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O AMOR É A MAIS NOBRE ESTRADA PARA A REALIZAÇÃO DE DEUS 
Data: 27/01/2004 – Ocasião: Jubileu de Prata das Organizações Sri Sathya Sai Loka Seva  

de Alike e Mudenahalli1 – Local: Prasanthi Nilayam 

Os sagrados pés do Senhor são tão vastos quanto o Cosmos, tão onipresentes quanto o céu, 
alcançando até o mundo inferior. Sua sagrada coroa está além do universo conhecido.  

Ele é inacessível, imperceptível e incomparável. 
(poema em Kanada) 

Manifestações do Amor Divino: estudantes, professores e educadores! 

Acho difícil pronunciar um discurso no idioma Kanada. Isto requer prática regular. Se realizam uma 
atividade regularmente, tornam-se proficientes nela. Só muito raramente tenho a chance de falar em 
Kanada. N. Kasturi viveu em Prasanthi Nilayam por cerca de 30 anos e estava sempre Comigo. Ele 
aproveitou bem essa chance de realizar serviço como disciplina espiritual. Kasturi era um famoso e 
criativo escritor no idioma Kanada. Ele era popularmente conhecido como “Kanada Kasturi”. Era um 
homem muito puro e santo. Basta contemplar sua respeitável personalidade para se avaliar a fragrância 
e a santidade do idioma Kanada. É provável que eu cometa alguns erros aqui e ali, enquanto Me 
expresso nesta fragrante linguagem. 

Esforços Pioneiros de Narayana Bhat 

Narayana Bhat estabeleceu duas escolas em Karnataka – uma em Alike, no Distrito Dakshina Kannada e 
outra em Muddenahalli, Distrito de Kolar. Seguindo os princípios educacionais Sathya Sai, ele trabalhou 
duro por muito tempo para transformá-las em escolas modelo. Para desenvolver as escolas, ele teve que 
obter empréstimos de várias fontes e também de um grande número de simpatizantes. Porém, teve de 
fazer muitos esforços para pagar os empréstimos. Ele e sua mãe percorreram muitas vilas e cidades e 
abordaram inúmeras pessoas para tentar obter dinheiro. Todavia, os débitos cresciam e não mostravam 
sinais de que iriam diminuir. Certa ocasião, Narayana Bhat Me procurou e mencionou sucintamente que 
essas dívidas enormes lhe causavam muita preocupação. Ele orou a Mim: “Swami, não tenho outro 
refúgio além de Ti. Tu és meu salvador. Seja misericordioso. Proteja-me. Eu imploro a Ti, por favor, 
assuma essas duas escolas e injete nova vida nelas...”Eu, então, lhe respondi: “Narayana Bhat! Saúde e 
educação são essenciais a todos. Eu sei disto. Porém, nesse exato momento, não entregue suas 
escolas a Mim. Continue a cuidar delas enquanto puder” Eu o encorajei a prosseguir com suas 
atividades de serviço, abençoando-o e dizendo: “Seja feliz. Continue a ensinar verdades espirituais.” Dali 
em diante, Narayana Bhat trabalhou com muito mais dedicação e vigor. As instituições progrediram 
rapidamente. Foram consideradas escolas modelo. Ele era, de fato, um farol para todos os buscadores 
espirituais e pessoas interessadas em servir. Assim como são os sentimentos, será o resultado. Logo, 
muitos professores bons se uniram a ele. Todos eram homens de bom caráter, inteligência e sacrifício. 
Eles renunciaram a tudo e lhe deram apoio constante. Atualmente, todos esses dedicados professores 
estão juntos, gerenciando as instituições com muita eficiência.  

Os Nobres Ideais Estabelecidos pelas Instituições de Alike e Muddenahalli 

Narayana Bhat continuou com sua missão e trabalhou sem descanso, dia após dia. Porém, sua hora se 
aproximava. Este corpo se vai com o tempo. “Louvores ao tempo2 e àquele que está além do tempo; 
àquele que conquistou o tempo e que transcende o tempo; àquele que é a encarnação do tempo e que 
dispõe do tempo”. O tempo é supremo. Todos devem se curvar a ele. Certo dia, repentinamente, 
Narayana Bhat sofreu um acidente de carro, em 1978, que resultou em fatalidade e ele deixou o corpo 
físico imediatamente. A organização perdeu sua mãe; ficou órfã. Então, Gangadhara Bhat, Narayana 
Rao, Narasimha Murthy e outros vieram a Mim, dizendo: “Swami naquele dia Você prometeu que 
                                                           
1 Contexto do Discurso A Organização Sri Sathya Sai Loka Seva foi constituída com a nobre intenção de oferecer educação 
baseada em valores para que as crianças e os jovens pudessem se tornar cidadãos exemplares de seu país. Para esse fim, a 
Organização mantém duas magníficas instituições educacionais, uma junto às selvas da região de Alike e outra na pitoresca 
Muddenahalli, ambas, localizadas no Estado de Karnataka, no Sul da Índia. A Organização foi fundada por um grande devoto de 
Baba, o falecido Sri Madiyal Narayana Bhat. Após seu acidentado fim, em 1978, Baba graciosamente aceitou essas instituições 
sob Sua proteção, para a alegria dos seus membros.  Juntamente com cerca de 2000 estudantes e pessoal administrativo dessas 
duas escolas, além de pais de alunos e beneméritos, cerca de 15000 devotos reuniram-se aos Pés de Lótus para celebrar os 25 
anos de sua associação com Bhagavan. (extraído do relatório constante da página www.srisathyasai.org.in) 
2 Provérbio em Sânscrito 
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cuidaria dessas instituições. Por favor, assuma essas escolas e proteja-nos a todos.” Eles oraram e 
pediram intensamente a Mim. 

Minha intenção é direcionar corretamente o atual sistema educativo. Eu sempre encorajo qualquer boa 
iniciativa nessa direção. A Educação tem um papel importante na vida humana. A vida sem educação é 
inútil. Deve-se aprender a educação real e compartilhá-la com outros, a fim de guiá-los pelo caminho 
correto. É isto que pretendo fazer no campo da educação. Se assumisse as instituições de Alike e 
Muddenahalli, teria que assumir também o fardo das dívidas que pesavam contra elas. Não era uma 
soma desprezível: valia dez mil rúpias naquela época! Mas os professores todos imploravam: “Swami! 
Você é o nosso Senhor, nosso salvador. Precisa resgatar-nos.” Meu coração se enterneceu com suas 
preces sinceras. Instantaneamente, assumi aquelas instituições e liquidei suas enormes dívidas de uma 
vez por todas. 

Dali em diante, passei a visitar Muddenahalli em minhas viagens entre Prasanthi Nilayam e Brindavan. 
Conversava com aquelas queridas crianças para entusiasmá-las. “A visão do Senhor destrói todos os 
pecados; Seu toque libera das conseqüências kármicas e conversar com Ele destrói todos os 
sofrimentos.”3 Assim, Eu lhes dei Darshan, Sparshan e Sambhashan4. Os professores também se 
sentiram encorajados e felizes. Livres de todas as preocupações e ansiedades, eles trabalhavam com a 
mente relaxada e elevaram as instituições a este nível. Agora, elas não têm mais que carregar o fardo 
das dívidas. As escolas fizeram um considerável progresso, atraindo a atenção do mundo. Os 
professores são muito bons. Eles reconhecem as boas qualidades de cada um, adotando-as em suas 
vidas e, desta forma, elevam seu nível moral e espiritual. Eles não se envolvem com más companhias 
que os desmereçam. Vocês são julgados pela companhia que mantêm. Diga-me com quem andas e te 
direi quem és. A associação tem um papel crucial na vida espiritual do indivíduo. Os professores 
deveriam sempre desfrutar da companhia dos bons e, desta forma, trabalharem para o desenvolvimento 
da instituição. Os professores de Alike e Muddenahalli estão fazendo isto. Eles desenvolvem a força 
interior das escolas, as quais têm exibido um excelente progresso. Agora, atingiram o estágio 
secundário. Já conquistaram muita fama. As pessoas as chamam de Colégios Sathya Sai Loka Seva5 e 
terão se transformado em Colégios de Segundo Grau completos em poucos anos. Para alcançar o 
mesmo padrão, as demais instituições da Organização Sai terão que empreender muito esforço. 

Os alunos dessas instituições vêm de lugares distantes. Alguns caminham bastante e pegam ônibus 
depois, para chegar às escolas. Os diretores e professores das escolas cooperam entre si, ajudam-se 
mutuamente a fim de que possam progredir e caminhar para a perfeição. Os estudantes têm um elevado 
padrão moral e espiritual. Os estudantes devem evitar totalmente as más companhias. Vocês devem 
sempre se associar com grupos de estudantes que sejam bons em termos de conversas, 
comportamento e ações. Agindo assim, alcançarão as alturas da eminência. Na Treta Yuga, Lakshmana 
observou Hanuman atentamente e relatou a Rama6: “Swami, Hanuman é virtuoso e poderoso. Ele serve 
a Sugriva de forma muito competente. Sugriva tem a boa sorte de ter o Satsang7 de Hanuman. A 
companhia de Hanuman ajudará Sugriva a se livrar de todos os seus sofrimentos.” Do mesmo modo, os 
estudantes devem tornar-se bons por meio da associação com boas companhias. Eu sempre gosto de 
visitar Muddenahalli. No passado, estive ali freqüentemente, observei aquelas crianças e orientei os 
professores com conselhos oportunos. Mas os tempos mudaram. Nessas novas circunstâncias, não 
posso visitá-los com tanta freqüência quanto fazia. Hoje, centenas de veículos Me seguem. Seria muito 
difícil prover até mesmo um mínimo de hospitalidade a tanta gente. Porque deveria causar problemas 
desnecessários a esses professores? Esta é a razão pela qual reduzi o número dessas visitas. 

                                                           
3 Provérbio em Sânscrito 
4 Respectivamente, a visão, o toque e a conversa com Deus mencionadas no provérbio anterior. 
5 “Loka Seva”, nome da instituição, pode ser traduzido como “Serviço ao Mundo”. 
6 Rama foi um Avatar, uma Encarnação Divina que viveu como príncipe numa Era remota, denominada Treta Yuga. Sua saga foi 
descrita no poema épico Ramayana. Os outros personagens citados são, respectivamente: Lakshmana, irmão de Rama e 
Hanuman, heróico general do Rei Sugriva, aliado de Rama. 
7 No contexto, pode-se traduzir simplesmente como “companhia”. O termo refere-se à assembléia de discípulos espirituais em 
torno de um Mestre que lhes dá ensinamentos. Também é traduzido, genericamente, como “a companhia dos santos ou dos 
virtuosos”. 
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A Dedicação e Devoção de Gangadhara Bhat 

Vamos, agora, falar de Alike. Ela também foi entregue a Mim, junto com a escola de Muddenahalli e fica 
muito longe daqui. Não Me é possível visitá-la com tanta freqüência. Isto não significa que eu não goste 
de ir lá. Eles têm estado rezando por muitos anos para que Eu visite Alike. Em certa ocasião especial, 
Gangadhara Bhat me pressionou tanto que não tive opção senão ceder às suas intensas orações. Ele, 
na verdade, disse: “Swami, estamos ficando velhos. Pelo menos uma vez Você deveria vir à nossa vila. 
Você é o nosso Redentor. Precisa nos conceder a salvação”. Ele se prostrou e rezou intensamente a 
Mim. Finalmente, cedi aos seus sentimentos e emoções. Em seguida, aluguei um helicóptero e fui visitá-
lo. Vocês devem saber porque eu tive de correr para Alike. As orações de Gangadhara Bhat vieram 
direto do seu coração. 

Mesmo agora, exceto Gangadhara Bhat, não há quem possa suportar essa grande responsabilidade e 
liderar o progresso da instituição. É por isso que Eu lhe digo: “Gangadhara Bhat! Você precisa ficar 
sempre aí. Permaneça na instituição como Meu reflexo. Para cada ação, há uma reflexão, reação e 
ressonância. Você deve se conduzir de tal maneira que suas palavras reflitam Meus pontos de vista. 
Deve ter o sentimento de que os lugares que percorre são aqueles que Swami já trilhou. Ao cumprir seu 
dever, faça-o com o sentimento de que é Swami em pessoa que o está realizando. Você não deve se 
afastar da instituição.” Após haver-lhe dito isto com firmeza, Gangadhara Bhat assumiu o compromisso 
atribuído por Swami e seguiu em frente, colocando seu coração e sua alma em todas as tarefas que 
executou. Neste exato instante, as instituições estão progredindo bastante. Ver isto Me dá grande prazer 
e felicidade. Agora, eles estão se desenvolvendo rapidamente. O que se via ali ontem, já não é o mesmo 
hoje. O crescimento é rápido. Isto se tornou possível devido aos esforços dos dedicados professores. 

Compreendam o real significado de Educare 

Nossas escolas e colégios8 também demonstram considerável progresso. Como o crescimento é interno, 
nem todos podem reconhecê-lo. Esse crescimento interno é Educare. Educare faz emergirem nossos 
valores sagrados que estão latentes. Os Valores não são ensinados, mas manifestados. A mera 
acumulação de informações de vários livros não é Educare; é educação. Educare é o florescer do Lótus 
Divino no coração. Educare nos capacita a ser não apenas receptores, mas irradiadores e transmissores 
de valores para toda a Criação. Os Valores devem ser traduzidos em ações. Isto significa que tanto a 
preceituação quanto a prática são igualmente importantes. Como colocar esses princípios do Educare 
em prática? Muitos meninos e meninas de hoje em dia desconhecem esses princípios. É absolutamente 
necessário que cada estudante conheça tudo sobre Educare e sua importância. Os poderes latentes em 
cada aluno devem ser descobertos. Esses poderes precisam desempenhar seu papel em todas as 
atividades do indivíduo, como reflexos, reações e ressonâncias. Assim, o processo educacional deve 
trabalhar de modo a transformar os estudantes em reflexos de seus poderes latentes. Eles devem ser 
adequadamente modelados e harmoniosamente formados. Nossas instituições formam estudantes 
ideais e os apresentam ao mundo. 

Não há Virtude maior que a adesão à Verdade9. “Não devem dizer nada, a não ser a verdade. O que 
aconteceu deve ser fielmente relatado. Tudo que tiverem feito, devem contar com exatidão.”  Isto é o que 
as pessoas dizem e acreditam quando querem explicar o significado da verdade. Porém, esta é apenas 
uma dimensão da vasta interpretação da verdade10. Da mesma maneira, precisamos compreender que 
Educare tem significados mais profundos. De fato, Verdade é Educare; Retidão é Educare. A verdade e 
a retidão protegeram a Índia de todos os perigos. Verdade e Retidão não se originam no exterior. Tudo 
que tem origem externa não é permanente. Vem hoje e, amanhã, se vai. Mas, aquilo que vem do seu 
coração é permanente. Educare vem do coração e somente precisa chegar aos outros corações.  

Recentemente, os Vice Reitores de vinte e cinco famosas Universidades da Índia visitaram nosso 
Instituto para participar de um Seminário sobre Educação em Valores Humanos. Todos estavam muito 
ansiosos para conhecer o Educare. Eles também queriam conhecer o modo prático de introduzi-la em 
seus currículos. “Não há Dever mais elevado que a Educação.11” A simples acumulação de informações 
não é conhecimento. Conhecimento é bem-aventurança eterna. A verdadeira educação é Educare. 
                                                           
8 Em Prasanthi Nilayam, Brindavan e Anantapur 
9 Sathyam nasti paro Dharma – máxima em Sânscrito 
10 Sai Baba costuma ensinar que um significado mais profundo da verdade está contido na máxima em Sânscrito, proposta a seguir 
para reflexão: “Fale a verdade; fale com amor; não fale a verdade sem amor”. 
11 Alteração da máxima em Sânscrito sobre a Verdade, substituindo-a por “Educação”: Vidya nasti paro Dharma 
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Porém, a cabeça é a fonte da educação. Educare se inicia na fonte do coração e se manifesta por meio 
do Intelecto12, enquanto que educação é a simples manifestação do conhecimento literário contido na 
mente. Educare transcende os sentidos e só pode ser percebida pelo intelecto. 

Saturem suas ações com amor 

Quaisquer atividades que realizem devem ter o amor como fundamento. Não há força vital sem amor. A 
vida sem amor não tem utilidade alguma. O sistema educacional deve ser transformado de modo a 
desenvolver o amor no coração dos indivíduos. A Verdade e a Retidão são reflexos do Amor. Eles lhe 
conferem a tão desejada Paz Suprema. É suficiente que o amor brote de seu coração. Ele lhe concederá 
a salvação. Na Dwapara Yuga, as Gopikas disseram a Krishna13:  

“Senhor! Por favor, derrame o néctar do amor nos nossos corações estéreis.  
Semeie as sementes do amor. Faça com que a correnteza do amor flua de nossos corações.” 

(poema em Kanada) 

Elas oraram fervorosamente a Krishna para satisfazer o anseio de seus corações. Para o mundo 
prosperar, a chuva do amor deve cair sobre ele. A sagrada terra da Índia tem dado bastante ênfase à 
importância da devoção e da entrega desde os tempos antigos. Ela estabeleceu elevados ideais para a 
humanidade em todas as esferas da vida. 

Todo ser possui amor em seu coração. Se não tivéssemos amor, não seríamos humanos. O amor está 
conosco desde o nascimento. Obtivemos estes corpos por causa dos méritos de nossos nascimentos 
prévios. O corpo só se torna sagrado quando está saturado de amor. Assim, devem cultivar o princípio 
do amor. Então sua vida se torna sagrada. Devem cultivar o amor a todos os seres, sem se importar com 
sua aparência ou comportamento. É natural para as crianças demonstrarem amor a seus pais. Mas é 
importante que elas sejam educadas de modo a desenvolver amor por toda a humanidade. O amor 
engloba todos os aspectos da educação.  

O conhecimento que os estudantes adquirem nas escolas e colégios é orientado somente para a 
informação. O conhecimento literário não tem grande importância. A expansão do amor é muito mais 
importante. Seus pensamentos precisam ser purificados. Só os corações puros compreendem Deus. O 
raciocínio intelectual não os ajuda a reconhecer Deus. Pensamento puro é sinônimo de vida pura. O 
Amor é Deus. Deus não tem forma, a não ser o Amor. Eu desejo que vocês todos instalem o princípio do 
amor nos mais profundos recessos de seus corações. 

O amor é o seu alento vital. É suficiente que tenham amor. O amor redime a todos. Elimina todos os 
sofrimentos, obstáculos, dores e agonias. O amor tem a doçura do néctar.  

“Ó filhos da Imortalidade! Escutem!” 

Vocês são filhos da imortalidade, não filhos da mentira14. Não se auto depreciem considerando-se filhos 
da falsidade. Sintam que são crianças da Imortalidade. Assim, a árvore do amor crescerá em seus 
corações e lhes dará o fruto da bem-aventurança do Atma. 

Não sejam apegados ao corpo. Livrem-se desse apego. Vocês precisam reconhecer o princípio do Atma. 
Mergulhem no oceano da consciência do Atma. Enquanto tiverem apego aos seus corpos, não 
compreenderão o princípio do Atma. Vocês devem conduzir a auto investigação: “Quem sou eu? De 
onde vim? Para onde vou? Quanto tempo estarei aqui?” A totalidade da busca espiritual começa com 
essas perguntas. Quando vocês sentem que são o Atma, começam a contemplar o Seu princípio. “O que 
é Atma? O que é Atma?” Pensem seriamente a respeito disto. Por meio desta investigação, 
compreenderão o princípio do Atma. 

Todos os objetos têm nome e forma, mas o Atma não tem nome nem forma. Se compreenderem o 
princípio do Atma, entenderão o princípio de Paramatma, o Ser Supremo. Ele é a Suprema Satisfação, a 
Suprema Esperança, a Meta Suprema, a Verdade Suprema. Para chegar à Imortalidade, vocês 
precisarão se converter em encarnações do amor. Terão que irradiar amor. Terão que tratar a todos 
como irmãos e irmãs, caso eles falem com vocês ou não. Se forem capazes de praticar isto em todos os 
                                                           
12 Buddhi foi o termo empregado: refere-se à faculdade discriminatória humana, o bom senso, a noção de certo e errado. 
13 Krishna foi outro Avatar ou Encarnação Divina que viveu na Era denominada Dwapara Yuga. As gopis ou gopikas, citadas no 
texto são suas grandes devotas. 
14 Em Sânscrito, a frase soa como um trocadilho. 
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instantes da vida, o amor crescerá em seus corações. Pode ser que tenham alguns inimigos e pensem 
que eles os odeiam. Não os considerem como inimigos. Não os odeiem. Em vez disto, sempre que 
acontecer de vocês se encontrarem, dirijam-se a eles com amor e perguntem: “Como está, irmão?” 
Então, o sentimento de inimizade que tenham será derrotado instantaneamente. A extrema antipatia que 
sintam por vocês desaparecerá e o amor brotará de seus corações. Naturalmente, vocês se tornarão 
amigos. Quando o amor ocupa o seu coração, a inveja e o ódio não conseguem penetrar. Vocês 
conquistarão paz absoluta. As pessoas dizem: “Queremos paz; queremos paz.” A paz não cairá dos 
céus. Ela precisa vir do amor. O amor é a mais nobre estrada para a realização de Deus. 

Qual é o propósito do seu nascimento como seres humanos? Não se limita a comer, matar o tempo e 
divertir-se. Precisam compreender que vocês nasceram para realizar o princípio do amor. Se o amor 
florescer em seus corações, vocês se tornarão Deus. Não precisam procurar por Deus aqui e ali. Ele 
está em vocês. Está ali na forma do amor. Não há como o homem escapar do dualismo enquanto não 
reconhecer sua divindade inerente. Vocês devem expandir seu amor. Vivam em amor. 

O Serviço Desinteressado é a Verdadeira Penitência 

Agora, gostaria de dizer algo mais sobre Gangadhara Bhat. Ele era um seguidor fiel de Narayana Bhat e 
uma pessoa muito confiável; o braço direito de Narayana Bhat. Este, certa vez lhe disse: “Gangadhara 
Bhat! Trabalhe com sinceridade para o bem-estar da instituição. Sempre que tiver dificuldades, reze para 
Bhagavan Sathya Sai. Ele, pessoalmente, tomará conta de todos vocês.” Desse dia em diante, até os 
dias de hoje, Gangadhara Bhat tem dependido inteiramente de Swami, em quem ele tem uma fé 
inabalável. Swami é o seu Paramatma. Ele crê firmemente que Sai Paramatma o guiará, tal é o seu 
sentimento de entrega. Ele cumpre seus deveres com devoção e dedicação, trabalhando com afinco 
pelo progresso das duas instituições, de Alike e Muddenahalli. De fato, estas floresceram sob sua 
honesta liderança. Estive em Alike dois anos atrás15 e fiquei maravilhado ao ver a total transformação de 
Alike. Quando lá estive pela primeira vez, em 1979, havia apenas algumas construções pequenas. 
Agora, Alike se tornou uma cidade. Isto, em si, não é sinal de grandeza. A grandeza está na sua força 
interior. Os prédios em si não são suficientes. As pessoas constroem casas dispendiosas e altos 
edifícios nas cidades e consideram suas casas como sendo tudo. Elas não têm pureza de coração. Seus 
corações transbordam de maus pensamentos e intrigas. Tais pessoas não compreendem o princípio do 
amor. A pureza de pensamento, palavra e ação é um requisito básico para o homem. 

Continuando, Gangadhara Bhat tem dirigido a organização enfrentando todos os obstáculos e situações 
desagradáveis. Certa vez ele me disse: “Swami! Não me é possível gerenciar todos os assuntos de 
maneira eficaz. Estou ficando velho e isto requer força física e mental. Swami, eu peço sinceramente que 
você escolha alguém de boa índole que possa dirigir bem a tudo isto.” Para dizer a verdade, todos são 
bons no Meu ponto de vista. Ninguém é mau. As pessoas pensam que são más. Isto é tudo. É só o seu 
sentimento. A maldade existe nos nossos pensamentos. Uma vez que o amor está em cada um, todos 
são bons. Eu disse a Gangadhara Bhat: “Não abandone seu posto. Permaneça na mesma posição. Não 
se preocupe. Eu sempre o ajudarei e orientarei. Eu cuidarei de tudo.” 

Minhas palavras lhe deram coragem e confiança. Ele tem dado continuidade ao seu trabalho com 
entusiasmo. Para onde iria se desistisse de seu cargo? Ele precisaria se estabelecer em algum lugar e 
realizar penitências. O que é penitência? Gastar o tempo, simplesmente, sem fazer nada, não é 
penitência. Sentar-se em algum canto repetindo “Rama, Rama, Krishna, Krishna” também não é 
penitência. A verdadeira penitência está em realizar constantemente um bom trabalho; está em ter bons 
pensamentos sempre e desenvolver boas qualidades. Abandonar seu lar e retirar-se para uma floresta, 
equilibrar-se sobre a cabeça16 e declarar “estou fazendo penitência” não é penitência coisa nenhuma. 
Desenvolvam o amor em seus corações: isto é realmente penitência. Os professores de Alike e 
Muddenahalli estão realizando penitências. É por isto que essas escolas produzem estudantes puros de 
coração. Fico feliz em ver todos esses estudantes que aqui vieram para a cerimônia. Hoje, as crianças 
pequenas vieram ao palanque e fizeram belos discursos. Eles deram uma bela descrição do Atma. 
Especialmente, um menino da escola secundária falou com o coração cheio de amor. Que sentimentos 
sinceros ele tem! Estou realmente encantado. Isto é educação verdadeira. Eu digo com freqüência às 
autoridades de nosso Instituto que atribuam a máxima prioridade aos alunos de Alike e Muddenahalli ao 
preencherem as vagas nos cursos superiores. Às vezes, esses estudantes podem não ser os primeiros 
                                                           
15 Em 2002. 
16 Baba se refere a uma postura de Hatha Yoga, o Pouso sobre a Cabeça ou Sirshasana. 
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no conhecimento mundano, mas eles sabem a verdade do Atma muito bem. Eu sempre recomendo às 
pessoas daqui que não descuidem desses meninos. Hoje, um menininho expressou seus sentimentos de 
amor por Mim em belas palavras. Eu fiquei muito contente. É isto que desejo. Não quero que venham ao 
palanque oferecer o mundo inteiro a Mim. Eu quero o seu amor. Ofereçam-me o seu amor. Isto basta 
para Mim. Mais tarde, esse amor florescerá e se tornará a Árvore dos Desejos e, então, o mundo inteiro 
florescerá. 

Estudantes! 

Vocês devem seguir as instruções de seus pais. Reverenciem sua mãe e seu pai como Deus17. Vocês se 
originaram de seus pais. Sua mãe é quem concede a sua fortuna. Ela é a responsável pelo seu 
progresso. Não contrariem seus desejos. Não se oponham às suas palavras. Tratem sua mãe com amor 
e receberão suas graças. Sua mãe é a Mãe do Universo. Não pensem que ela está relacionada apenas 
com o seu corpo. Gangadhara Bhat serviu à sua mãe com ternura e amor. Como resultado desse serviço 
sincero, ele conquistou Swami. É por isto que Swami o tem tratado com carinho e intimidade. 

Nosso Narasimha Murthy18 veio a Prasanthi Nilayam para assumir o posto de diretor de escola. Certo 
dia, veio a Mim e disse: “Swami, o caso de minha mãe é sério. Ela tem câncer.” Eu lhe disse: “Seu tolo! 
Você está me dizendo que a situação é séria. A que mãe está se referindo? A mãe de seu corpo não é 
permanente. Apoie-se na mãe permanente; a mãe eterna.” Passados alguns dias, ele veio a Mim de 
novo dizendo: “Swami, minha mãe faleceu.” Eu o consolei e disse: “Narasimha Murthy, fique aqui. Não 
deixe Puttaparthi. Esta é a sua terra natal. Swami é sua mãe, Eu cuidarei de tudo.” A mãe de Narasimha 
Murthy era uma nobre alma. Ela costumava dizer: “Narasimha Murthy, mesmo em situações adversas, 
não se afaste de Swami. Fique sempre junto a Ele.” Todas as mães são repletas do princípio do amor. 
Elas oram a muitos deuses e deusas pelo bem-estar e progresso de seus filhos. Tentem compreender o 
amor altruísta de suas mães. Todos deveriam cuidar de suas mães de forma amorosa. 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil,  
a partir da versão em inglês publicada na revista Sanathana Sarathi  de abril de 2004, páginas 114 a 124 

1º de junho de 2004 

                                                           
17 Mathru Devo Bhava. Pithru Devo Bhava – provérbio em Sânscrito 
18 Atualmente, diretor de escola em Brindavan 


