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OS TRÊS TRONOS 
Data: 20/11/69 – Ocasião:Convenções da Organização Sai - Local: Prasanthi Nilayam 

Esta assembléia de dirigentes das Organizações Sathya Sai de toda a Índia preenche todos os corações 
com alegria. Esta é uma grande ocasião. Usem esta chance para redescobrir e restabelecer em suas 
mentes o elevado propósito para o qual esta Organização é dedicada e para fortalecer a fé que os 
inspirará a participar mais proveitosamente nesta aventura que marcará época. O esforço organizacional 
no campo espiritual há tempos tem sido negligenciado na Índia; ele está carregado com o perigo da 
ruptura através dos males agudos da ambição egoística e da discórdia. A menos que o indivíduo seja 
primeiro purificado e fortalecido, a Organização se desintegrará e se despedaçará. Portanto, tem sido 
sempre peregrinações solitárias para a terra de luz e amor. Mas, a verdadeira base do progresso 
espiritual é a negação do Eu e a alegre aceitação do Nós, que é tão somente a fusão do Eu no Ele. 
Sacrifício, serviço, compartilhar na exaltação dos outros, compaixão quando os outros sofrem aflição - 
estas são virtudes que purificam e preparam o indivíduo para a árdua tarefa de alcançar a meta. 
Expandam a limitada consciência do indivíduo no ilimitado reino da glória divina - este tem sido o 
chamado, ao longo dos corredores do tempo. 

Cada unidade é um membro da Organização, sem dúvida; um membro da organização para o 
autodomínio, mas tem-se que dominar o Eu, assim pode-se estar mais preparado para servir ao homem. 
Esta companhia de buscadores deve se ajudar mutuamente para escapar da escravidão dos sentidos e 
viver constantemente na presença do Senhor onipresente, com o qual eles entraram em contato. A 
unidade é a fonte perene de bem-aventurança para o indivíduo e para a comunidade. Ela é a lâmpada 
no deserto; ela usa o óleo da devoção, o pavio do serviço e irradia a luz do amor através da chama da 
sabedoria. A chama só pode ser limpa e sem fumaça quando a pessoa é correta, sincera - 
reverenciando aos outros também como personificações da sinceridade e da retidão, da própria 
divindade. 

Vivam de Acordo Com as Indicações Estabelecidas pelos Sábios 

No tempo presente, quando as pessoas se encontram, uma cortina de inveja, orgulho e 
desentendimento estende-se entre elas, exagerando as fraquezas de cada uma em obstáculos no 
caminho da compaixão e da fraternidade. Elas não compreendem a unidade básica, a fraternidade 
essencial, a igualdade fundamental. Entendam e tolerem, solidarizem-se e amem - esta é a mensagem 
dos sábios desta terra, que deram forma e sustentaram a eterna religião universal (Sanathana Dharma). 
Como dirigentes desta organização protetora do mundo, vocês têm que reviver esta mensagem, 
revitalizá-la e guiar os homens com sua experiência. Se viverem de acordo com as orientações daqueles 
sábios, vocês farão três pessoas felizes - você, ele e Eu! 

A dedicação abomina publicidade e pompa. É um casamento do espírito com seu mestre. É um tesouro 
contado em solidão. Os sábios conheciam como conservá-lo e contemplá-lo em bem-aventurada solidão, 
escondidos nos recônditos dos eremitérios selvagens. A alma era a única companhia deles e Deus o 
único conselheiro. Eles lutaram contra seus inimigos internos, as tentações do espalhafatoso mundo 
objetivo; eles suprimiram dúvidas e divergências. Realizando a meta da perfeita calma, pessoas como 
Shankaracharya vieram e ensinaram como orar, reverenciar e passar ao ilimitado. 

O Mundo é Planejado Como Um Ginásio 

Eles ensinaram pelo exemplo, que a mais preciosa jóia no coração humano é o amor - o amor que vê 
tudo como si mesmo. Neste momento, ele está trancado seguro no peito, que é talhado a partir dos cinco 
elementos, e sua luz é agora irradiada sobre o ego ou aqueles que o suprem. Em realidade, o amor é a 
herança de toda a humanidade e tem que ser compartilhado com todos. O mundo é planejado como um 
ginásio, um parque de diversões, um eremitério, onde o homem passa seus dias compensando sua 
saúde e força, ganhando clareza e pureza de intelecto; mas agora o mundo se tornou um jinn-asium, um 
campo de matança, um jardim de indolência, reduzindo o homem a algo pior do que um bruto. Raiva, 
ódio e pompa tomaram o lugar do amor, da cordialidade e da simplicidade. 

A devoção não é uma aquisição para ser anunciada; ela é um ganho secreto que tem que ser 
comunicado somente a Deus. Quando uma centelha de inveja envolve a mente, ela logo desenvolve um 
imenso fogo e destrói todas as chances do bem. Observem-na vigilantemente; a inveja é somente a 
conseqüência do orgulho e o orgulho vem da ignorância de seu papel. Vocês acreditam que alcançaram 
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muito e que os outros não lhes estão dando o respeito devido. Eles honram alguém com menos 
realizações, mais do que honram vocês. Mas, pensem apenas um pouco: quem confere a vocês a 
oportunidade, a inteligência, o sucesso? O Senhor. Vocês são desamparados sem Ele. Ele escolheu, Ele 
preparou, Ele executou, está feito. Sejam humildes, sejam cordiais com todos. Eles são igualmente 
devotados e sinceros. 

Não infectem com o vírus da rivalidade e facções esta associação de aspirantes pela Minha graça. Não 
indaguem sobre a casta de ninguém e desenvolvam parcialidade e preconceito a partir disso. Esforcem-
se para conquistar a dádiva de Minha graça, não o brilho da presidência ou do secretariado. Prestem 
atenção aos seus deveres e responsabilidades. Isto é uma carga incomum que vocês têm sido 
privilegiados em carregar. Eu posso vê-los plenamente. Não tragam suas cabeças altas e tratem as 
pessoas com sarcasmo. Curvem-se, assim podem pegar suas cargas e colocá-las sobre os ombros. 
Dobrem-se como os galhos se dobram, pesados com frutas! Cada dever bem feito é um depósito para 
seu crédito no banco de Deus! Engordem este depósito; vocês podem sacá-lo com cheques; podem 
pedir o pagamento por direito. 

Vocês devem ter intensa fé nos Vedas, Shastras e Puranas. Eles são os repositórios da sabedoria 
antiga, a sabedoria que resistiu ao teste das eras. Eles ensinam humildade, reverência e tolerância. 
Saturem-se com o espírito destes textos. Então vocês serão livres da doença da preguiça e cobiça, 
luxúria e glutonaria, inveja e orgulho. Entronizem o amor como o monarca do reino do sentimento! 
Entronizem a razão como o monarca do reino do pensamento! Entronizem o desapego como o monarca 
do reino da atividade. Esta é a tarefa que Eu coloco para as unidades da Organização Sathya Sai hoje. 
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