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

1 

O RESPEITO PELOS PAIS É A MAIOR DAS VIRTUDES 
Data: 12/01/2004 – Ocasião: Festival de Sankranti1 – Local: Prasanthi Nilayam 

O sol brilha sereno e gentil. A breve luz do dia é levada suavemente pelo vento fresco. 
Os campos estão maduros com as safras douradas. As flores de malmequer desabrocham como 

Guirlandas de pérolas sobre as margens dos rios. Os fazendeiros estão regozijando-se e cantando.  
As pimentas maduras colorem os campos com roupagem vermelho brilhante. O doce festival de 

Sankranti chegou, enchendo os nossos lares com a fresca colheita dos grãos dos cereais e de vibração.  
(Poema em télugo) 

De todos os festivais, o iminente Sankranti é o mais importante. É o dia em que os fazendeiros trazem 
para casa a colheita da sua safra, alimentam os pobres e se regozijam. Nesse dia, os sábios védicos 
levantam-se durante a hora sagrada do Brahmamuhurta2 e cantam mantras védicos, purificando os 
corações de todos. Este festival tem um significado especial até para as donas de casa. Elas convidam 
os seus genros e noras recém-casados para as suas casas e os presenteiam com roupas novas. A casa 
inteira fica cheia de alegria. Nesse contexto, existe uma canção folclórica em télugo: 

Como Sankranti é o festival dos festivais, Ó recém-casados visitem a casa dos seus sogros, 
Venham passar o seu tempo com alegria e brincadeiras com os seus cunhados. 

Toda a família e os vizinhos irão homenageá-los com amor e afeição. 
É também a ocasião em que o gado é elaboradamente decorado e levado às várias casas da aldeia. O 
gado é reverenciado e alimentado com fartura como uma expressão de gratidão por todo o árduo 
trabalho que eles fazem nos campos. Até mesmo os bois da família são festejados, é encenado um 
casamento simbólico entre um boi e uma vaca, denominando-os Rama e Sita. Eles são levados pelas 
ruas e dançam para o deleite de todos. 
Dessa maneira, o festival de Sankranti confere grande alegria e bom augúrio aos fazendeiros, chefes de 
família, sacerdotes e crianças. Não somente os seres humanos, até os pássaros e os animais se 
alegram com a chegada do sagrado festival de Sankranti. Ao pôr do sol, é uma linda visão olhar os 
pássaros voando de volta para os seus ninhos cantando divertida e ruidosamente na sua própria 
linguagem, enchendo o ar com o seu alegre zunido. É também uma visão encantadora ver as vacas 
voltando apressadas dos campos de pastagem para alimentar os seus filhotes e vê-los ansiando pelas 
carícias de suas mães mugindo alto para elas. 
O festival de Sankranti é assim doce e afetuoso para todos. Os ventos frescos, os suaves cantos dos 
pássaros e a safra da doce cana-de-açúcar anunciam a chegada do Sankranti. As pessoas celebram 
este festival distribuindo doces e pudins de arroz. Este festival afasta todos os desapontamentos e o 
desespero e preenche os corações com esperança e entusiasmo. As pessoas se levantam cedo pela 
manhã, tomam um banho ritual e adoram as suas deidades prediletas como Ganapati, Subrahmanya e o 
Senhor Ishvara3. 
A forma divina do Senhor Shiva é descrita assim: 

O Senhor do Kailasa4 manifestou a Sua Divina Forma com a lua crescente adornando  
A Sua cabeça, a fresca água do Ganga5 flui entre os cachos emaranhados, com o Seu olho radiante no 
Meio da testa e o pescoço púrpura cintilando como o brilho das amoras. Ele usa braceletes e cinto de 

Serpentes, o Seu corpo inteiro é coberto de vibhuti, a Sua testa é adornada com um ponto de kumkum6 
Seus lábios rubros brilham com o suco de betel7, brincos de ouro cravejados de diamantes  

Pendem de Suas orelhas, e todo o seu corpo moreno brilha com a divina refulgência. 
(Poema em télugo) 

                                                 
1 Festival de Sankranti é o dia em que o Deus Sol inicia seu domínio e sua jornada ao hemisfério norte, entrando no signo de 
Capricórnio ou Makara. Celebra o fim da colheita no sul da Índia. Um puja especial é oferecido como ação de graças pela boa 
colheita. É um dos dias mais auspiciosos para os hindus. É o único festival hindu baseado ao mesmo tempo no calendário Solar e 
Lunar. 
2  Período entre as 4 e 6 horas da manha no qual se dedica a Yoga ou meditação. 
3 Senhor da multidao de divindades inferiores”; é um epíteto de Ganesha - Senhor Subramanya: deus concebido na forma de uma 
serpente, o destruidor das forças asúricas (demoníacas) “Aquele que atingiu a realizacao divina”.- Ishvara: Deus manifestado. 
4 Kailasa um imponente monte nos Himalaias; na mitologia hindu. 
5 Rio Ganges, a representação da Deusa Ganga.  
6 Pó vermelho sagrado com que marcam suas testas os adoradores da divindade feminina. 
7. Folha cujo sumo, quando mascado, tem efeito digestivo. É um hábito comum entre os indianos. 
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No entanto, hoje em dia, as pessoas não celebram Sankranti no seu verdadeiro espírito. A sua 
celebração está limitada à mera prática de rituais. Faltam-lhes pureza e santidade. Elas são incapazes 
de usufruir a bem-aventurança do Sankranti por causa do ódio, ciúmes e conflitos. Nessa ocasião 
auspiciosa de Sankranti, as crianças de 5 anos são iniciadas no processo de aprendizagem com a 
repetição dos sagrados mantras védicos. Os nossos sábios ancestrais declararam: “Eu vi o Ser 
Supremo, aquele que brilha com a refulgência de um bilhão de sóis e que está além de tamas8 - a 
escuridão da ignorância” (Vedahametham purusham mahatham adytyavamam thamasah parasthath). Os 
Vedas exaltaram o Ser Supremo de vários modos. O Rig Veda9 contém mantras exaltando Deus e Sua 
Forma bem-aventurada, que atrai a todos.  
As pessoas chamam os seus bois por nomes como Ramadu e Bhimadu10. Similarmente, as vacas são 
chamadas de Sita, Gowri, Lakshmi11, etc. O significado metafórico disso é que até mesmo os animais 
são tratados com a mesma consideração e cuidado que os seres humanos. Eles decoram as vacas e os 
bois com saris e dhotis12 e os conduzem em procissão. 
Nesses dias, até mesmo os pássaros e animais levam as suas vidas de acordo com as suas qualidades 
naturais. Assim, são capazes de desfrutar de felicidade. Por outro lado, o homem se esqueceu da sua 
verdadeira natureza e está se comportando como um animal. Conseqüentemente, ele está levando uma 
vida miserável. Os pássaros e os animais são melhores do que os homens no sentido em que eles vivem 
as suas vidas em unidade e harmonia. Mas, devido ao impacto da educação moderna, o homem se 
degenerou ao nível de uma besta. Ele perdeu as virtudes da honestidade e da integridade. Os pássaros 
e os animais têm uma razão e uma estação, mas o homem não tem nem razão nem estação. Em todas 
as casas e em toda tarefa humana, o dinheiro é a prioridade máxima. As pessoas estão prontas para 
descer a qualquer nível em troca de dinheiro. Os animais ficam satisfeitos quando a sua fome é saciada, 
mas o homem não tem senso de satisfação. Quanto mais ele ganha, mais ganancioso se torna. 
Quando um cachorro está doente, ele não come. Se vocês tiverem um cachorro de estimação, devem ter 
observado isso. Ainda que vocês o forcem, vertendo leite em sua boca, ele se recusará a beber. Ele 
gosta de manter o estomago vazio. 
Mas, o homem não observa tal restrição com respeito à dieta quando está doente. Ele quer descansar 
completamente mesmo se tiver uma elevação moderada de temperatura. Ele se cobre da cabeça aos 
pés e deita-se em sua cama. No entanto, ele não dá descanso ao seu estomago, nem obedece às 
restrições da dieta apropriada, mesmo quando tem a temperatura elevada. Ele gosta de comer doces 
como mysorepak, burfi, gulab jamun13, etc. que somente agravarão a sua doença. O homem está se 
comportando como um animal e os animais estão se comportando como homens! 
Quando uma pessoa se comporta mal, os mais velhos a repreendem dizendo: “Por que você se 
comporta como um animal?” Devido ao impacto da educação moderna, o homem perdeu a moralidade e 
a integridade e tornou-se pior do que um animal. Ele adquiriu altas qualificações acadêmicas como B.A. 
e M.A. Mas de que servem? Ele está adicionando a letra ”D” (qualidades desprezíveis) às suas 
qualificações e tornando-se BAD e MAD14. Esse tipo de comportamento distorcido é inapropriado para 
um ser humano. O homem deve desenvolver bons pensamentos, boas qualidades e bom caráter. Pelo 
contrário, ele está tomando caminhos errados para ganhar dinheiro. O dinheiro vem e vai, a moralidade 
vem e cresce. Mas, o homem está vendendo moralidade no mercado para ganhar dinheiro.  
Encarnações do Amor Divino! 
Pelo menos a partir deste dia de Sankranti em diante, esforcem-se para cultivar as boas qualidades. Que 
haja uma mudança para melhor no comportamento de vocês. Os festivais dos indianos (bharathyas) 
destinam-se a compartilhar os ensinamentos sagrados e a transformar o comportamento humano. Eles 
não significam meramente comer, beber e divertir-se.  

                                                 
8 Tamas: preguiça, inércia. Uma dos três gunas ou qualidades inerentes a toda a criação. Os outros dois são satva: pureza, 
bondade, verdade e rajas: atividade, paixão, desejo. 
9 O primeiro e o mais importante dos quatro Vedas (Escrituras sagradas hindu). 
10 Respectivamente o Senhor Rama e Bhima (o segundo dos irmãos Pandavas ). 
11 Sita: Consorte do Senhor Rama – Gowri: outro nome da deusa Parvati, consorte de Shiva. Lakshmi: deusa da prosperidade, 
consorte do Senhor Visnhu 
12 Trajes típicos indianos: sari para as mulheres e para os homens dhoti. 
13 Tradicionais doces indianos.  
14 Aqui Swami faz um jogo de palavras acrescentando a letra D à sigla BA (Bacharelado em Artes) e MA (Mestrado em Artes), 
tornando-se BAD = mau em inglês e MAD = louco em inglês.  
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Antes de tudo, deve haver transformação no nível individual. Deve haver unidade na família. 
Antigamente, as pessoas costumavam viver em famílias unidas. Os jovens casais viviam em harmonia 
com os seus pais, sogros e os mais velhos da família. Quando havia alguma divergência de opinião 
entre o casal, os mais velhos da família davam a orientação apropriada e os apaziguava. As noras, 
implicitamente, seguiam os conselhos de suas sogras. Como resultado, nunca havia lugar para conflitos 
na família. 
Mas, a tendência moderna é tal que as noras não querem morar na casa dos seus sogros. Elas querem 
que a família seja dividida. Por causa dessa mentalidade divisionista, os conflitos em família estão 
aumentando. Conseqüentemente, Kali Yuga (a presente Era) tornou-se Kalaha Yuga (Era dos conflitos) 
e Kalmasha Yuga (Era da poluição). 
As pessoas daqueles dias sempre falavam de uma maneira agradável. Elas sinceramente davam as 
boas-vindas aos convidados, trocando sentimentos gentis como “Como vai você? Por favor, coma 
conosco”, etc. Mais do que o alimento, era a acolhida calorosa e a afeição que aplacava a fome dos 
convidados. 
Mas, atualmente, até mesmo em dias de festivais, as pessoas não gostam de receber hóspedes. 
Quando uma visita chega a suas casas, cumprimentam-nas com o seguinte comentário “Por favor, entre. 
Espero que já tenha almoçado. Por favor, sente-se”. O homem tornou-se tão mesquinho que não quer 
partilhar sequer um bocado de alimento com os hóspedes. 
Com tal triste estado de coisas, como vocês podem esperar que as crianças sejam cidadãos 
exemplares? Devido à influência dos pais, até mesmo as crianças estão se tornando mesquinhas. Os 
pais querem que elas adquiram uma educação moderna e ganhem muito dinheiro. Para que os filhos 
estudem em escolas caras e de prestigio, até as mães têm de arranjar um emprego. Os filhos são 
deixados aos cuidados de uma babá. Conseqüentemente, as crianças não podem usufruir o amor de 
uma mãe. Elas choram quando a babá morre, mas não quando a mãe falece. Os filhos devem ser 
criados sob os cuidado amorosos da mãe. Devem ouvir dela os sagrados ensinamentos. De outro modo, 
como poderão vencer na vida? A educação moderna não pode redimir a vida dos homens. 

As pessoas podem adquirir altas qualificações acadêmicas tais como bacharelados e 
mestrados e granjear boa reputação e fama. Podem ter toda a riqueza, realizar ações de 

caridade e obter mérito e boa reputação. Podem ter toda força física e levar uma vida longa 
e saudável. Podem ser um vipra (brahmane) que ensina os Vedas e realiza práticas 

espirituais tais como a penitência e a meditação.  
Mas, nenhuma delas pode se equiparar ao devoto do Senhor. 

(Poema em télugo) 
O que é essa educação? Ela está conduzindo apenas para agitação. As pessoas estão somente obtendo 
diplomas, mas não estão expandindo as suas mentes. A verdadeira educação é aquela que traz a 
transformação do coração. Deveria haver a expansão do amor. Mas, nos dias de hoje, o sistema 
educacional está conduzindo à estreiteza de visão do mundo.  
As pessoas são altamente egoístas em relação às suas qualificações acadêmicas. Elas desistiram da 
moralidade e da integridade, a verdadeira essência da cultura indiana. Sem a virtude da honestidade, 
como pode alguém obter bem-aventurança (ananda)? Como pode a educação desprovida de moralidade 
redimir a sua vida?. 
Hoje em dia, os estudantes estão indo para países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc., assim 
que completam os seus estudos. Quando os pais fazem essa longa viagem para passar algum tempo 
com os seus filhos, são levados para comer em restaurantes. As pessoas educadas modernamente não 
têm a sorte de servir o alimento aos seus pais com as suas próprias mãos. Elas não demonstram 
gratidão a seus pais, que as criaram com amor e carinho. Esse é o pior dos pecados. Vocês devem 
cuidar bem dos seus pais. Vocês devem cuidar das suas necessidades na velhice e protegê-los com 
amor e atenção. Atualmente, quando os pais envelhecem, os filhos exigem a partilha de suas 
propriedades. Eles estão interessados nos bens, mas não no desenvolvimento apropriado da mente. 
Eles não hesitam em ir até ao Supremo Tribunal para resolver as suas disputas de propriedades. Pelo 
contrário, deveriam se esforçar para alcançar o Estado Supremo cultivando as virtudes. Quanto mais 
educada é uma pessoa, mais virtuosa ela deveria ser. 
Queridos Estudantes! 
Agora mesmo, vocês me viram chamar um rapaz americano. Esse rapaz está estudando na nossa 
Instituição. Simultaneamente, ele também está estudando os Vedas. Sobre qualquer parte dos Vedas 
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que você o questione, ele será capaz de recitar lindamente o mantra apropriado. De fato, é uma sorte 
para os pais terem filhos assim. É somente por causa de pais assim que os filhos são capazes de 
cultivar boas qualidades. Os pais desse rapaz vivem nos Estados Unidos e, não obstante, eles o 
matricularam em nosso Instituto, que fica distante de sua terra natal, para permitir que ele aprenda boas 
qualidades e bom comportamento. De fato, nos Estados Unidos, eles têm à disposição todas as 
facilidades para educar o filho deles lá mesmo. Mas eles não queriam educá-lo lá. Eles amam o nosso 
país e as qualidades nobres que as crianças aprendem aqui. Os filhos se prostram diante de seus pais 
com respeito e reverência. Tais qualidades nobres impressionaram esses pais e, por isso, eles 
trouxeram o seu filho para receber a sua educação em nossa Instituição. 
Aqui está um pequeno exemplo. Era uma vez, um estudioso de híndi, conhecido pelos seus talentos 
literários. Os seus dois filhos estavam estudando em Allahabad15, enquanto ele e a esposa viviam numa 
pequena cidade. Um dia, ele e sua esposa foram de trem visitar outra cidade e tiveram que passar por 
Allahabad. Ele escreveu aos seus filhos para que fossem encontrá-los na estação nesse dia.  
O trem parou na estação e os pais ficaram em pé na porta do vagão. Eles viram os seus filhos 
caminhando apressados em sua direção. O mais velho tocou os pés de ambos antes de falar com eles, 
enquanto o mais novo não mostrou esse tipo de respeito e reverência. Os pais perguntaram sobre a 
saúde deles e os estudos. O filho mais velho disse: “Nós estamos bem aqui. Por favor, cuidem bem de 
sua saúde. A felicidade de vocês é a nossa felicidade”. Por sua vez, o mais novo não perguntou sobre a 
saúde deles de maneira alguma. Ele pediu mais dinheiro. Quando o trem estava prestes a partir, mais 
uma vez o mais velho inclinou-se e tocou os pés dos seus pais, enquanto o mais novo apenas acenou 
com a mão. Quando o trem estava deixando a plataforma, os pais olhavam os seus filhos através da 
janela. O mais velho estava oferecendo o seu namaskar16 até o fim, enquanto o filho mais novo mantinha 
as suas mãos no bolso e olhava para algum lugar com uma atitude insensível. A mãe ficou preocupada 
vendo o comportamento do filho mais novo. Ela culpou o marido pelo comportamento negligente do filho 
e disse: “Você o manteve longe de nós pelo bem da educação dele. Ele está se comportando como um 
animal porque não tem quem o oriente apropriadamente.” 
O pai a acalmou dizendo: “Afinal, ele é jovem, aprenderá e se aprimorará no decorrer do tempo”. Mas, a 
mãe não concordou e disse: “Ele já está fazendo seu curso de graduação. Se não agora, quando ele 
aprenderá?”. Incapaz de controlar seus sentimentos, ela chorou.  
As palavras da mãe provaram ser verdadeiras. No decorrer do tempo, o filho mais velho, em virtude da 
sua aplicação e bom comportamento, obteve uma alta posição na sociedade. Ele era muito respeitado 
pelas suas maneiras e senso de cortesia. Ele se prostrou diante de seus pais e disse: “Foi por causa de 
suas bênçãos que eu subi na vida”. 
Os pais choraram de alegria e o abençoaram profusamente. “Filho, é por causa de suas virtudes que 
você alcançou uma posição elevada na vida”. 
O que aconteceu com o filho mais novo? Ele não conseguiu sair-se bem nos exames e, finalmente, teve 
de se contentar com um emprego de escritório.  Enquanto o mais velho recebia saudações de todos, o 
filho mais novo tinha de saudar a todos. 
Como pode alguém que não respeita os seus pais ser respeitado pelos outros? “Conforme é o 
sentimento, assim será o resultado” (Yad bhavam tad bhavati). O nosso futuro depende do nosso 
comportamento no presente. Nos países do ocidente, hoje em dia, eles respeitam e são respeitados. 
Mas essa qualidade se extinguiu em nosso país. Quando vocês não respeitam os seus próprios pais, 
nem mesmo os cães olharão para vocês. Por isso, para onde quer que forem, jamais deverão se 
esquecer do respeito pelos seus pais. 
Os Vedas, em nosso país, também exortaram: “Reverencie a sua mãe, o seu pai, o seu professor e o 
seu hóspede como reverencia a Deus” (Matru devo bhava pitru devo bhava acharya devo bhava atithi 
devo bhava). Assim, eles incentivaram as boas qualidades com as suas exortações. Aquele que respeita 
os seus pais e obedece as suas ordens, certamente alcançará posições elevadas na vida. De fato, o 
festival de Sankranti exorta-nos a cultivar tais qualidades nobres.  
“Kranti” significa transformação. Por isso, espera-se que Sankranti traga transformação para a nossa 
vida. Mas, como nós reagimos a isso? Somo capazes de alcançar a transformação em nossas vidas? 
Não. O propósito da nossa educação é remover as más qualidades e cultivar as boas qualidades e o 
bom comportamento. Isso é o que os festivais na Índia significam. Mas, ninguém compreende o 
significado metafórico desses festivais. 

                                                 
15 Allahabad é uma cidade do estado de Uttar Pradesh, na Índia. Situa-se na confluência dos rios Ganges e Yamuna. 
16 Namaskar  - prostração em reverência, de joelhos, encostando a testa nos pés do mestre. 
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Encarnações do Amor Divino! Estudantes! 
Os seus pais estão fazendo grandes esforços para alimentá-los, educá-los e fazê-los progredir na vida. 
Mesmo que eles tenham de passar privações, de alguma forma, tentarão alimentá-los e zelar pelo seu 
bem-estar. Eles sempre se esforçam para mantê-los de bom humor e em boas condições. Eles lhes dão 
boa alimentação, boas roupas e boa educação. Se vocês não respeitam esses pais, como podem 
esperar o respeito da sociedade? 
Todos vocês já ouviram falar de Abraham Lincoln. Na sua infância, ele costumava ir para a escola na 
companhia de meninos ricos. Aqueles meninos usavam roupas e ornamentos caros. Lincoln, no entanto, 
tinha de ir para a escola com roupas usadas, reformadas por sua mãe. Um dia, os seus amigos 
zombaram dele por causa de suas roupas pobres. Ele não pôde se controlar. Ele foi direto até sua mãe e 
a abraçou chorando: “Mãe eu não irei mais à escola de hoje em diante, meus colegas de classe estão 
zombando de mim. Eles estão me desprezando por ser um menino pobre, incapaz de usar roupas 
decentes”. A mãe o pegou nos braços amorosamente e o consolou dizendo:  “Meu filho querido! Você 
não precisa ficar triste por um motivo tão trivial. Tudo isso o ajudará em sua vida futura. Você deve levar 
em consideração as condições de nossa família. Não dê atenção ao que os outros dizem. Leve a sua 
vida com auto-confiança e auto-respeito. Respeite todos os indivíduos e será respeitado por todos os 
indivíduos”. 
Daquele dia em diante, Lincoln pôs o conselho de sua mãe em prática e começou a respeitar todo 
mundo. Gradualmente, Abraham Lincoln pôde ganhar o respeito de todas as pessoas pelo seu bom 
comportamento. Ele granjeou uma boa reputação. Depois de algum tempo, houve eleições nos Estados 
Unidos. Ele foi persuadido pelos seus amigos e companheiros a concorrer às eleições. Ele ganhou as 
eleições com enorme margem e foi eleito Presidente dos Estados Unidos da América em dois turnos. Ele 
atingiu essa posição tão elevada porque seguiu explicitamente os conselhos de sua mãe e respeitou a 
todos. Falando francamente, ele não tinha muito dinheiro, mas tinha a riqueza das virtudes. Ele ficava 
feliz com a prosperidade dos outros. Ele se contentava com o que tinha e não ansiava por dinheiro e 
bens materiais. Devido a tais qualidades nobres, ele ascendeu até tornar-se o Presidente dos Estados 
Unidos. Durante o seu mandato, ele aprovou um decreto pela abolição da escravatura dos negros 
africanos na América e, desse modo, pôs um fim ao desumano sofrimento deles. 
É o auto-respeito que preteje o homem e o leva a posições elevadas. Vocês podem ser pobres 
financeiramente, mas se mantiverem a auto-estima, serão respeitados por todos. Não menosprezem os 
pobres. Respeitam-nos e tratem-nos com amor. Essa é a verdadeira natureza humana. A mãe de Lincoln 
infundiu essas nobres qualidades em seu filho. Por isso Lincoln considerava a sua mãe como Deus e a 
reverenciava. Aquele que infunde as qualidades sagradas em você é o seu Deus. Não devem buscá-lo 
em outro lugar. Quando desenvolverem o auto-respeito, Ele se manifestará exatamente em sua frente. 
Queridos Estudantes! 
Vocês devem respeitar os seus pais, onde quer que estejam e em qualquer condição em que se 
encontrem. Vocês devem respeitar as suas palavras e obedecer as suas ordens, sem qualquer restrição. 
Somente então vocês serão capazes de exigir o respeito da sociedade. Todas as grandes pessoas do 
passado obedeceram e respeitaram os seus pais e deram um exemplo para o mundo. Vocês sabem qual 
o sentido subjacente dos antigos costumes e tradições de Bharat? Por exemplo, eles costumavam 
construir grandes mansões com portas pequenas. Vocês sabem por quê? Nós pensamos que essas 
portas pequenas eram para impedir que os ladrões entrassem nas casas e escapassem com facilidade. 
Não, essa não era a razão. Essas portas eram mantidas propositadamente baixas para permitir que os 
visitantes observassem o costume de entrar nas casas com as suas cabeças inclinadas em reverência 
aos moradores. Portanto, todos os costumes e tradições de Bharat foram estabelecidos para promover o 
respeito mútuo e a boa vontade entre as pessoas. Isso foi estabelecido com muito carinho e sabedoria. 
Mas, até mesmo os indianos (bharatyas) se esqueceram de tais nobre tradições. Atualmente vocês não 
encontram nem mesmo um gadapa (soleira) na porta da entrada principal da casa. Eles pensam que a 
soleira é um empecilho desnecessário para entrar na casa. Não, não é um impedimento de maneira 
nenhuma! As antigas tradições e costumes de Bharat destinavam-se a promover humildade, respeito e 
reverência entre as pessoas.  
Queridos Estudantes! 
Vocês devem aprender e observar tais grandes tradições e exigir o respeito das pessoas. Vocês devem 
levar alegria para os seus pais, pelo seu comportamento. Os pais devem se sentir felizes porque os seus 
filhos lhes são obedientes. Isso é o suficiente para se ganhar uma boa reputação. A Graça de Deus não 
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pode ser obtida pela prática de meros rituais de adoração. Não importa quão elevadas sejam as suas 
qualificações, elas promoverão apenas o ego, não a humildade e o respeito aos pais e aos mais velhos. 
Por isso vocês devem cultivar as qualidades da humildade, respeito e reverência. Somente então vocês 
se tornarão bons cidadãos deste país. Não é necessário que sejam importantes. Basta que sejam bons 
cidadãos. 
O prestígio e a fama chegam hoje, mas podem ser perdidos amanhã. Mas, a boa reputação adquirida 
permanecerá para sempre. Por isso, ganhem uma boa reputação. Nós devemos ganhar a Graça de 
Deus. Mas, ao contrário disso, as pessoas ambicionam o “pasto”17 dos desejos mundanos. O pasto é 
algo consumido pelo gado. Vocês não devem se transformar em gado, desenvolvendo o gosto pelo 
pasto. Vocês devem lutar para ganhar a Graça de Deus e então se tornarem bons indivíduos. 
Queridos Estudantes! 
Estes são os dias sagrados do festival de Sankranti. Nesta ocasião, devemos cultivar a qualidade de dar 
e receber respeito. Eu estou lhes dando um pequeno exemplo aqui. (Swami chamou o rapaz americano, 
um estudante da Escola Secundária Sri Sathya Sai, e disse): “Este rapaz é seguramente o primeiro da 
classe não somente nos estudos, mas também no estudo dos Vedas. Ele tem dado imensa alegria aos 
seus pais com o seu bom comportamento. O seu pai está muito contente porque o filho ganhou uma boa 
reputação e é apreciado por todos”. 
(Swami chamou o pai até o seu assento sobre a plataforma e derramou sobre ele as Suas bênçãos). A 
mãe desse rapaz está trabalhando em nossa Escola Primária e passa seu tempo em total bem-
aventurança. Os pais do rapaz têm ganhado o amor e o respeito de todos por causa desse 
comportamento exemplar. Da mesma forma, todos vocês devem se esforçar para trazer um bom nome 
para os seus pais. Somente então seus pais experimentarão a verdadeira alegria de terem gerado vocês 
como filhos. Vocês podem ganhar muito dinheiro e construir grandes mansões, mas isso não pode lhes 
trazer o bom nome.  São coisas temporárias. Quando ganharem uma boa reputação, ela permanecerá 
com vocês para sempre. Tragam uma boa reputação para a instituição onde vocês estudaram. 
Pratiquem as suas nobres qualidades, e as pessoas serão capazes de reconhecê-los como estudantes 
Sathya Sai. 
Vocês sabem que não cobramos sequer um centavo dos nossos estudantes. Além do mais, também 
estou fornecendo livros e outras facilidades para os estudantes necessitados e que têm mérito. Os 
estudantes sentem um imenso amor por Swami e Swami também derrama o Seu amor e a Sua Graça 
sobre eles. Mesmo quando deixam os seus pais e vêm para cá, eles não derramam lágrimas. Mas, 
quando vou a Brindavan e retorno a Puttaparthi, os estudantes em Brindavam começam a chorar 
incapazes de suportar a separação. Como eles adquiriram um amor tão intenso? É o amor de Swami 
que é o responsável por isso. É somente amor o que derramo sobre todos. Meus bens não incluem 
mansões e edifícios palacianos. O amor é a Minha maior riqueza. Eu lhes dou o Meu amor e recebo o 
seu amor de volta. Eu digo freqüentemente aos estudantes, “Dêem-me o seu amor e Eu lhes darei o que 
vocês quiserem”. Por isso, os estudantes sentem um amor tão intenso por Mim. Desenvolvam o amor 
cada vez mais. Amem os seus pais. Obedeçam as suas ordens. As suas vidas certamente serão 
santificadas. 
Pensem sempre em Deus. Onde quer que estejam, na floresta ou no céu, na aldeia ou na cidade, no 
topo da colina ou no meio do mar profundo, somente o amor poderá resgatá-los. Ele está sempre com 
vocês, em vocês, ao seu redor, sobre vocês e abaixo de vocês. 
“Chala Santhosham” (muito feliz). 
Bhagavan concluiu Seu discurso com o bhajan: “Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahin...” 
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17 Aqui Swami faz um jogo de idéias e de palavras com Grace (Graça) e Grass (pasto, capim) que não dá para ser reproduzido em 
português, já que pasto refere-se a um alimento grosseiro, próprio para os animais, em oposição à Graça de Deus, o alimento para 
o espírito.  


