um mendigo se aproximou e Indulal Shah deu-lhe uma nota de duas rupias. O mendigo jogou de
volta a nota, dizendo que ela não compraria sequer uma fatia de pão. Este é o estado da sociedade
atual. O dinheiro perdeu seu valor. Não apenas o dinheiro, até a vida humana tem muito pouco valor na
sociedade atual. As pessoas se esforçam muito para acumular riquezas, conforto e felicidade, mesmo
arriscando suas próprias vidas. Quando alguém morre em um acidente ou em uma calamidade, o
governo oferece uns poucos milhares de rupias como compensação pela vida perdida. A vida humana
vale somente algumas rupias? Ela se tornou assim tão barata? Não, a vida humana vale muito mais.
Quando o corpo morre, o princípio da vida não é perdido completamente.
Ofereçam Amor Incondicional a Deus
As pessoas estão em busca de atalhos para tudo, até para a espiritualidade. Porém,
surpreendentemente, a espiritualidade tem um atalho. Não há necessidade de perambular aqui e ali.
Deus está residindo em seu coração. Direcione sua visão para dentro. Vocês poderão ver Deus
instantaneamente. Este é o caminho mais fácil. Tenham fé absoluta de que a Divindade reside em
vocês. Se ficarem se recordando sempre de que são parte da Divindade, vocês estarão predestinados a
se tornarem a própria Divindade. Por outro lado, se nutrem o sentimento de que vocês são algo
separado do Divino, sempre permanecerão afastados da Divindade. Não há necessidade de desistirem
de sua vocação, mantenham-se atuando em suas funções na sociedade, mas lembre-se sempre que
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vocês são essencialmente Divinos. O próprio Deus intervém quando Seus devotos estão em apuros no
desempenho de suas funções na sociedade. Todos vocês conhecem a história de Gora Kumbhar e
Kabir. Quando se depararam com tarefas impossíveis, foram ajudados por Deus em pessoa, que
completou as tarefas deles de fabricar potes ou tecer. Deus é capaz de assumir qualquer forma que
queira. Conseqüentemente, é conhecido como Virat Swarupa. O Purusha Sukta (do Rig Veda) diz:
Sahasra Seerasha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad ... ao descrever o Virat Swarupa. O Virat Purusha
tem inumeráveis membros.
Tornem-se merecedores do Amor d’Ele. Vocês podem conquistar tudo. Isto somente é possível através
do amor abnegado. Cultivando um amor assim altruísta, vocês mesmos se tornarão Divinos. E esta
Divindade é não-dual. Por isso diz-se: "A percepção da Divindade não-dual é a Verdadeira Sabedoria"
(Verso Sânscrito). Cultivem sua fé e tornem-na firme. Não deve haver altos e baixos nessa fé. Se
permitirem tais vacilações, irão provavelmente perder qualquer fé que possuam. Uma fé firme resulta em
vocês atingirem a bem-aventurança divina (Brahmananda). A felicidade experimentada com o corpo é
humana. A alegria sentida na mente é prazer intelectual (Chitthananda). Ela é muito maior que a
felicidade do corpo. Quando a mente é transcendida, a alegria experimentada é Chidananda, que é
incomparavelmente maior que a alegria mental. Sem nenhum motivo, vocês estão perdendo a
oportunidade de atingir esse nível de bem-aventurança. Passo a passo, vocês têm que se elevar através
desses níveis de felicidade, até que atinjam a bem-aventurança divina. Nesse caminho, fundirão sua
bem-aventurança pessoal na bem-aventurança universal de Brahmananda, que é eterna.
A pessoa deve experimentar essa bem-aventurança, que não é outra que Satchidananda. Sath é o ser,
que é eterno. Chit é o conhecimento total, ou seja, onisciência. Quando esses dois se unem,
experimenta-se a alegria total, isto é, Satchidananda. Como Sath, Chit e Ananda estão presentes em
cada indivíduo, afirma-se que Deus está presente em cada um na forma de Satchidananda. Dessa
forma, vocês não necessitam praticar qualquer Sadhana, ou, se estão seguindo algumas destas práticas,
não é necessário abandoná-las. Mas, em qualquer circunstância, entreguem seu coração a Deus. Isto é
chamado Entrega (Saranagathi). Certa vez, Lakshmana disse a Rama que toda sua riqueza, família,
posses e o seu próprio corpo eram para uso de Rama. Este disse: "Não preciso de tudo isso. Que
utilidade tenho para tudo isso? Apenas, purifique seus pensamentos, palavras e atos, e seu coração.
Com isto, você experimentará o próprio céu”. A felicidade é o próprio céu. A felicidade é obtida pelo
controle dos sentidos. Portanto, vocês podem atingir o céu controlando seus sentidos. Muitas pessoas
dizem que experimentam o próprio céu em Prasanthi Nilayam. Quanto tempo durará essa felicidade? Ela
se desvanecerá no momento em que deixarem este lugar. O verdadeiro céu está dentro de vocês. Isto é,
uma vez mais, descrito como imortalidade.
O que se quer dizer com imortalidade? O corpo é mortal, mas o princípio vital é imperecível. Se vocês
têm que atingir esse nível de imortalidade, ofereçam amor total a Deus. Deve ser amor incondicional.
Não deve haver condições para amar. É como ir a um ourives com um pouco de ouro, e pedir-lhe que
faça jóias no formato de sua preferência. Seu papel é apenas deixar o ouro com ele, com a condição de
que o peso e o desenho sejam os de sua escolha. Não é seu papel interferir na maneira como ele
transforma sua porção de ouro na jóia que vocês desejam. Se começarem a estipular que não se deve
derretê-la no fogo, ou golpeá-la com um martelo, como poderá conseguir o ornamento que
encomendou? Do mesmo modo, se entregarem seu coração a Deus com condições e reservas, como
poderão conquistar a bem-aventurança que buscam? Uma vez que a entrega total é feita, Deus lhes
concederá a bem-aventurança que vocês merecem. O que Ele faz com eles neste meio tempo é assunto
d’Ele. Um amor com muitas condições somente resultará em um estado bastante lamentável para seu
corpo e mente. Por isso, orem a Deus com uma entrega incondicional. Quando tudo que vocês possuem
- seu corpo, sua mente, seu intelecto - são presentes d’Ele, onde está a necessidade de estabelecerem
condições?
A Divindade Está ao Seu Alcance
Sejam destemidos. Levem sua vida sem que o medo a perturbe. Não se deixem guiar para ações que
não estejam alinhadas com sua consciência, pelas opiniões e conselhos das pessoas à sua volta. Há
alguns que devotadamente colocam a marca de Vibhuthi em suas testas enquanto estão em casa, mas a
retiram tão logo saiam. Há alguns que até se sentem envergonhados de dizer que estão vindo a
Prasanthi Nilayam e dizem aos amigos que estão indo a Anantapur. Porque se preocuparam com a
opinião deles? É errado vir aqui? Há tantas coisas erradas que as pessoas fazem sem nenhum medo,
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então, porque vocês estão com medo de dizer que estão indo ver Deus? Não se deve jamais ter medo
de expressar sua fé em Deus. Sejam corajosos e arrojados. Hoje em dia as pessoas têm receio de
executar suas práticas culturais e espirituais, bem como de praticar boas ações.
(Swami cantou uma canção em Télugo, descrevendo o sofrimento das pessoas que estão
constantemente com medo).
Abandonem o medo e vivam em bem-aventurança. O envolvimento na vida mundana produz um
sentimento de medo em vocês e os faz esquecerem seu modo espiritual de viver. A bem-aventurança
que se experimenta quando estão com Deus está além das palavras, é inimaginável. Palavras e
pensamentos resultam em completa futilidade, incapazes de descrever esta experiência. É neste tipo de
bem-aventurança divina que vocês devem levar sua vida diária. Esta é a forma que um ser humano deve
viver. Tendo nascido como seres humanos, não devem desperdiçar suas vidas vivendo como um animal.
Comer, beber, procriar, dormir, etc., é comum aos homens e aos animais. O que distingue o homem dos
outros seres vivos? Ele é o único ser vivo dotado de sabedoria. Um homem sem sabedoria não é melhor
que um animal. Da vida no nível humano, deve-se aspirar alcançar o nível divino. Dos vários níveis de
vida, o mais baixo é o demoníaco; a seguir, o animal, mais acima está o humano e, finalmente, o divino.
Quando tal vida divina está ao seu alcance e é visível, porque vocês deveriam temer? Sejam destemidos
e procurem a companhia de pessoas boas; as más companhias podem desencaminhá-los.
Não se Percam na Busca de Deus
Três princípios são apresentados com relação à espiritualidade. São eles:
Não ponham toda sua fé em seu corpo, porque não sabem o que acontecerá a qualquer instante;
Não ponham sua fé no mundo;
Jamais abandonem sua fé em Deus.
Tão logo estejam totalmente conscientes desses três princípios, vocês poderão conquistar qualquer
coisa.
Hoje, a mensagem de Swami para vocês, é que Swami é vocês e vocês são Swami. Na verdade, Swami
não está separado de vocês.
Quem os convidou a vir aqui? Todos vieram por amor a Swami. Unicamente por esse amor, milhares se
reuniram aqui. Aqui está Bhagavan, pronto para ser levado por vocês. Levem-No consigo conforme
queiram. Bhagavan pertence por inteiro àqueles que O amam de todo coração. Tudo que Bhagavan
pede a vocês é seu amor total e incondicional. Reconheçam essa verdade e levem sua vida repleta de
amor. Levem isto como presente de Swami para vocês. Não odeiem ninguém. Odiar alguém não é
diferente de odiar o próprio Deus. Entreguem todo o seu ser a Deus. Experimentem a genuína Bemaventurança Divina.
Estudantes!
Sigam seus estudos diligentemente. Obtenham boas notas em seus exames. Conquistem bons
empregos nos campos profissionais de sua escolha e sirvam à sua mãe pátria. Swami não tem desejo
de impedir ninguém de exercer qualquer profissão, ou casar-se, ou viajar para o estrangeiro para estudar
ou trabalhar. Vão aonde quer que os agrade. Executem qualquer trabalho que lhes caiba, mas jamais se
esqueçam de Deus. Tudo que fizerem com Deus em seu coração é agradável a Mim. Esquecer-se de
Deus não é diferente de esquecerem-se de si mesmos.
Aquele que vagueia em busca de Deus é um tolo. Há alguém nesse mundo que sairia por aí procurando
por si mesmo? Se forem perguntar a alguém: "Onde eu estou?", prontamente serão internados em um
manicômio. Como vocês são a própria Divindade e a Divindade é o seu próprio ser, onde está a
necessidade de qualquer busca? Busca por Deus é uma expressão inventada por falsos eruditos. Não
há necessidade de tal expressão. Vocês podem procurar pelas coisas do mundo, mas não saiam em
busca de Deus, pois Ele está em todos os lugares. Se tiverem esta fé, ela pode ajudá-los a vê-lO e,
certamente, desfrutarão a bem-aventurança. Fortaleçam sua fé.
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: "Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahi..."
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 12 - 12/1999
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PREENCHAM SEUS CORAÇÕES COM SENTIMENTOS NOBRES
Data: 23/11/1998 – Ocasião: Aniversário de 73 anos de Sai Baba – Local: Prashanti Nilayam

Esta nossa Terra-mãe deu ao mundo almas nobres e renomadas em todos os continentes. É a terra que
expulsou os governantes estrangeiros e atingiu a liberdade. Esta Índia tem reputação pela sua erudição. É a
terra sagrada que se manteve como um exemplo no domínio da música, literatura e tradição sagrada.
Tendo nascido na terra da Índia, que é notada por sua arte refinada e beleza natural, Oh, devotos, é sua
obrigação promover a glória e a prosperidade da Terra-mãe.
(Poema Télugo)
A Divindade é mais resplandecente que o sol, mais pura que a neve mais pura, mais sutil que o céu e o
espaço, e é imanente em todos os seres vivos. A Divindade permeia o microcosmo e o macrocosmo. Deus
não tem apego, embora Ele esteja presente em tudo. Vocês estão em Brahman1 e Brahman está em vocês.
De fato, vocês e Brahman são um. O que mais deve ser dito?
(Poema Télugo)
Manifestações do Amor Divino!
A Índia é o berço da espiritualidade, retidão, caridade, não-violência e paz. A adoção destas qualidades
como observada na Índia não é encontrada em nenhum outro lugar. Ela é o berço dos sete sábios e do
primeiro poeta, Valmiki. Esta é a sagrada terra que foi governada pela verdadeira personificação do
Dharma2, Rama. Esta é a terra onde a Canção Celestial, a Gita3, foi entoada por Krishna. É a terra onde a
unidade da alma individual e da Alma Cósmica foi proclamada. Não há outra terra como a Índia, a terra da
santidade, da retidão e da paz. A Verdade permeia a atmosfera da Índia. A compaixão permeia a poeira da
Índia. O amor preenche o Ganges da Índia. A indulgência mora no coração do homem nesta terra. Tais
qualidades nobres, divinas e únicas são manifestadas somente na Índia.
O Divino Poder Magnético
Deus é todo-poderoso e todo-imanente. “Na realidade, tudo é Brahman.” Uma indagação em ciência e
espiritualidade revelará que ambas afirmam a mesma verdade. A existência de Deus é visualizada pela
ciência na forma de ondas elétricas, magnéticas, de laser, de rádio, de calor e de luz, que a tudo permeiam.
Esta é a evidência direta da existência de Deus. A Divindade está presente na comida que vocês ingerem,
na água que vocês bebem e no ar que vocês respiram. Não há lugar neste mundo sem magnetismo. O que
é um imã? Não é meramente aquilo que atrai limalhas de ferro. Tudo no mundo está inundado pelo
magnetismo. A mãe é um imã para o filho e vice-versa. Similarmente, o marido e a esposa são atraídos um
ao outro. A grama é um imã para a vaca. A flor é um imã para a abelha. Quando investigamos nestes
termos, é evidente que tudo é governado pelo princípio do magnetismo. O Vedanta declarou: “O que atrai é
o Princípio de Rama”. O poder magnético atua como um elo entre o que é manifesto e o que é imanifesto.
Os filósofos chamam isto de Divino poder magnético, enquanto os cientistas chamam de biocósmico ou
Super Poder. Dessa forma, tanto os cientistas quanto os estudiosos de Vedanta experimentam o mesmo
poder Divino em diferentes nomes e formas.
Neste mundo visível e passageiro, há muitos poderes misteriosos desconhecidos do homem. Eles são
citados como poderes escondidos ou transcendentais. Nem todos podem entendê-los. Cada criatura está
dotada com o poder divino. Por isso, sempre Me dirijo a vocês como personificações do Atma4 Divino. Os
médicos não são capazes de compreender os segredos e os mistérios do corpo humano. Tomem, por
exemplo, a língua. Há 40.000 pontos de paladar na língua. Há 25.000 pontos que geram calor na língua. O
olho, que dificilmente atinge uma polegada de tamanho, pode reconhecer 1.300.000 tipos de raios de luz.
Há milhões e milhões de células em nosso corpo. Cada célula é divina e contém sua forma completa. Isso
não é impressionante? De quem é esta criação? Este é o poder transcendental da Divindade.
Experimentando a Divindade Onipresente:
É tolice considerar que a Divindade seja não-existente. Aqueles que não são capazes de entender este
poder transcendental negam a existência de Deus. Não finjam saber o que vocês, na realidade, não sabem.
1

Brahman - Ser Supremo Impessoal, fonte primária e último objetivo de todos os seres. Conseqüentemente, Ele é idêntico ao Atma.
Dharma - reta ação, verdade em ação, retidão, moralidade, virtude, dever, os ordenamentos de Deus, código de conduta. Não há
tradução para o português.
3
Gita (Bhagavad Gita) - literalmente, Filhos de Deus. Parte do Mahabharatha que é um diálogo entre Arjuna, um dos irmãos Pandava,
e Krishna.
4
Atma - o Eu real, a própria Divindade, Deus, a essência de tudo, a base não visível, a centelha de Deus no interior. O Atma é imutável
e imortal. Ele não morre.
2
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Ninguém tem qualquer direito de negar a existência de Deus. “As opiniões diferem de pessoa para pessoa.”
Cada um tem sua própria fé.
“Não” é a resposta para aqueles que dizem “não”,
“Sim” é a resposta para aqueles que dizem “sim”,
“Não” e “sim” dizem respeito a vocês,
Mas para Sai é sempre “sim”, “sim”, “sim”.
(Poema Télugo)
As pessoas tendem a negar a existência de tudo aquilo que é sem forma. O fato das ondas de rádio serem
invisíveis não significa que não existam. O programa que está sendo transmitido pela Estação de Rádio de
Delhi pode ser ouvido em qualquer lugar, se o rádio estiver sintonizado naquela freqüência. O corpo
humano pode ser comparado a um rádio. Ele tem que estar sintonizado no Deus sem forma para
experimentá-Lo. O corpo humano é um computador que tem muitos segredos escondidos. A mente é como
um aparelho de televisão. Muitos nomes e formas são mostrados nele. O corpo é um gerador. A soma e a
substância de tudo isto é que todos os poderes estão latentes no homem.
Einstein mostrou que a matéria pode ser convertida em energia e energia em matéria. A energia a tudo
envolve. Newton disse que a energia não poderia ser criada ou destruída. Todavia, a energia poderia ser
convertida de uma em outra forma. Os filósofos explicaram isto de várias maneiras.
Deus não tem nascimento nem morte,
Ele não tem começo nem fim,
Ele está presente em todos os lugares;
Ele é a testemunha eterna.
(Poema Télugo)
Os cientistas modernos não são capazes de compreender esta verdade. O que eles têm conhecido e
entendido é apenas uma fração da totalidade. O que é consciência? É o entendimento total. O total
entendimento significa conhecer e experimentar a onipresença da Divindade.
O primeiro-ministro Vajpayee, que falou anteriormente, mencionou os esforços que estão sendo feitos pelas
pessoas para atingir a liberação. Qual é o significado de liberação? “O desapego absoluto é liberação.” O
que isto significa? O ar se mistura com o ar, o fogo se mistura com o fogo, a água se mistura com a água
facilmente. Similarmente, Deus é a verdadeira forma da Luz. Transformem-se em luz. Vocês se tornarão um
com a luz cósmica. Deus é sem forma. Para imergir no Deus sem forma, vocês têm que abandonar a
identificação com o corpo. Concentrem-se no princípio do Atma. Considerando que vocês estão sempre
apegados ao corpo, como podem vivenciar o Atma, o Princípio Cósmico? Concentrem-se no Atma.
Somente então seu conhecimento se unirá à consciência cósmica. Esta unificação é chamada Sayujya
(imersão no Divino).
“O mesmo Atma mora em todos os seres.” Há somente Um, mas a Ele é atribuído diferentes nomes e
formas. Somente Um existe. O zero ganha valor quando o um o precede. Mundo, vida, sol, lua, céu e tudo
mais é zero. Somente UM é o herói, que é a Divindade. O homem (que é inerentemente Divino) transformase em zero se ele se esquece de Deus.
Manifestações do Amor Divino!
Deus não está separado de vocês. Vocês são Deus. Indaguem e entendam esta verdade. Se toda a vida for
gasta em pesquisa e experimentos, quando vocês vão praticar? Os indivíduos podem diferir em nomes,
formas e atitudes, mas o Atma permanece imutável. A água é citada por diferentes nomes em diferentes
idiomas. É chamada “neeru” em télugo, “pani” em hindi, “tanni” em tamil, “vari” em sânscrito. Os nomes
variam, mas a água permanece imutável. Similarmente, Deus tem diferentes nomes e formas, mas o
Princípio Átmico permanece o mesmo. Este Atma é comum em todos, e é chamado conhecimento, que se
originou da Consciência. Sejam crentes em Deus, ateístas, meio crentes ou meio ateístas, todos têm que
admitir esse fato. Seja um desfrutador dos prazeres mundanos (Bhogi), um doente (Rogi), alguém de mente
equânime (Yogi), desapegado (Viragi) ou apegado (Anuragi), o Princípio Átmico é o mesmo em todos.
O corpo pode ser comparado a um balão colorido. Os balões diferem em seu tamanho e cor, mas o ar no
interior deles é um e o mesmo. O mesmo ar está presente dentro e fora do balão. O ar no interior do balão
pode ser comparado ao conhecimento e o ar todo-imanente à Consciência. Quanto mais e mais o ar é
soprado no balão, finalmente o balão estoura e o ar de dentro (conhecimento) funde-se com o ar de fora
(Consciência). Similarmente, expandam seu amor para que o balão de seu apego ao corpo estoure e a
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conhecimento de dentro funda-se com a Consciência de fora. A diferença entre o conhecimento e a
Consciência é somente em quantidade, não em qualidade.
O poder de atração é divindade. Um pequeno exemplo: milhares estão reunidos hoje aqui. Quem lhes
convidou? Alguém enviou convites a vocês? Nenhum convite foi enviado. Então como vocês vieram aqui?
Seu amor por Swami é a causa principal. (Aplausos) Ninguém trouxe vocês aqui pela força. Vocês todos
sabem isto. As pessoas são trazidas em caminhões para reuniões políticas. Apesar de repetidamente pedir
a vocês para não virem, vocês ainda vêm aqui. A atração do amor é Divindade. (Aplausos) Este é o imã
divino.
Aqui está uma ilustração semelhante do Ramayana5. Janaka resolveu dar sua filha Sita em casamento
àquele que pudesse levantar o arco de Shiva (Siva Dhanus), como feito pela sua filha. Enquanto Sita era
filha da Mãe Terra (Bhujatha), ela tinha o poder magnético inerente nela, que a capacitava a levantar o arco
de Shiva facilmente. Foi somente o imã divino Rama que pôde levantar o arco e alinhá-lo. Este imã divino
está presente em todos, a diferença reside somente na intensidade. Esta intensidade pode ser desenvolvida
somente pelo amor. Cultivem o sentido de unidade de que Eu e vocês somos um. Experimentem a bemaventurança da unidade. Deus está em vocês. Vocês são Deus. Quando vocês reconhecerem esta
verdade, não haverá lugar para dúvidas de qualquer tipo.
Elogios e censuras são reflexos do ser interior. Um homem virtuoso nunca critica os outros. É somente o
mesquinho que indulge nestas atividades não sagradas. A cor que vocês vêem depende da cor dos óculos
que vocês usam. Usem os óculos do amor, e vocês verão amor ao redor. O erro reside em sua visão, não
na criação. Não dêem importância à crítica. Se alguém critica vocês em voz alta, isto vai para o ar rarefeito.
Se ele acusa vocês silenciosamente, voltará a ele. Ele está criticando seu corpo? O corpo é inerte. Ele está
criticando o Atma? O mesmo Atma reside em ambos. É o mesmo que criticar o próprio ser. Aquele que
compreende este fato é o verdadeiro buscador da verdade. O homem não reconhece centenas de faltas
que estão presentes dentro dele. Mas ele tende a apontar a mais insignificante delas nos outros. O mal em
vocês é refletido como o mal em outros. Corrijam-se em primeiro lugar. Somente então suas mentes se
tornarão puras. Então desenvolvam pensamentos sagrados.
O homem tem muitos poderes nele. Aqui está um pequeno exemplo. Quando eu fui à Africa, Dr. Patel, um
grande devoto, presenteou-Me com uma escova de cabelo feita de ferro. Quando eu penteei Meu cabelo,
ele automaticamente foi atraído pela escova de cabelo. Até os garotos testemunharam isto. Hoje eu estou
tornando isso público para que vocês entendam a existência do divino poder magnético em Mim. (Aplausos)
É este poder que atraiu todos vocês aqui. Meu amor é minha maior propriedade.
“Amor é Minha forma,
Verdade é Minha respiração,
Bem-aventurança é Meu alimento.
Minha vida é Minha mensagem,
Expansão é Minha vida.
Não há razão para o amor,
Não há tempo para o amor,
Nem nascimento, nem morte.
O Amor Vive de Dar
O poder Divino não tem nascimento nem morte. Eu não Me sinto enlevado quando louvado, nem deprimido
quando acusado. Eu trato estas dualidades da vida com equanimidade. Eu sou feliz em ambos, no prazer e
na dor. Há somente amor em Mim. Meu amor vive de dar, dar e dar. (Aplausos) Ele nunca recebe. Esta é a
diferença entre Meu amor e o amor mundano, que acredita somente em receber. Por isto Meu amor está
sempre se expandindo. Uma pequena semente se torna uma árvore gigante com muitos galhos e frutas.
Todas se originaram na semente. Analogamente, a partir do amor emergiu a criação. Amor é Deus, vivam
em amor. Desenvolvam o amor. Amem todos de todo o coração. Somente quando o amor for manifestado,
vocês atingirão a auto-realização.
Em primeiro lugar, desenvolvam autoconfiança. A autoconfiança é a base. A auto-satisfação é a parede. O
auto-sacrifício é o teto. A auto-realização é a mansão (da vida). Tudo está contido no Ser. Ser significa
Atma, o Espírito. Com este Princípio Átmico adquiram conhecimento espiritual. O poder na espiritualidade é
ilimitado. O poder do amor excede, e muito, o poder da bomba atômica. Ele transforma mesmo aqueles que
odeiam. Desenvolvam tal amor sagrado. Somente então haverá harmonia entre os indianos. Chavan, o
5

Ramayana - épico hindu que narra a história de Rama.
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orador anterior, mencionou que a violência está presente em todos os lugares. Os pensamentos maus nos
homens são os responsáveis por isto. Se o homem desenvolver o amor, não haverá ódio na comunidade.
Por isso Eu repetidamente digo aos estudantes:
Comecem o dia com amor,
Preencham o dia com amor,
Vivam o dia com amor,
Terminem o dia com amor,
Este é o caminho para Deus.
Deus é a causa primordial para a Criação, Organização e Destruição. O mesmo poder Divino assume
diferentes nomes e formas. Por exemplo, temos somente um ministro-chefe para Andhra Pradesh. Cada
departamento é governado por um ministro, que está sob a supervisão direta do ministro-chefe.
Similarmente, todo o mundo repousa sobre três atividades básicas: Criação, Organização e Destruição. O
6
7
8
aspecto criativo é governado por Brahma , o organizacional por Vishnu e o destrutivo por Shiva . Esta
divisão de poderes é essencial para o funcionamento harmonioso do mundo. O aspecto coletivo dos três é
Deus. A palavra Deus (God) compreende três letras, G, O, D. “G” simboliza Geração, “O” simboliza
Organização e “D” simboliza Destruição. Estes três aspectos de Brahma, Vishnu e Maheshwara9 constituem
Deus.
Ninguém pode negar a existência de Deus. Se alguém argumenta dizendo que não há Deus, diga-lhe que
ele não tem direito de questionar sua convicção. Deus pode não existir para aqueles que negam Sua
existência, mas Ele existe para aqueles que tem fé n’Ele. Pode-se dizer que Deus não está em nenhum
lugar (Nowhere). Tirem a letra “w” da palavra “where” e adicionem-na ao “no” e terá como resultado “Deus
está agora aqui (now here)” (Aplausos) Tudo isto é construção de palavras.
Entendam o Princípio Divino
O homem está perdendo sua vida com sentimentos mesquinhos. Ele está preocupado somente consigo
mesmo e com sua família. Isto é contração de amor. Considerem o mundo todo como uma família. Isto é
expansão de amor. Os diferentes países são como diferentes salas na mansão do mundo. Considerem
todos que vivem nestas salas como seus irmãos e irmãs. Quando vocês desenvolverem tal relacionamento
com seus companheiros seres humanos, vocês não odiarão ninguém.
Manifestações do Amor Divino!
Tentem entender o princípio da Divindade. Neste mundo não há ninguém maior do que Deus. Alguns
podem dizer que o mundo consiste de matéria e energia. Verdadeiramente falando, há somente energia,
não matéria. Qualquer matéria que vocês vejam, será transformada em energia depois de algum tempo.
(Mostrando Seu lenço, Bhagavan disse) Isto é um pano. Foi feito de linhas. As linhas foram feitas de
algodão. Então, o algodão, as linhas e o pano são um e o mesmo. Similarmente, o nome e a forma variam,
mas há somente um princípio fundamental que é a Divindade. Hoje há muitos para criticar aqueles que
fazem o bem, mas muito poucos estão se envolvendo em boas ações.
Estudantes! Garotos e garotas!
Vocês são os libertadores da Índia e do mundo. Vocês são os líderes e os demandantes do futuro.
Desenvolvam a qualidade da liderança. “Que todo mundo seja feliz”. Vajpayee disse: Aspirem ao bem-estar
de todos os seres humanos. Todos devem ser saudáveis e felizes. Este é Meu verdadeiro aniversário.
Muitas pessoas tem Me desejado Feliz Aniversário. Dirijam esse desejo àqueles que não estão felizes.
Onde está a necessidade de Me desejar isso quando Eu sou sempre feliz?
Prahlada disse que um pai deve se alegrar somente quando o filho adquire um bom nome na sociedade,
não no dia de seu nascimento. Quem é Manava? Manava é a verdadeira personificação de Deus. “Ma”
significa “ignorância”, “Na” significa “sem”, “Va” significa “conduzir-se”. Então Manava significa “aquele que
se conduz livre da ignorância”. Vocês são a Consciência personificada. Atuem de acordo com o nome que
receberam. Não é suficiente se vocês carregam o nome de Thyagaraja ou Rama, vocês devem viver de
acordo com os exemplos deles.
Há poderes divinos no alimento que consumimos. Cada estudante deve ter uma dieta balanceada. Os
sucos de laranja, tomate, limão e maçã são bons para a saúde, pois eles contêm uma boa quantidade de
6

Brahma - o Criador na trindade Brahma, Vishnu (o Mantenedor) e Shiva (o Destruidor).
Vishnu - o Mantenedor na trindade Brahma (o Criador), Vishnu e Shiva (o Destruidor).
8
Shiva - o Destruidor na trindade Brahma (o Criador), Vishnu (o Mantenedor) e Shiva.
9
Maheshwara - Shiva (não encontrei no dicionário)
7
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ácido. Os vegetais com muitas folhas contêm vitaminas, assim como ferro, e, conseqüentemente, têm alto
valor nutritivo. O corpo deve ser saudável. Com um corpo saudável, vocês podem empreender qualquer
tarefa.
Minha Mensagem de Aniversário
Vocês não precisam procurar por Deus em nenhum lugar. Deus está imanente em cada polegada e em
cada pêlo de seu corpo. Por isso quando Sita ofereceu seu colar de pérolas como uma prova de estima,
Hanuman apanhou o colar de pérolas e lançou-o longe, pois ele não ressoou com o nome de Rama. Sita
quis saber o porquê dele ter agido dessa maneira e Hanuman respondeu: “Você vai pelo valor das pérolas,
enquanto que Eu ouço o som sagrado do nome do Senhor. Para mim, qualquer jóia sem o nome de Rama é
tão boa quanto uma pedra. Cada pêlo de meu corpo está inundado com o nome de Rama.” Dessa forma, a
divindade permeia cada célula, cada pêlo dos indianos. Por esta razão, muitos estrangeiros, como Max
10
Mueller, desejaram ter nascido e morrido nesta terra sagrada. Tendo nascido nesta terra sagrada da Yoga
11
e Thyaga , será uma pena se vocês não aderirem a estes valores sagrados. Vivam como um verdadeiro
indiano. Sejam um exemplo para os outros e façam todos felizes. Esta é Minha mensagem de aniversário.
Este é o aniversário deste corpo. Verdadeiramente falando, Eu não tenho nascimento. Como todos vocês
estão reunidos aqui, Eu estou celebrando este dia como dia de aniversário. Este aniversário não é
importante para Mim. O dia quando todos forem felizes será Meu verdadeiro aniversário. (Aplausos) Eu não
desejo nada. Eu serei feliz quando vocês assimilarem Prema12, Thyaga e Yoga e experimentarem a
divindade dessa forma. Eu desejo que vocês vivam uma vida exemplar em paz e segurança. Neste dia
auspicioso, preencham seus corações com sentimentos nobres e cantem o nome de Deus.
Bhagavan concluiu Seu discurso com o Bhajan13: “Prema Muditha Manase Kaho...”
Publicação Original: Sanathana Sarathi

10

Yoga - (a) união do ser individual ou Atma com o Ser Supremo ou Ser Universal, (b) disciplina espiritual ou exercícios com objetivo
de controlar os sentidos; (c) ciência da divina comunhão; (d) autocontrole. Nenhuma definição simples de yoga é suficiente. Os
yogasuthras de Pathanjali definem yoga como uma série de 8 passos espirituais que levam à união com Deus.
11
Thyaga - sacrifício, renúncia.
12
Prema - amor divino ou supremo.
13
Bhajan - músicas devocionais a Deus.
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RECONHEÇAM A SUA IDENTIDADE DIVINA
Data: 23/11/1997 – Ocasião: Colação de grau – Lugar: Kulvanth Hall pela manhã

Nem mérito ou pecado, nem alegria ou tristeza;
Nem mantras ou peregrinações (sacrifícios);
Nem caridade nem yajna;
Nem comer, nem comida, nem consumidor de comida
Não sou nada disso.
Eu sou a Divina Bem-aventurança,
O Uno Absoluto. Eu sou Shiva.
Encarnações do Amor Divino!
Vocês não são dotados de méritos nem de pecados. Não são criaturas da felicidade ou da
tristeza. Não são criaturas de mantras (cantos sagrados), nem são o produto de habilidades
manuais ou mecânicas. Não são renunciantes nem hedonistas. Quem então são vocês? Sua
forma verdadeira é Sadhaanandha Roopam, a Divina Forma Auspiciosa (Shiva). Mas, devido às
diferenças das formas físicas externas, são vítimas da ignorância de seus verdadeiros egos. Do
mendigo ao milionário, do ignorante ao grande erudito, independentemente de ser homem ou
mulher, jovem ou idoso, qualquer pessoa, ao descrever o seu ego, usa o termo “Eu” (nenu). As
escrituras o descrevem como Aathma ou Hridhaya.
Hridhaya significa aquele que consagra bondade. Consequentemente, todos vocês são
personificações da bondade. Só quando todos reconhecerem essa qualidade da bondade, a paz
mundial será alcançada. As pessoas declamam a prece “Loka Samasta Sukhino Bhavanthu” (Que
todos os seres do mundo sejam felizes), mas poucos praticam essa bondade que fará as pessoas
felizes.
O Princípio do “Eu”
Nenhuma pessoa pode apresentar-se ao mundo externo sem usar o termo “Eu” (nenu). Os
pássaros e animais não usam o termo “Eu” porque desconhecem a linguagem humana. Em caso
contrário, declarariam: “Eu sou uma vaca”, “Eu sou uma águia”, “Eu sou um cão” e assim por
diante. Todos os seres no mundo afirmam sua existência usando o termo “Eu”. O “Eu” está
presente em todos os seres. O onipresente Princípio de Brahman, também é ”Eu”. Sem
compreender adequadamente a natureza do “Eu”, o homem identifica-se com o corpo e fica
imerso na ilusão causada por essa identificação equivocada.
Todo o cosmos está associado com dhvaitham (dualidade ou pluralidade) baseada na distinção
entre “Eu” e “Esse” (o outro). O outro se refere a dhrishyam (o que é percebido). “Eu” se refere a
dhrashtha (o que observa). Sem o observador, o que é visto não pode existir. Vou segurar este
lenço. Isto é um tecido. A referência a esse tecido não pode ser feita sem usar o termo “isto”.
Esse termo deve ser usado para referir um objeto específico. Quando Eu digo “isto é um salão” a
afirmação se refere a um objeto específico percebido. Todos os nomes e formas estão associados
com objetos da percepção. É o drashtha (o observador) que atesta a existência do que é
percebido.
O Observador e o Que é Visto
Vocês veem as lâmpadas iluminando o salão. O que produz a luz não é a lâmpada, mas a
corrente elétrica. A lâmpada é uma Upaadhi (vestimenta).
Se perguntarem a um jovem quando ele veio a Prashanthi Nilayam, ele responderá: “Eu vim no dia
20, Swami”. Se a ele for indagado: “Por que você veio?”, vai responder: “Eu vim para a
Assembléia”. Quem é que veio? O corpo (do jovem). Identificando-se com o corpo, ele respondeu
que “Ele” veio no dia 20. Ontem, ele escorregou e sofreu uma fratura na perna. Hoje, ele veio a
Mim e disse: “Swami! Minha perna sofreu uma fratura”. Isso não significa que sua perna é
diferente dele?
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Num momento, você se identifica com o seu corpo. No outro, percebe-se separado de seu corpo.
Isso significa que tudo que vocês percebem pertence ao conjunto de dhrishyam (o que é visto). O
observador que alcança a percepção de tudo é a Realidade. Ela é imutável e permanece imutável
por todas as categorias de tempo – passado, presente e futuro. Os Shruthis chamam a essa
entidade imutável de “Eu” (Nenu). Esse “Eu” representa o AAthma. O Aathma vem a ser Hridhava,
a torrente de karuna (compaixão).
Todos os termos como “Eu”, Karuna, Aathma, Hridhaya ou Deus são todos sinônimos. São todos
nomes diferentes, dados à mesma entidade em linguagem comum. O nome Rama ou Krishna,
pelos quais alguém pode ser chamado, é um nome conferido à pessoa, não nasceu com ele. O
primeiro nome dado a qualquer pessoa ao nascer é “Eu”. Mesmo para Deus o primeiro nome
original é “Eu”. Os Upanishads afirmam, “Aham Brahma-asmi (Eu sou Brahman). Nesta afirmação,
Aham (“Eu”) vem antes e Brahman vem depois. Portanto, “Eu” é a base primal para tudo. Muito
poucos fazem qualquer tentativa para reconhecer a natureza deste “Eu’.
Muitas pessoas estão envolvidas em diferentes tipos de práticas espirituais. Para que essas
práticas são feitas? A resposta comum é: “Eu estou fazendo sadhanas para buscar Deus”. Qual a
necessidade de buscar por Deus, se Ele é onipresente? É um exercício absurdo. Se vocês são
Divinos, onde está a necessidade da busca? Um homem que vai perguntando sobre onde ele
está, será considerado louco.
O Papel da Mente
Atualmente, o homem fracassa ao reconhecer sua identidade Divina. Essa situação deve mudar.
Como fazê-lo?
Um galho torto pode ser endireitado,
Uma rocha pode ser amolecida,
Mas pode uma mente
Pervertida ser reformada? (Poema em Télugo)
É a mente pervertida e incorrigível que faz o homem perder-se. A mente é a causa principal da
felicidade ou do pesar, saúde ou doença, sua bondade ou perversidade. O que então significa a
busca do homem? É o desejo de experimentar a visão do Atma (“Eu”). As diferentes formas de
exercícios devocionais em que as pessoas se empenham não são realmente para experimentar
Deus, mas para algum tipo de satisfação mental. Se vocês quiserem continuar com esses
exercícios espirituais, devem fazê-lo com um só objetivo, isto é, livrar-se de anaathma-bhaava
(esquecer o Atma e identificar-se com o corpo). Então compreenderão que o Atma é a única
realidade. O anaathma-bhaava é como a escuridão num recinto, não tem existência própria. No
momento em que a luz é acesa, a escuridão desaparece.
Deus Não Tem Forma ou Nome
Vocês poderão indagar: “Como vou declarar “Aham Brahmaasmi” (Eu sou Brahman)? Sim, vocês
podem fazê-lo. Mas em primeiro lugar, entendam que Aham, o “Eu”, o Princípio é Divino. A
Vedanta afirma: “Ekam Eva adhvaitheeyam Brahma”. O Absoluto é somente Um, sem um outro.
No cotidiano, os homens costumam adorar o Absoluto por diferentes nomes e formas. Mas a
Realidade Suprema é única. Nomes diferentes são usados no contexto de diferentes funções. É
como chamar a mesma pessoa por nomes diferentes, de acordo com a função específica que
esteja exercendo no momento. Deus não tem forma ou nome. Todos os nomes são criações da
mente humana. O Shruthi afirmou que o Senhor é a Realidade Eterna sem atributos. Nesse
contexto, não há objetivo para as pessoas procurarem gurus ou preceptores. Vocês são os seus
próprios preceptores. Dominem a sua mente. Só então poderão desenvolver qualidades positivas.
O homem está perdendo a paz porque confere plena liberdade à sua mente.
A Divina natureza de Aham “Eu” deve ser adequadamente compreendida. Esse “Eu” é o senhor do
corpo, dos sentidos e do intelecto. É o poder que permeia todo o cosmos. Não é apropriado adorar
esse poder onipresente num pequeno santuário. Confinar o Divino Infinito aos limites de uma
pequena fotografia para adorá-lo não é condizente. Qual a necessidade de ter numerosas fotos?
É degradar o Divino para adorá-lo em uma multiplicidade de fotos. (Swami cantou uma canção em
télugo versando sobre a futilidade de erigir templos, acender luzes ou conferir nomes ao Infinito
Senhor Cósmico, que é ilimitado, infinitamente fulgurante, o habitante interno de cada ser e
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contém em Si todo o universo). Como é possível oferecer alimento a esse Deus ou adorá-lo de
algum modo?
Todas as forma pelas quais Deus é adorado são produto da imaginação humana. A forma correta
de vivenciar Deus é sentir, com todo o ser interno, que vocês são o Divino em si memos. Essa
experiência os fará sentir a presença do Divino em todos os seres e em todas as coisas. A partir
dessa experiência, não haverá lugar para odiar a quem quer que seja. Essa pessoa não praticará
más ações.
Qual é a razão para a existência mundialmente disseminada da violência, da discórdia e da
desordem? É a ausência do sentimento de unidade espiritual entre todos os seres. O mesmo
divino habitante interno está presente em todos os seres, como a corrente elétrica que ilumina as
lâmpadas. Todos são manifestações do Divino, como o declara a Gita. (Swami cantou uma
canção para descrever como as Gopikas acharam impossível compreender a verdadeira natureza
de Krishna, cuja divindade manifestou-se na mais sutil partícula e na infinita vastidão do cosmos).
Reconheçam a Onipresença de Deus
Quando os homens começam a reconhecer a onipresença de Deus, transformam-se. Todos os
seus pensamentos e ações reduzem-se. Perguntamos: “Quem é responsável pelo mal no
mundo?”. As pessoas que se entregam as ações negativas são as responsáveis. Deus é apenas
uma testemunha. As recompensas ou punições que as pessoas recebem na vida, são o produto
de suas próprias ações e não outorgadas por Deus. Quando todas as ações são realizadas com
espírito de dedicação ao Divino e com o reconhecimento de sua própria divindade, tornam-se
santificadas. Identificar o “Eu” com o corpo é a causa de todos os problemas. Isso transforma o
“Eu” em Ahamkara (ego). O ego está no cerne de todos os problemas. Não há nada de errado em
cuidar do corpo, mas a vida não deve estar baseada no apego ao corpo.
Quando vinha para o salão, muitos devotos saudaram-Me com as palavras “Feliz Aniversário!”
Eles deveriam desejar “feliz aniversário” àqueles que não são felizes. Não preciso de seus
cumprimentos. O Divino é Nithyaanandham (perenemente em bem-aventurança).
O Divino é sempre bem-aventurado,
confere sempre felicidade aos demais,
é a verdadeira encarnação da maior sabedoria,
transcendeu os opostos, na vastidão do espaço,
como nuvens aparentando características perfeitas.
(Versos sânscritos)
Como a luminosidade no coração de uma nuvem, a sabedoria deve iluminar seus corações. Essa
sabedoria revelará o Divino em vocês.
Entendam a Base Espiritual do Princípio do “Eu”
Encarnações do Amor Divino!
Vocês todos vieram para cá, com grandes despesas e problemas. Façam o máximo esforço para
compreenderem a base espiritual do Princípio do “Eu”. Quando virem o “Eu” como Atma (Si
mesmo), estarão livres de todo sofrimento. Se problemas vierem, desaparecerão como a neve
sobre a montanha. Por que aborrecer-se com as nuvens passageiras? Quando compreenderem
Atma jnana (autoconsciência), não haverá necessidade de se preocuparem com coisa alguma.
Todos os aborrecimentos surgem porque o homem, obcecado pela mente, esquece o Atma.
Quando suas vidas forem iluminadas pelo fulgor do Atma, a mente estará na sombra. Quando
ignorarem o corpo e a mente, compreenderão sua verdadeira natureza – o Princípio Átmico em
vocês. Quando entenderem essa verdade básica, poderão levar todas as suas atividades diárias e
compromissos num espírito de dedicação.
Atualmente, não há paz em lugar algum do mundo. Qual a razão? As pessoas esqueceram
Aathma-thathya (a realidade do espírito). Perderam a fé no espírito e desenvolveram apego às
coisas mundanas. As pessoas olham para o mundo fenomenal, mas não o veem como uma
manifestação divina. Aqui está sua insensatez.
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Tudo o que é percebido pelos olhos é divino. O observador também é divino. A espiritualidade
demonstra a divindade que está presente em ambos, no observador e no que é observado.
Quando a entidade espiritual é compreendida, a divisão entre o homem e a natureza desaparece.
Deus é Mais Próximo a Você Que Uma Mãe
Tenham a convicção de que Deus está com vocês sempre. Uma mãe pode esquecer uma criança,
mas Deus jamais a esquecerá. Ele está mais perto do que qualquer mãe. Jamais esqueçam Deus.
Todos os que vêm a Prashanthi Nilayam experimentam Prashanthi (Paz Suprema)? Não. Eles
estão ligados em falar excessivamente e mover-se de um lado a outro. Por que vieram? Por qual
objetivo? Por que ficam vagando sem descanso? Aproveitem sua oportunidade de ouro para
adquirir paz mental. Acumulem toda experiência espiritual que puderem enquanto aqui estiverem e
elaborem sobre elas quando voltarem, tal como faz a vaca ruminando o pasto. Vocês vieram para
cá para fortalecer a sua relação com o Divino. Mantenham-se firmes. Ponham em prática ao
menos um item do que aprenderam aqui. De que adianta uma montanha de conhecimento livresco
sem um mínimo de prática? Não é suficiente cantar os nomes de Deus. É preciso instalar Deus
no coração. Façam sua consciência ser seu guia e preceptor. Isso promoverá verdadeira devoção.
Toda parafernália externa é inútil.
Há quatro lemas, que todos os devotos devem seguir:
(1) Evitem as más companhias
(2) Acolham as associações com pessoas boas.
(3) Lembrem-se sempre do transcendente e do permanente.
(4) Ocupem-se continuamente com ações meritórias.
É por esses meios que vocês se tornam bons. Lembrem-se da mensagem de Vyasa, resumida na
afirmação: “Ajudar sempre; ferir jamais”. Se essas regras básicas forem seguidas, todos os países
serão felizes e terão paz. Cada país é uma parte da mansão do planeta Terra. Bharat (India) é
uma parte dessa mansão. Quando adquirimos essa amplitude de visão, a humanidade será
unificada em espírito.
Swami não se alegra nas celebrações de aniversário. Já que todos vocês vieram para esta
celebração, sou obrigado a dar-lhes uma satisfação. Não tenho desejos. Seja o que for que Eu
faça, é para o seu bem. Reconheçam essa verdade. Não desgosto de ninguém, e ninguém Me
desagrada. Todos são Meus, e Eu pertenço a todos. Minha bênção é “Possam todos ser felizes”.
Todos devem aderir à senda da Retidão. Todos devem manifestar sua felicidade espiritual. Até
que vocês compreendam essa unidade espiritual, devem praticar ações devocionais como
bhajans, japas e preces.
Conselhos Aos Devotos
Vocês devem abrigar em seus corações a essência da mensagem deste dia. Quero que exerçam
controle sobre cinco aspectos vitais na vida.
Primeiro: ”Não desperdicem dinheiro”. Entendam que o mau uso do dinheiro é prejudicial. Se
quiserem ter uma foto (de Bhagavan), tenham uma somente. Por que gastar dinheiro comprando
fotografias demais? Não continuem comprando fotos.
Segundo: “Não desperdicem comida”. Compreendam que “alimento é Deus”. Seu corpo é o
produto do alimento oferecido pelos seus pais. Desperdício de alimento é desperdício de Deus.
Terceiro: “Não desperdicem tempo”. Tempo é Deus. As Escrituras expuseram muitas formas de
Deus como o Senhor do tempo. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada.
Quarto: ”Não desperdicem energia”. A energia está em cada uma de suas ações. Quando olham,
falam, ouvem, atuam ou pensam, dispendem energia. Em cada uma dessas atividades. Em todas
essas atividades, devem evitar desperdiçar suas energias desnecessariamente.
Quinto: “Não esqueçam Deus” em momento algum, seja o que for que estejam fazendo. Deus está
presente aonde quer que possam ir. Ele está com vocês, ao lado e em torno de vocês, sempre.
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Portanto, não há necessidade de rezar a Deus em algum templo. O coração de vocês é Seu
templo. Voltem sua visão para o interior. Então, compreenderão o Princípio Átmico.
Em sua viagem para Prashanthi Nilayam, vocês devem ter tido muitos inconvenientes. No futuro,
evitem viagens desnecessárias. Façam-nas quando precisarem fazê-las para sua satisfação.
Portanto, não desperdicem tempo. Não abriguem pensamentos desnecessários. Não desperdicem
seu amor. Amor é a própria vida. Viver sem amor é como se estivessem mortos. Coloquem amor
em seus corações.
Evitem Más Companhias
Evitem ligações desnecessárias e excessivas com outras pessoas. Muitos de vocês vieram aqui,
longe de seus amigos e parentes. Pessoas vieram da América, do Japão, Alemanha ou Rússia,
deixando seus pais e outros parentes. Por que então deveriam cultivar novas relações aqui?
Mantenham-se com vocês mesmos na medida do possível. Mantenham sua mente pura. Não há
necessidade de buscar conversas com as pessoas em toda parte. Falem menos e pensem mais.
Cultivem esse hábito.
Associações desnecessárias com estranhos poderão ter consequências inesperadas de natureza
séria. Vocês devem ter notado, na peça encenada pelos alunos, como uma pessoa começou a ter
problemas devido a sua associação com pessoas inadequadas. Finalmente, reconheceu seu
engano e percebeu que sua mente fora poluída pela ligação com más pessoas. Os outros não
devem ser responsabilizados. O erro foi seu, por não manter relacionamentos com pessoas de
boa índole. Ela chorou devido a sua insensatez em aderir às más companhias. Unir-se às más
companhias e desenvolver aflição é uma calamidade autoimposta. Mantenham suas ligações com
os outros ao mínimo indispensável. Autênticos aspirantes espirituais devem ser particularmente
precavidos abstendo-se de más companhias. Devem criar um ambiente apropriado a seu
progresso espiritual e paz mental. Isso é tudo que Swami quer.
Tendo vindo a Prashanthi Nilayam, todos vocês devem tornar-se devotos exemplares. Os
estranhos devem sentir, espontaneamente, como o comportamento dos estudantes e devotos é
exemplar. Essa atitude trará mais benefícios a vocês do que satisfação para Mim.
Sathya Sai é o Devoto dos Devotos
Não tenho devotos. Vocês poderão dizer-se devotos de Sathya Sai. Eu mesmo sou um devoto.
Devoto de quem? Um devoto daqueles que afirmam ser Meus devotos. Meu dever é realizar os
seus desejos. Pertenço a vocês, e vocês pertencem a Mim. Compreendam e fortaleçam essa
relação. Esse é Meu único desejo. Não gosto da celebração de Meu aniversário e de decorações
imponentes para esse fim. Essa ostentação não é positiva para ninguém. Adotem uma atitude
prática em relação à vida espiritual.
Com pensamentos sagrados, neste dia auspicioso, saiam para o mundo e propaguem nossos
sagrados sentimentos entre os demais. Não confinem seus sentimentos em si mesmos, ou os
retenham somente durante a sua estada aqui. Divulguem-nos por onde forem. Swami está além
de todas as distinções, de castas, religião ou linguagem. A casta da humanidade, a religião do
amor e a linguagem do coração, isso é o que Eu represento. Experimentem essa verdade e
dividam a sua alegria com os outros.

Se não amarem os homens, seu coração não amará Deus.
Assim, se servirem a alguém, esse serviço chegará ao seu Deus interno.
Ele trará a vocês a Graça de Deus.
Se não servirem
Seus irmãos, não poderão ao mesmo tempo adorar a Deus;
Deus não aceitará essa hipocrisia. Deus reside em seu interior!
Baba
Fonte: http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-32.pdf
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PUREZA, PACIÊNCIA, PERSEVERANÇA - OS PASSOS PARA A DIVINDADE
Data: 23/11/93 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam

Nesta terra sagrada da Índia, a tolerância é nossa maior riqueza;
Entre todas as formas de rituais,
A superior é a observância da verdade e da moralidade;
A índole mais doce entre todas as formas de amor é o amor maternal;
Afastando-se do ideal nacional que prega: “A honra é maior que a própria vida”,
Que lástima as pessoas terem se tornado vítimas de práticas exóticas!
O que posso dizer a respeito da situação da Índia!
Como o elefante que não tem consciência de sua força,
Os indianos tornaram-se submissos atualmente.
Poema
Quando o coração está cheio de compaixão, as mãos dedicadas ao serviço ao próximo e o corpo
engajado em constante auxílio aos outros, a vida se torna sagrada, significativa e nobre.
Todo o Cosmos baseia-se nos alicerces da verdade, prosperidade e bem-estar. Todos os confortos e
prazeres dependem da verdade. Para onde quer que vocês se voltem, a verdade brilha radiantemente.
A deusa da riqueza, Lakshmi, reside na morada da verdade. O mundo não pode existir sem verdade,
assim como os raios não podem existir sem o sol. A verdade é o Cosmos e o Cosmos é a verdade.
Todo o Cosmos é permeado pelo Divino. É tolice imaginar que o que é natural, físico e mundano é irreal,
havendo algo de diferente que o sustenta.
O Cosmos é Vishnu (a Divindade que tudo permeia) e Vishnu é o Cosmos. O Cosmos é uma
manifestação do Divino.
Ao considerar este Universo composto dos cinco elementos básicos como uma manifestação divina, os
antigos sábios iniciaram sua investigação espiritual e compreenderam a verdade.
Este profundo e eterno conhecimento foi esquecido pelo homem e o mundo tornou-se vítima de todos os
tipos de problemas e dificuldades.
Os Cinco Elementos
Entre os cinco elementos, o primeiro é a terra. Ela sustenta tudo. Todas as montanhas, rios, povoados,
cidades, etc., se formam sobre a terra.
Os cientistas descobriram que a Terra gira em redor de si própria. Neste caso, todos os objetos na Terra
deveriam girar também, mas não é o que ocorre, porque a Terra possui o divino poder de atração que
mantém unidos todos os objetos.
Esta é a razão pela qual a Terra, isoladamente, não pode ser considerada a base de todos os objetos.
Se investigarmos profundamente entenderemos que a Terra é sustentada por “algo mais”: ela sustenta a
si mesma devido a um poder superior, o poder divino, que é firme, puro e imutável. Sem este poder a
natureza e o mundo físico não poderiam funcionar bem.
Por exemplo, se os trilhos sobre os quais uma locomotiva corre se movessem quando ela passasse, os
resultados seriam desastrosos. Do mesmo modo, se a estrada também se movesse com os carros que
correm sobre ela, haveria acidentes. É o carro que se move, e não a Terra.
Dessa maneira, muitos objetos estão em movimento no Universo, mas o Divino permanece firme e
imutável.
O próximo elemento é a água, que está presente em toda parte, percebamos ou não. A vida é impossível
sem água.
O elemento seguinte é o fogo (Agni). O elemento fogo está presente em todos os seres vivos, incluindo
os humanos, sob a forma do fogo digestivo (Jataragni). Este fogo está não somente na Terra, mas até no
espaço. Quando as nuvens colidem, o fogo é gerado em forma de raios. Quando duas pedras inertes
são friccionadas, emana fogo delas. Da mesma forma, quando dois gravetos são esfregados, o fogo
emerge. Assim, o fogo também é um poder que permeia tudo. Também o espaço, ou éter (Akasha),
permeia tudo. Há o ar (Vayu). Não pode haver vida sem o ar. Vocês sentem a presença do ar durante
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uma tempestade ou um tufão, mas, ainda nos momentos em que ele não se mostra tanto, está presente
o tempo todo, em toda parte.
Quando os cinco elementos têm tão imenso poder, vocês podem imaginar qual deve ser a potência do
Divino que os sustenta! Eles são manifestações do Supremo Ser Interior e ninguém pode negar sua
existência, seja crente, ateu ou agnóstico.
Atualmente, eles não estão sendo utilizados do modo devido; pelo contrário, estão sendo muito mal
usados, causando com seu emprego impróprio, a raiz de todas as agonias do mundo.
Os cinco elementos se baseiam na verdade. Por isso, os antigos Rishis praticavam o controle da fala,
com o intuito de manter-se fiéis à verdade. Restringir a fala fomenta a verdade. A conversa excessiva é
causa de grande inquietação.
É essencial que cada um reconheça o papel básico dos cinco elementos e viva em consonância com
essa consciência.
A mente demonstra a natureza dos cinco elementos. A fé emerge da mente. A religião é um reflexo da
fé. A religião não é o que normalmente se diz a seu respeito. Há muitas pessoas engajadas na
destruição da religião. Porém, se ela for destruída, a fé será destruída. É o ódio religioso que tem que ser
descartado e não a religião como tal. Adeptos de todas as crenças reconhecem e admiram o poder dos
cinco elementos.
A Unidade Tríplice
Os indianos preservavam a unidade no pensamento, palavra e ação por meio de sua conduta, pois os
Vedas proclamam que o Divino está presente em todos os cinco elementos.
Embora esta verdade seja aceita por adeptos de todos os credos, os quais proclamam este
ensinamento, não se age de acordo com ela na prática. Porém, os indianos praticaram esta verdade, e
experimentaram a bem-aventurança decorrente dela. Eles adoravam as colinas, os pássaros e as
árvores, enquanto adeptos de outras crenças ridicularizavam tais práticas. Isto se deve à falta de
reflexão e não é um sinal de sanidade.
As pessoas dizem que Deus está em todos os seres e em todas as coisas; mas ridicularizam os
indianos, que agem conforme o que dizem!
Isto é pura tolice. Como pode um indivíduo que age de acordo com suas palavras ser tomado por louco?
Será que não deveria ser tratado como louco aquele que não vive de acordo com o que diz? Que os
sábios determinem a resposta certa.
Os indianos eram conhecidos por agirem de acordo com suas palavras. Povos de outros credos podem
professar uma coisa e praticar outra, porém isto não autoriza ninguém a criticar outras religiões.
Todas as religiões ensinam apenas o que é bom. As pessoas deveriam conduzir suas vidas baseadas
nisso. Se as mentes são puras, como a religião pode fazer algum mal? Se as pessoas estão estragando
suas mentes, a religião não é a responsável por isto. O que é preciso é a transformação das mentes, e
não das religiões. Quando as mentes forem reformadas, os homens irão automaticamente mudar para
melhor.
As vidas dos homens são formadas de acordo com o que suas mentes pensam. É preciso que eles
desenvolvam pureza mental e sentimentos sagrados.
A Realidade é Una
A suprema realidade é uma só. Ela é Deus. Pessoas de todos os credos - sejam elas hindus, cristãs,
muçulmanas, parsis ou outras - reconhecem que Deus é Um. Da mesma forma, quando os homens
desenvolverem sentimentos de tolerância, compaixão e unidade, terão sentimentos fraternos entre si e
promoverão igualdade e justiça. Só quando os homens desenvolverem unidade em Espírito, agindo com
a convicção de que o mesmo princípio divino reside em todos, a amargura e a discórdia cessarão.
O Cosmos é um organismo com vários membros. Um ser humano tem olhos, ouvidos, boca, etc. Todos
esses órgãos são membros do corpo humano. O corpo pertence ao ser humano, que é um membro da
sociedade.
A sociedade é um membro da humanidade. A humanidade é um membro da natureza. A natureza é um
membro do Supremo Ser Interior, Deus.
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Isto mostra a relação entre os órgãos dos sentidos do homem e o Divino. Por essa razão o indivíduo
deve fazer uso correto dos sentidos, compreendendo a natureza do Divino que os sustenta e levar uma
vida significativa.
Existe o corpo. Existe o mundo. Existem florestas, árvores e muitas outras coisas. Ao nos referirmos a
tudo isto usamos a palavra “é”, que significa “existe”. O termo “é”, ao afirmar a existência de algo,
proclama a verdadeira natureza daquilo a que se refere. Em relação ao homem isto significa que sua
existência permanente se deve ao Divino dentro dele.
Há apenas uma coisa que existe em tudo. Mas o homem esquece essa realidade divina por causa do
seu egoísmo e egocentrismo, manifestando presunção e ostentação. Apenas quando eles forem extintos
a Divindade interior do homem se manifestará.
Os maus traços encontrados no homem são o resultado de sua comida e de outros hábitos, e não
surgem do seu Atma. Vícios como a luxúria, raiva, inveja e orgulho são resultado de comida ruim e
relacionamentos impróprios, sendo o produto de fatores externos. Eles não surgem do interior.
Qualidades como amor, compaixão e consideração pelos outros surgem de dentro do Eu de cada um.
São os valores humanos. Ao esquecerem estes valores e seguirem qualidades animais os homens
desenvolvem uma existência animalesca. Isso é errado. Os homens devem levar vidas baseadas em seu
legado humano.
Amor Divino
A riqueza pode ir e vir. A força pode crescer ou decair. Todas as coisas no mundo podem deixar de
existir, mas há uma coisa que é imperecível e imutável: o permanente amor divino.
Todas as outras formas de amor não são, em absoluto, amor real. Elas são apegos temporários e
mundanos, baseados nos desejos que provêm do âmbito físico, social ou outros.
O amor verdadeiro relaciona-se apenas com o coração. O homem, hoje, não está alimentando o amor
imutável e duradouro. Ele desperdiça sua vida perseguindo encantamentos temporários. Vaga sem rumo
em busca de prazeres triviais e efêmeros, imerso em todos os tipos de problemas.
Ele só pode descobrir seu caminho verdadeiro ao buscar iluminação espiritual. Espiritualidade não
significa execução de rituais devocionais. Ela requer a remoção dos traços animalescos no homem. Só
então sentimentos sagrados irão surgir nele. Esta é a espiritualidade real.
Considerem todos os seres como filhos de Deus. Não guardem rancor de ninguém. É por causa do ódio
e do rancor que a humanidade está afundada em violência e derramamento de sangue. O sangue do
homem é inerentemente puro, divino e imaculado. Usar erroneamente este sangue em maus hábitos é
um sinal da natureza animalesca e demoníaca.
Unidade Humana
A Índia, atualmente, está numa crise criada por uma miríade de problemas difíceis. Mas não é só a Índia:
todos os outros países também estão enfrentando crises similares. Qual a razão? É o fracasso total por
não se lembrarem da unidade espiritual da humanidade. Apenas o senso de unidade espiritual pode
gerar amor universal. Somente este pode congregar os homens em unidade. Este princípio de amor
deve emanar do coração. Só então a verdadeira unidade vai emergir.
Manifestações do Amor Divino!
Não se iludam com a crença de que a vida lhes foi dada para comer, beber e desfrutar de outros
prazeres físicos. Esta não é a razão do nascimento humano, que é uma bênção rara. Qual a diferença
entre um ser humano e os animais? São qualidades como a bondade, a compaixão, a tolerância e a
solidariedade que diferenciam os seres humanos dos animais. Mas o homem tende a esquecer essas
qualidades inerentes a ele devido à absorção em desejos mundanos e egoístas. Aqueles que usam a
lente do egoísmo só podem ver egoísmo à sua volta. Uma visão defeituosa produz um aparente defeito
na Criação. Não há nada de errado com a Criação. Todos os defeitos estão relacionados com a visão
defeituosa.
Direitos e Deveres
Os homens têm que compreender que a verdadeira natureza humana será alcançada apenas quando os
cinco elementos no Universo forem usados devidamente.
A Terra é uma base sagrada para o Supremo. Os outros quatro elementos estão sobrepostos a ela. Sem
a base, os outros elementos não têm função alguma. Por isso, todos os seres humanos vivendo na Terra
devem cooperar uns com os outros, engajar-se em atividades úteis socialmente e redimir suas vidas.
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Todo homem tem deveres a cumprir, mas não pode reivindicar direitos. Atualmente, as pessoas tendem
a defender seus direitos, mas não levam em consideração suas responsabilidades. Deveres e direitos
andam juntos. Uma indiferença absoluta em relação às responsabilidades tornou-se um tipo de epidemia
em todas as esferas da vida atualmente.
Quando vocês cumprem suas responsabilidades, seus direitos são automaticamente assegurados. Na
Índia, hoje, todos estão reclamando seus direitos. Qual o significado de “direito”? É aquilo a que se está
autorizado. Como isto é conseguido?! Vocês podem colher um fruto sem semear a semente? Sem uma
árvore pode haver fruto? Mas vocês aspiram ao fruto sem semear as sementes ou cultivar a árvore! Que
tolice é essa?! Ninguém tem nenhum direito inerente, tem apenas responsabilidades. Cumpram seu
dever. O dever é Deus. O trabalho é adoração.
Ao cumprirem seus deveres, estarão adquirindo o título de seus direitos. Cada homem deve cumprir
suas obrigações. O cumprimento do dever é seu Yoga. É sua diversão. É seu sacrifício. O cumprimento
do dever é a base para tudo.
Se os deveres são cumpridos de acordo com os respectivos papéis do indivíduo - chefe de família,
estudante, renunciante ou asceta - o mundo não sofrerá por falta de paz ou prosperidade. Porém, as
pessoas não estão se dedicando às suas respectivas funções. Elas não estão desempenhando suas
obrigações devidamente. Ignorando seus deveres, elas se interessam pelas atividades alheias!
Respeito por Todas as Fés
Essa atitude prevalece na esfera religiosa também. Membros de um credo consideram-no superior e
ridicularizam a fé alheia. Ninguém está qualificado para fazer tal alegação. Do mesmo modo que vocês
prezam sua fé, vocês devem compreender que os outros têm, igualmente, o direito de prezar a deles.
Vocês podem estimar imensamente sua religião e devotar-se a ela adequadamente, mas não critiquem
ou desprezem as religiões dos outros. Infelizmente, os homens perderam este senso de respeito pelos
outros credos. Se todas as pessoas reconhecessem esta verdade, não haveria lugar no mundo para
conflitos e discórdia.
O homem luta pela paz de várias formas. Onde a paz é encontrada? Não será no mundo exterior. A paz
deve ser encontrada no interior. Do lado de fora vocês encontrarão apenas momentos passageiros.
Vocês devem buscar a manifestação da paz que emana de dentro de vocês.
Há milhões no mundo que pregam e propagam o que é bom. Mas um em cada cem pratica os bons
ensinamentos que ensinam. Este é o motivo pelo qual o mundo não presta atenção àqueles que não
praticam o que pregam.
Vocês devem sentir-se contentes quando agirem de acordo com sua consciência, agrade isso aos
demais ou não. A convicção íntima de que estão agindo com retidão é sua melhor testemunha. Não há
maior Dharma que a adesão à verdade. Vocês não precisam ter medo enquanto se mantiverem fiéis à
verdade. O mentiroso é assombrado pelo medo.
Portanto, sigam adiante para efetuar o serviço social com fé e energia. Abstenham-se do ódio religioso,
que é causa de conflito. Respeitem todas as religiões.
As pessoas, hoje, falam em proteger a nação. A nação não precisa de proteção. Se vocês protegerem e
acalentarem a verdade e a retidão, a nação estará automaticamente protegida. Em nome da proteção do
país, armas e bombas são amontoadas e arruínam a nação!
Na raiz de todos os problemas está o egoísmo humano. Um pouco de preocupação com interesses
egoístas é justificável, mas quando alguma coisa é excessiva, torna-se calamitosa. O homem é dotado
do poder do discernimento para controlar seus desejos. Esse poder tem que ser usado para decidir se
uma ação é certa ou errada.
Sejam, Façam e Só Depois Falem
Todos vocês são personificações do Espírito. Todos vocês são manifestações do Divino. O Espírito
Residente é Um e o mesmo em todos os seres, sem distinção quanto às suas diferenças externas, como
a corrente que ilumina lâmpadas de diferentes potências e cores.
Encham seus corações de amor. Assim vocês podem experimentar a real bem-aventurança. Com
coração e mente estreitos, ainda que vocês profiram palavras magniloqüentes, ninguém vai se dar o
trabalho de ouvi-los. Antes de tudo “sejam”; sejam bons vocês mesmos. Depois “façam”, agindo de
acordo com o que são. Então, só depois “falem”, e contem aos outros o que é bom. Só assim vocês
serão um exemplo perfeito.
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Não nutram maus sentimentos em relação a ninguém. Eles prejudicam mais a vocês do que aos outros.
Como diz o provérbio: “A própria raiva de cada um é o seu inimigo, e a sua própria paz é a sua amiga e
sua família. A felicidade do indivíduo é o seu paraíso e a sua mágoa é o seu inferno” (Poema em
Télugo). Desenvolvam sentimentos puros e sagrados.
Existe o costume de se comemorar o aniversário das pessoas. Porém, este só é verdadeiramente digno
de ser celebrado quando há o nascimento de idéias puras no indivíduo.
Vocês comemoram o aniversário de Bhagavan; mas vocês seguem seus ensinamentos? Vocês só vão
experimentar os frutos da celebração do aniversário quando seguirem os ensinamentos!
Jesus disse: “Amem a todos”. Por causa dele o Natal é celebrado, mas quantas pessoas praticam o
amor? Efetivamente quase ninguém.
Há amor no coração de todos. Compartilhem-no com pelo menos dez pessoas a cada dia! Isto é feito
raramente. As pessoas gostam mais de receber do que de dar. Elas estão dispostas a dar apenas as
coisas que não apreciam. Não há sacrifício nisso.
Esta foi a mensagem dada por Vyasa nos seus dezoito Puranas: “É meritório ajudar os outros. É
pecaminoso causar-lhes mal”.
O Dever dos Devotos
Vocês não devem se preocupar com quantas pessoas vieram (para o aniversário de Swami), mas sim
com quantas estão seguindo os ensinamentos de Swami. Se cada devoto puder influenciar duas
pessoas, em breve todo o mundo será reformado.
Manifestações do Amor Divino!
Há apenas uma coisa que vocês podem me oferecer hoje: orem para que as pessoas de todos os
países, ou melhor, que toda a humanidade fique feliz e em paz. Só então haverá unidade real. Não
aspirem meramente à paz e a prosperidade da Índia. Orem pelo bem estar de todos os países. Todos
são nossos irmãos, estejam eles no Paquistão, na América ou em qualquer outro lugar.
Quer vocês acreditem ou não, saibam que atraio pessoas de tantos países, por causa do meu amor que
a tudo abrange.
Os Três P’s
Se cada um observar três coisas, será uno com Swami e terá a experiência de Deus. Uma vez que estas
três coisas estão em Mim, Eu posso fazer declarações com firmeza a respeito delas. Elas são os três
“P’s”: pureza, paciência e perseverança. Estes três “P’s” estão em Mim e à Minha volta. Qualquer um
com estas três qualidades será destemido onde quer que se encontre.
A qualidade mais importante é a pureza. Hoje tudo está poluído. A água, o ar e todos os cinco elementos
estão poluídos. Como resultado a mente do homem também está poluída. Como a pureza pode ser
conquistada? Encham suas mentes com pensamentos de Deus, dediquem todas as suas ações a Deus
e considerem Deus como o motivador interno. A contemplação de Deus não é assunto para zombaria.
Vocês não precisam ter medo por conta disso. Vocês devem ter completa fé em Deus, que é o
sustentador universal. Ele é o protetor, não o punidor. O castigo que vocês recebem é conseqüência de
suas próprias ações.
Portanto, recitem o nome de Deus, cantem cânticos devocionais e façam boas ações, engajando-se no
serviço ao próximo. Acalentem amor em seus corações. O amor vai afastar todos os maus pensamentos
e promoverá o espírito do perdão.
Bhagavan concluiu o Seu discurso com o Bhajan “Prema Muditha Manase Kaho...”
Publicação em Português: Divinas Mensagens - Vol. 3 - 6/2001
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 36 - Número 12 - 12/1993
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