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REALIZEM TODAS AS SUAS AÇÕES PARA AGRADAR A DEUS 
Data: 14/01/00 - Ocasiao: Festival de Shankranti - Local: Prasanthi Nilayam 

 “O princípio do Atma não tem nascimento nem morte; 
Não tem começo nem fim; é todo-imanente e é a testemunha eterna; 

O Atma é Brahman e Brahman é o Atma”.  
(Poema em Télugo) 

“O Senhor de Puttaparthi sempre protegerá vocês. 
Ele é o oceano de compaixão. 

Segurando sua mão, Ele cuidará de vocês. 
Ele nunca os abandonará. Reconheçam esta verdade”.  

(Poema em Télugo) 
“A Índia é a terra santa dos Vedas e dos rituais sagrados como Yajnas e Yagas. 

Ela é a pátria mãe de muitas almas nobres. 
É a terra de sacrifício que ensinou ao mundo a moralidade e o código de conduta.” 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

A Índia é o centro da verdade, da retidão e da moralidade. É sua grande sorte ter nascido nesta terra 
sagrada. Esta é a terra do mérito, penitência e sacrifício. Tal terra de Sacrifício está sendo convertida em 
uma terra de prazer. Nós não precisamos de uma terra de riqueza ou de uma terra de prazer. Ela deve 
permanecer como uma terra de sacrifício. Assim, todo cidadão da Índia deve desenvolver o espírito de 
sacrifício e de trabalho árduo.  

A Riqueza Espiritual da Índia 

Subjuguem o corpo, controlem os sentidos e vençam a mente1 - este deve ser seu empenho. Vivam com 
a reputação de filhos queridos (Muddu Biddalu) desta pátria-mãe. Não se tornem os bobos (Moddu 
Biddalu) ou filhos ruins (Chedda Biddalu). Sua pátria mãe só sentirá orgulho de vocês quando se 
tornarem nobres e exemplares. Vocês podem não ter nenhuma qualificação mundana, mas podem se 
orgulhar do fato de serem filhos desta terra sagrada da Índia. Esta, em si mesma, é a maior qualificação. 
A Índia é a terra dotada da riqueza da espiritualidade, do sacrifício e da bem-aventurança. Nascido nesta 
terra sagrada, todo indiano deve decidir nutrir valores espirituais e o espírito de sacrifício. Considerem o 
serviço como seu dever. O serviço é Deus. A Divindade só pode ser experimentada através do serviço.  

Com uma investigação profunda, vocês saberão que estão em Deus, Deus está em vocês e vocês são 
Deus. Entendam esta verdade e ajam de acordo. Vocês devem ser capazes de dizer com convicção que 
são uma Centelha do Divino. Se alguém questionar onde está Deus, vocês devem dizer com coragem e 
convicção que Deus está em todos lugares.  

“Nunca duvidem da onipresença de Deus e digam que Ele está aqui e não está lá. De fato, vocês podem 
achá-lO onde quer que O procurem.” 

(Poema em Télugo) 

Deus não existe para os que O negam. Ele existe para os que acreditam em Sua existência. Ele diz 'sim' 
para os que dizem 'sim' e 'não' para os que dizem 'não'. Vocês podem dizer 'sim' ou 'não', mas, para Sai, 
tudo é 'sim, sim, sim'. Se alguém for dizer a vocês que Deus não existe, dêem-lhes uma lição dizendo: 
"Deus pode não existir para você, mas Ele existe para mim. Você não tem nenhum direito de negar a 
existência do meu Deus". Com tal coragem e convicção, vocês devem apoiar nossa cultura antiga. 
Nascendo como filhos desta terra de coragem e valor, não dêem espaço para fraqueza de qualquer tipo. 
Vocês não são fracos, vocês têm toda a força em vocês. Façam a promessa de realizar a tarefa de 
restabelecer nossa cultura antiga com coragem e determinação.  

O próprio Deus fez três promessas: (a) Ele encarnará era após era para o estabelecimento do Dharma; 
(b) Ele cuidará daqueles que O contemplem constantemente; e (c) Ele concederá a liberação aos que se 
                                                 
1 Há um jogo de palavras no original em inglês: Bend the body, mend the senses and end the mind. 



Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 
 

 2

entregam completamente a Ele. Igualmente, vocês também devem fazer três votos: que acreditarão 
firmemente na existência de Deus, que terão a experiência d’Ele e que se tornarão um com Ele. Façam 
todo esforço para cumprir estes votos.  
A Felicidade Resulta da Vitória Sobre as Dificuldades 
O ano 2000 começou. Muitos fizeram más previsões sobre o que aconteceria neste ano. Mas não há 
nada ruim neste mundo. Até mesmo o que parece ser ruim é bom também. Assim, nunca considerem 
qualquer coisa ruim. Como o mal pode entrar na criação de Deus? Tudo acontece de acordo com a 
Vontade d'Ele. Não há nenhum espaço para eventos ruins acontecerem quando a Divina Vontade 
sempre é boa e pura. Como vocês podem descrever algo como ruim quando a Divindade permeia tudo? 
O bom e o ruim residem em sua visão, não na criação.  
Vocês devem ter a fé inabalável de que tudo que acontece é bom para vocês e enfrentar qualquer 
eventualidade com coragem. Estudantes que têm tal coragem e convicção são necessários hoje. Todos 
vocês sabem que as pessoas no mundo estão enfrentando muitos sofrimentos. A vida humana só 
encontrará realização quando se agir com coragem e convicção diante da adversidade. Nunca 
desanimem e nunca se arrependam. Deus não os criou para levar uma vida egoísta. Apóiem o Dharma 
para o bem-estar da humanidade, até mesmo se isto custar suas vidas. Afinal de contas, a morte só 
acontece uma vez na vida. Tudo acontece conforme a Vontade de Deus. O homem, que foi criado pela 
Divina Vontade, deve santificar sua vida seguindo o Divino Comando.  
Não importa o que os outros dizem ou fazem, tenham fé inabalável em Deus. Só os bons enfrentam 
empecilhos em seu caminho. Tudo que acontece é para o seu próprio bem. Quando um estudante falha 
nos exames, ele não desiste. Ele se esforça muito para atingir sucesso no próximo exame. 
Semelhantemente, nunca desistam em face da adversidade na vida. O prazer é um intervalo entre duas 
dores. Vyasa disse: “A felicidade não pode ser obtida da felicidade" (Verso em Sânscrito). A felicidade só 
vem quando se vence as dificuldades. A felicidade não tem nenhum valor na ausência de dificuldades, 
da mesma maneira que a luz não tem nenhum valor na ausência de escuridão. Dificuldades são parte e 
parcela da existência humana. Assim tomem-nas para seu progresso.  
Uma vez Kunti rezou a Krishna para lhe dar dificuldades na vida de forma que ela pudesse se lembrar 
d'Ele sempre. Ela disse: "Krishna, quando meu marido, o Rei Pandu, estava vivo, dificilmente eu me 
lembrava de Você, pois estava imersa em todos os prazeres e confortos. Depois da morte dele fomos 
submetidos a um sofrimento indizível e, como resultado, sempre nos lembramos de Você. Agora eu 
percebo o valor das dificuldades. Elas me ajudam a sempre lembrar de Você. Eu estou pronta para 
enfrentar qualquer sofrimento, mas, amavelmente, garanta que meu amor por Você nunca diminua".  

Sejam Equânimes no Prazer e na Dor 
Quarenta e dois anos haviam se passado desde a guerra de Kurukshetra. Arjuna estava voltando de 
Dwaraka. O clã inteiro dos Yadavas se envolveu em contendas e, como resultado, eles pereceram. 
Krishna também tinha deixado Seu invólucro mortal. Vendo Arjuna à distância, Dharmaraja se levantou e 
perguntou sobre o bem-estar do Senhor Krishna. Com profunda agonia, Arjuna informou a Dharmaraja 
que o amigo, mentor e Deus deles, o Senhor Krishna, não estava mais com eles. Ouvindo isto, Kunti 
teve um colapso e deu seu último suspiro no colo de Dharmaraja. Um Dharmaraja agoniado clamou: "Oh 
Mãe! Você foi em busca de nosso querido Senhor Krishna? Parece ser assim. A vida não tem sentido 
sem Krishna. Sempre vivemos com Krishna, ganhamos nome e fama e saímos vitoriosos na guerra. 
Tudo isso era possível porque Ele estava do nosso lado. Não há nenhum significado na vida depois 
d'Ele". Ele chamou Bhima e lhe pediu que fizesse arranjos para o enterro da mãe Kunti. Arjuna foi 
solicitado a fazer os preparativos para a coroação do neto dele, enquanto pediu-se para Nakula e para 
Sahadeva que estivessem preparados para ir para a floresta para a jornada final. Todas as três 
atividades - o enterro de Kunti, a coroação de Parikshit e a jornada final dos Pandavas, eram para 
acontecer no mesmo dia. Só Dharmaraja, sendo o receptáculo da divina graça, poderia executar estes 
deveres diversos com equanimidade.  
Tendo executado os últimos ritos de sua mãe Kunti e coroado Parikshit, os Pandavas deixaram 
Hastinapura e foram para a floresta. Draupadi, que considerava os cinco Pandavas como seus cinco 
alentos vitais, também os seguiu. Os Pandavas permaneceram unidos tanto no prazer quanto na dor. Tal 
unidade está faltando hoje. Felicidade e tristeza são como nuvens passageiras. Não se deve ficar 
orgulhoso em tempos de prazer ou se deprimir em tempos de dor. Deve-se permanecer equânime, 
inalterado pela felicidade ou sofrimento. Este é o sinal da verdadeira devoção.  
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Devoção não significa executar Puja ou rituais. Devoção significa constância de amor a Deus. Também 
significa obediência implícita e subserviência à vontade de Deus. Lakshmana seguiu Rama para a 
floresta, pois O considerava como seu próprio alento de vida. Ao alcançarem a montanha de Chitrakoota, 
Rama pediu a Lakshmana que construísse um abrigo. Quando Lakshmana Lhe pediu que mostrasse o 
local, Rama respondeu: "Erga-o no lugar de sua escolha". Ouvindo isto Lakshmana foi dominado pelo 
pesar. Ele disse: "Que pecado eu cometi para ouvir tais palavras severas de Você? Eu não me entreguei 
a Sua Vontade? Eu tenho meus próprios gostos e desgostos?" Vendo a situação deplorável de 
Lakshmana, Sita comentou: "Lakshmana, por que você está tão agitado? Rama não lhe agrediu nem lhe 
repreendeu". Lakshmana respondeu: "Mãe, eu estaria contente se Ele tivesse me batido ou repreendido, 
mas eu não posso agüentar ouvir que meus gostos e desgostos estão separados dos d'Ele. Não há 
nenhum sofrimento maior que ouvir tais palavras do Senhor Rama". Este incidente revela a intensidade 
da devoção e entrega total de Lakshmana.  

A entrega implica em que a 'vontade' individual deve se tornar uma com a Divina Vontade. Obedeçam ao 
Divino Comando implicitamente sem questionar. Este é o sinal da verdadeira devoção. Tudo o que Deus 
faz é para o seu bem. Os Pandavas foram submetidos a inumeráveis sofrimentos. Ao final, a vitória foi 
deles, pois obedeceram aos comandos de Deus implicitamente. Pela devoção e sinceridade vocês 
podem alcançar qualquer coisa na vida. Não almejem prazer (Bhoga); aspirem pelo Ioga. Ioga significa 
união com Deus. A Bhagavad Gita começa com o capítulo sobre Vishada Ioga. O sofrimento (Vishada) 
de Arjuna se transformou em sucesso (Vijaya) por causa da associação dele com Krishna. Antes de 
atingir sucesso em qualquer empreendimento tem-se que enfrentar sofrimentos. Prazer e dor vêm junto 
da mesma maneira que a casca amarga e o suco doce coexistem na laranja. Vocês não podem desfrutar 
o doce caldo da cana-de-açúcar a menos que ela seja moída. Igualmente, o ouro tem que ser derretido, 
malhado e moldado antes que seja feita uma jóia bonita. Semelhantemente, a natureza humana só 
resplandecerá quando se passar por provações e tribulações.  

Obtenham a Graça Divina Através do Amor 

Hiranyagarbha é outro nome de Deus. Se colocarem este ouro divino em seu coração, vocês poderão 
fazer qualquer ornamento de sua escolha, como a verdade, a retidão e a paz. Da mesma forma que 
nenhum ornamento pode ser feito sem ouro, vocês não podem obter as jóias da verdade, da retidão e da 
paz sem a Divindade. Hiranyagarbha é imanente em todos. Este é o motivo de Swami chamar todos de 
Bangaru. Vocês rezam Lokah Samasthah Sukhino Bhavanthu (que o mundo inteiro seja feliz). 
Desenvolvam amor por todos para adquirir a Graça Divina. Vocês não podem adquirir nem sequer um 
lenço a menos que paguem por ele. Vocês estão pedindo paz, felicidade e liberação para Deus. Mas o 
que estão dando a Deus em retorno? Ofereçam seu amor a Ele e recebam Sua graça na forma de paz, 
felicidade, e liberação. Todos têm este direito. Mas vocês têm que dar primeiro para merecer. Só pelo 
amor e pelo serviço vocês ganharão o direito de pedir. Não há outro modo. 

Eu disse esta manhã2: “O alimento é Deus”. De fato, o corpo do homem é composto de cinco envoltórios, 
quais sejam, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e 
Anandamaya Kosha cada um sendo mais sutil que o outro, nesta ordem. Para atingir a liberação, deve-
se alcançar o mais sutil destes envoltórios, ou seja, o Anandamaya Kosha. A bem-aventurança que 
vocês experimentam depois deste é chamada Brahmananda. Tal bem-aventurança só pode ser 
experimentada através do Divino Amor.  

Cantar o Divino Nome do Senhor Sai Rama destruirá montanhas de pecados. Eu freqüentemente lhes 
digo: "Bebam o néctar do Nome do Senhor Rama" (Pibare Rama Rasam). Tulsidas rezou a Rama pelo 
néctar do Seu divino amor. Quando açúcar e água são misturados, forma-se um melado. Igualmente, 
quando seu amor se torna um com o divino amor, então ele se torna néctar, a experiência que os torna 
imortais.  

Não odeiem ninguém. Amem a todos. Muitos de vocês se sentem mal pensando que Swami não lhes 
fala. Mas vocês não investigam se estão seguindo os ensinamentos de Swami ou não. Eu também sigo 
certas regras e regulamentos. Quando lhes dou algo, vocês devem usar isto adequadamente. Caso 
contrário, onde está a importância de Minha dádiva? Quando lhes dou o que vocês pedem, não é seu 
dever fazer o que Eu digo? Eu sinto que é melhor não falar do que falar e perder o valor de Minhas 
palavras. Cada palavra Minha tem imenso valor associado a ela. Eu só realizarei seus desejos quando 

                                                 
2 No discurso que proferiu na cerimônia de encerramento do encontro esportivo dos Institutos de Educação Sai. 
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vocês obedecerem Meu comando. Deus não tem raiva ou ódio de ninguém. Mas, vocês têm que 
enfrentar as conseqüências de suas ações. Como é a ação, assim é a reação. "Como é seu sentimento, 
assim é o resultado" (Verso em Sânscrito).  

Se vocês são bons, Eu me renderei certamente ao seu pedido. Às vezes, me comporto como se 
estivesse bravo só para colocá-los no caminho certo. Sem entender esta verdade, algumas vezes vocês 
sentem que Swami os está ignorando. Que lugar vocês deram para Swami em seus corações? Até que 
ponto vocês estão colocando os ensinamentos d'Ele em prática? Eu levo tudo isso em consideração. 
Quando um mendigo pede esmolas, a senhora da casa lhe dá alimento. Às vezes ela renuncia a sua 
própria porção de alimento para servir o mendigo. Mas se ela descobre que o mendigo joga fora o 
alimento, ela o servirá da próxima vez? Não. Igualmente, Swami também deixa de falar com vocês se 
não seguem os ensinamentos d'Ele. Eu não tenho qualquer desejo, de forma alguma. Eu não preciso de 
nada de ninguém. Eu não odeio qualquer pessoa. Se vocês fizerem uso adequado do que já foi dado, 
muito mais lhes será dado. Investiguem se suas ações estão conforme os ensinamentos de Swami. Não 
é fácil alcançar Deus. Isto só é possível quando vocês se libertam das qualidades más. Quando seu 
coração está cheio com pensamentos negativos, como podem esperar que Deus o encha com o amor e 
a graça d'Ele? Em primeiro lugar, limpem seu coração de todas as qualidades más. Só então Deus 
poderá preenchê-lo com o amor e a graça d'Ele.  

Os estudantes devem cultivar o bom caráter juntamente com a aquisição de conhecimento. Educação 
sem cultura é inútil. Da mesma forma que a corrente elétrica flui quando o positivo e o negativo são 
conectados, igualmente sua vida será redimida quando a educação for unida com a cultura. Os 
estudantes são bons, mas eles não sabem o caminho certo. Alguns sabem o que é bom, mas não 
seguem por causa dos desejos ilimitados. Com o aumento de desejos mundanos, naturalmente, o desejo 
pela graça divina diminui. A cabeça só pode ser preenchida com sentimentos nobres quando está vazia. 
Não é possível fazer o mesmo se ela já está preenchida com desejos mundanos. Então, primeiramente, 
liberte sua cabeça de todos os desejos. Eu estou dando tempo a vocês para isso, e estou esperando 
para derramar Minha graça sobre vocês. Eu, certamente, encherei seu coração de amor divino. Eu 
sempre estou pronto, pronto, pronto! Os que mantêm o receptáculo de seu coração puro, facilmente me 
alcançarão.  

Manifestações do Amor Divino!  

A vida humana é altamente sagrada e divina. Ela é presenteada por Deus. Façam uso adequado disto. 
Façam seus pais felizes. Como podem agradar Swami se não podem agradar seus pais? Primeiramente, 
ganhem o amor e a graça de seus pais. Só então vocês serão os receptáculos do amor e da graça de 
Swami.  

O Encontro Esportivo Agradou a Todos 

Estudantes!  

O Encontro Esportivo foi maravilhoso sob todos os aspectos. Eu começo Meu discurso com um poema, 
que é como uma bandeja cheia de iguarias, e o termino com um Bhajan, que é como uma tampa que 
cobre estes vários itens deliciosos. O mesmo pode ser dito de nosso Encontro Esportivo também. Os 
programas dos estudantes do Instituto foram como pratos deliciosos servidos em uma bandeja. As 
crianças da Escola Primária cobriram a 'bandeja' com a tampa do amor. Como resultado, este Encontro 
Esportivo deixou uma impressão indelével nos corações de todos. Façam todo mundo feliz. Isso também 
fará Swami feliz. As crianças da Escola Primária são muito virtuosas. Elas são muito jovens. Elas não 
têm nem sequer um rastro de desejos mundanos.  

Eu lhes contei a história de Madalasa pela manhã. Depois de colocar o filho no berço, ela costumava 
cantar uma canção de ninar que revelava para a criança sua verdadeira identidade e explicava a 
natureza efêmera deste mundo. Ela dizia para o filho: "Meu querido, você é alguém com pureza, 
sabedoria e bem-aventurança suprema. Desperte do sono do apego e, então, você perceberá que o 
mundo é apenas um sonho". Ela transformou seus filhos em renunciantes. Vendo isto, o marido dela se 
aborreceu: "Quem cuidará deste reino se você envia todos os filhos para a floresta?" Ela respondeu: 
"Quanto tempo pode alguém governar um reino mundano? Somente por um período temporário. Eu 
estou tornando meus filhos os imperadores do reino do coração, que é verdadeiro e eterno". Existem 
muitas mães como Madalasa, que dão ensinamentos sagrados aos seus filhos. 
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Todo ser humano é essencialmente puro, divino e sem apegos. Mas devido ao impacto da era de Kali, 
até mesmo as crianças pequenas estão se enredando na vida mundana. Se vocês se enredarem na teia 
da vida mundana, nem Deus virá em seu salvamento. Uma vez que sejam desviados pelo sono do 
apego, vocês, certamente, terão sonhos com pensamentos ruins. Se escolheram o caminho mundano, 
entrem na vida familiar e sejam felizes. Gradualmente desenvolvam desapego e devoção. Cumpram seu 
dever sinceramente. Tendo escolhido a vida familiar por conta própria, é pura ignorância de sua parte 
culpar Deus por seu sofrimento.  

As pessoas pecam e, por conseguinte, quando são confrontadas com dificuldades, culpam Deus dizendo 
que Ele não vem em seu salvamento. Não pode haver nenhuma ignorância maior que esta. Assim, 
nunca pequem. A Divindade pode ser experimentada nos quatro estágios da vida (ashramas) chamados 
de Brahmacharya (celibato), Grihastha (chefe de família), Vanaprashta (recluso) e Sanyasa 
(renunciante). Não culpem Deus pelo seu sofrimento. Vocês têm que colher as conseqüências de suas 
ações. Deus é a eterna testemunha. É um grande engano criticar Deus. “Deixem tudo para a Vontade de 
Deus e realizem todas as suas ações para agradá-lO" (Verso em Sânscrito). Então vocês poderão 
alcançar qualquer coisa na vida.  

Bhagavan concluiu seu Discurso com o Bhajan, “Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahi...” 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 3 - 3/2000  


