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DIVINO DISCURSO: 29 DE ABRIL 
DE 2009 

PERCEBA O PRINCÍPIO DA UNIDADE 

A criação emerge da verdade e se funde na 
verdade, 

Há algum lugar no cosmos onde não existe a 
verdade? 

Visualize esta verdade pura e cristalina. 
(Poema em Télugo) 

Quando Você Perde a Fé, Você Perde 
Deus 

Todo mundo deseja paz e felicidade. 
Ninguém quer tristeza nem dificuldades. 
Popat disse, em seu discurso, que todos são 
encarnações de Deus. Deus é um só. Não existe 
uma segunda entidade. Quando você pensa 
que existe uma segunda entidade, então aí 
está uma inverdade. Portanto, não existe isso 
de segunda entidade. 

Todos Somos Um 

De pequenas formigas, mosquitos e 
pássaros até os poderosos elefantes, todo ser 
é a manifestação de Deus. Até mesmo as 
árvores, as colinas e as montanhas são 
manifestações de Deus. Sendo assim, como 
pode existir uma segunda entidade? Uma 
segunda entidade é apenas sua imaginação e 
ilusão. É uma ideia fabricada por você mesmo. 
Apenas pense, de onde veio o seu corpo? Você 
diz que ele veio de seus pais. Não, não. Você 
não veio de seus pais. Você veio de você 
mesmo. Existe apenas uma entidade. Onde 
está a existência da segunda? Mas as pessoas 
colocam sua fé na diversidade e não na 
unidade. O que significa unidade? Não é a 
combinação de muitos; é a realização da 

unicidade. Quando você tem espelhos em toda 
a sua volta, você vê suas muitas formas. Todas 
elas são diferentes formas de você mesmo. 
Aquele que faz a pergunta e aquele que dá a 
resposta - ambos são a mesma coisa. Todos 
são um. A mesma pessoa aparece sob muitas 
formas. Considerar essas formas diferentes 
uma da outra é um engano. Quando Eu estou 
falando ao microfone, vocês estão escutando a 
Minha voz. O orador é apenas um, mas a 
mesma voz é ouvida por muitos 
ouvidos. Ekoham Sarva Bhutanam (Eu sou a 
única Realidade em todos os seres), Ekam 
Sath Viprah Bahudha Vadanti (a verdade é 
uma, mas o sábio se refere a ela por nomes 
diferentes). Existe apenas um Sol no céu. Mas 
nós vemos seu reflexo em muitos rios, 
reservatórios e vasilhas. O Sol é apenas um. 
Porém, onde quer que exista água, você vê o 
reflexo dele. Se derrama água em um prato, 
você pode ver o reflexo do Sol até mesmo 
nessa água. Será que isso significa que o Sol 
está ali naquela água? Não, não. É somente o 
reflexo do Sol. Do mesmo modo, o Atma é 
somente um. A mente, o intelecto, a mente 
subconsciente e o ego são como vasilhas 
diferentes. Portanto, a divindade é uma. 

Deus Pode Ser Visto em Corações 
Puros 

Tudo é Deus. Se você pensar de outro 
modo, é somente sua ilusão (maya). Quando o 
Sol está brilhando no alto, você pode ver seu 
reflexo em todos os reservatórios. Mesmo 
quando a água estiver suja, você poderá ver o 
reflexo. Porém, quando a água está totalmente 
suja, então é claro que você não pode ver o 
reflexo. Do mesmo modo, quando seu coração 
é puro e cristalino, você pode ver nele a direta 
manifestação de Deus. Mas seu coração é 
impuro. Quando você limpar completamente o 
coração, poderá ver Deus muito bem. Deus é 



imanente em todo mundo. Desde em um bebê 
recém-nascido até em uma pessoa adulta e 
idosa, Ele está presente em todos. Um 
pequeno bebê cresce e no fim fica idoso. O 
bebê, a mulher jovem e a mulher idosa são a 
mesma pessoa. Por causa da maneira de 
pensar, as pessoas vêem muitas formas 
diferentes. Mas Deus não tem formas 
diferentes. Na verdade, Ele não tem forma, 
mas tem muitos nomes. Embora Ele tenha 
muitos nomes, todos correspondem aos 
muitos reflexos da mesma divindade. Você 
pode ver o reflexo do Sol em água corrente e 
também em água estagnada. Na água corrente, 
o reflexo parece estar oscilando, mas, em água 
firme, o reflexo também é firme. Sua mente 
desenvolve ligação com o mundo por causa da 
ilusão. Tudo neste mundo é somente uma 
projeção da maya. Hiranyakasipu perguntou 
ao filho Prahlada: “Onde está Deus? Você está 
sempre cantando Narayana, Narayana. Quem 
é Narayana?” E Prahlada respondeu: “O 
próprio homem é Narayana. Para onde quer 
que você olhe, você vê apenas Narayana. Ele 
está em mim, Ele está em você. Ele está em 
todos os outros”. Hiranyakasipu perguntou 
então: “Ele está ali naquele pilar?” 
“Certamente, Ele está lá”, respondeu Prahlada. 
Hiranyakasipu pegou uma clava e golpeou o 
pilar com ele. De imediato, ele viu a 
manifestação do Senhor Vishnu. Portanto, 
para onde quer que você olhe, Deus está lá. 
Mas pessoas como Hiranyakasipu não têm 
nenhuma fé em Deus. 

 

 

Desenvolva a Visão para Ver a 
Unidade 

Você pode cortar em pedaços a figura de 
uma forma humana e os dar para uma criança. 
Ela pode juntar os pedaços e formar uma 
figura novamente. Porém, nós vemos somente 
pedaços, não a figura inteira. Embora haja 
total unidade na criação, nós a olhamos sob o 
ângulo da diversidade. Dizemos “Ele é meu 
pai, ela é minha mãe, ela é minha irmã mais 
velha, ela é minha irmã mais nova”. 
Desenvolvemos relacionamentos com base 
nas formas. De onde vieram esses 
relacionamentos? Nada pode existir sem o 
princípio da unidade. Vou dar um exemplo. 
Um cachorro entrou em uma sala forrada de 
espelhos e viu muitos cachorros nos espelhos. 
Ele ficou com medo ao ver tantos cachorros na 
sala, considerando-os um perigo para sua 
vida. Para escapar dessa situação, ele saltou 
sobre um dos espelhos achando que seu 
próprio reflexo fosse outro cachorro. Ao fazer 
isso, ele viu que o cachorro no espelho 
também saltava sobre ele. Durante o processo, 
o espelho quebrou. Então, ele sentiu que não 
havia nenhum outro cachorro no local e fugiu 
da sala. Ele se sentiu altamente aliviado por 
ter conseguido se salvar de tantos cachorros. 
Mas onde estavam esses cachorros? Ele viu 
seu próprio reflexo nos vários espelhos. É a 
mesma coisa com os homens atualmente. Se o 
homem vê todas as outras formas como seu 
próprio reflexo no espelho do mundo, ele vai 
se dar do princípio da unidade. Portanto, não 
existem essas entidades separadas como pai, 
mãe, irmãos e irmãs. Mas o homem 
desenvolve relacionamentos no mundo 
devido à ilusão e diz “Ela é minha irmã, ele é 
meu irmão, ele é meu pai, ela é minha mãe”. 
Todos eles são apenas relacionamentos físicos 
e não os relacionamentos baseados em sua 
realidade divina. Você deve procurar 
compreender que o mesmo Atma está 
presente em todos. Mas você desenvolve 
relacionamentos no mundo, esquecendo o 



princípio do atma. Você diz “Ela é minha 
esposa”. Porém, antes do casamento, vocês 
estão separados. Somente após o casamento 
você diz “Minha esposa, minha esposa”. Como 
você desenvolveu esse relacionamento de 
marido e esposa? É somente devido à sua 
ilusão. É por causa dessa ilusão que o homem 
comete muitos enganos e mergulha em 
atividades indesejáveis. 

Para onde quer que você olhe, Deus está ali 
e Deus é um. As pessoas dizem “Ele é Rama, 
Ele é Krishna, Ele é Shiva, Ele é Vishnu”. O que 
significa isso? Significa que Vishnu, Shiva, 
Rama e Krishna são separados uns dos outros? 
Trata-se de nomes diferentes para o mesmo 
Deus. Deus aparece diante de você sob uma 
determinada forma com base em sua própria 
imaginação. Quando você medita sobre a 
forma como Krishna é retratado por artistas 
como Ravi Varma, Deus vai se manifestar 
diante de você nessa forma de Krishna. Do 
mesmo modo, Deus aparecerá diante de você 
sob a forma de Rama. Porém, Deus não é nem 
Rama nem Krishna. Tanto Rama como Krishna 
são apenas você. As formas de Rama e Krishna 
não passam de seus próprios reflexos. Quando 
você diz “Eu quero Rama”, Deus se manifesta 
diante você sob a forma de Rama. Do mesmo 
modo, quando você diz “Eu quero Krishna”, 
Ele aparece diante você sob a forma de 
Krishna. Todas essas formas são nada mais do 
que seus próprios reflexos. 

Reduza a Carga de Seus Desejos 

Tanto a tristeza como a felicidade existem 
no mundo. Quando você está em dificuldades, 
você diz “Puxa! Por que Deus me deu esta 
dificuldade? Que pecado eu cometi?” Por 
outro lado, quando você ganha riquezas e é 
feliz, você diz “Eu tenho sorte”. Nem isto é 
sorte nem aquilo é algo ruim. Quando você 
tem bons pensamentos, você terá bons 
resultados. Por outro lado, se você tem maus 
pensamentos, você terá maus resultados. O 
bom e o ruim não vêm de fora. 

Tudo é Deus. Quando as pessoas veem um 
escorpião, elas têm medo de que ele lhes dê 
uma picada. Mas, na verdade, existe Deus até 
mesmo nesse escorpião. Não existe nenhum 
ser no qual Deus não seja imanente. Contudo, 
você precisa se livrar da ilusão. O homem tem 
muitos desejos. Esses muitos desejos são a 
causa de sua ilusão. Portanto, o homem deve 
reduzir os desejos. Como ele deve fazer isso? 
Todos os desejos são criação da mente, que se 
comporta de maneira arbitrária. Manah Eva 
Manushyanam Karanam Bandhamokshayo (a 
mente é a causa da escravidão e da libertação 
do homem). Você deve se esforçar para seguir 
o caminho da libertação. Então, não haverá 
nenhum espaço para a ilusão. Mas o homem é 
cheio de desejos. A causa de todos os desejos 
é a mente. Portanto, primeiro e antes de tudo, 
você deve controlar a mente. Se fizer isso, 
então você não terá um único desejo sequer. 
Costuma-se dizer o seguinte: Menos bagagem 
e mais conforto tornam a viagem um prazer. 
Deus estará satisfeito com você somente 
quando você reduzir a bagagem de seus 
desejos. Mais desejos se tornam uma grande 
carga pela vida. Com menos bagagem, você 
será mais feliz. Quando uma pessoa não é 
casada, ela pensa “Não importa o quanto eu 
tenha, eu posso viver com isso. Eu não me 
aborreço nem mesmo se tiver que passar fome 
algumas vezes”. Porém, quando essa pessoa se 
casa e tem filhos, ela está carregada de 
preocupações. De onde vieram a esposa e os 
filhos? Vieram da mesma fonte de onde você 
veio. Você pensa em alguém como sua esposa 
porque você desenvolveu apego a ela. Você 
pode chamar toda mulher de sua esposa? Não, 
não. Se você disser isso, vão bater em você. 
Você não pode dizer isso. O relacionamento de 
esposa e marido é somente um 
relacionamento de “corpo com corpo”. Este 
relacionamento físico é a causa de muitos 
problemas. 

Quando uma pessoa tem dinheiro, é 
chamada de “rica”. Mas essa mesma pessoa 
será chamada de mendigo quando perder o 



dinheiro. Quando você é abastado, você é 
considerado maior; quando você é pobre, é 
tratado como mendigo. Portanto, a mesma 
pessoa é tão grande quanto um mendigo. 
Quando você desenvolver equanimidade, tudo 
se tornará bom para você. Mesmo que alguém 
bata em você, você deve pensar “Aquela 
pessoa me bateu porque existe algum defeito 
em mim. Este corpo cometeu um engano. 
Portanto, ele tem que receber uma punição”. 
Tudo o que fizermos voltará para nós como 
reação, reflexo e eco. Tudo o que vivenciamos 
é resultado de nossas próprias ações. Não é 
dado por Deus. Deus não dá nada ao homem 
exceto ananda (bem-aventurança). Tendo 
vivenciado ananda, você não deve criticar 
Aquele que a forneceu a você. Tanto a 
felicidade como a tristeza são o reflexo de suas 
próprias ações. Quando Deus ama você, 
significa que Deus ama a Si Mesmo. Deus não 
tem atributos. Ele não tem qualidades más 
como raiva, ódio, ciúme e hipocrisia, nem 
essas más qualidades são dadas a você por 
Deus. Todas elas são de sua própria autoria. 
Portanto, livre-se de sua ilusão. Se você 
desenvolve preocupações desnecessárias, 
pensando “Eu não tenho isto, eu não tenho 
aquilo”, você vai se iludir. Reduza seus 
desejos. Então, você não terá que carregar 
muita bagagem. Somente então você poderá 
ser feliz. 

 Conheça o Princípio Átmico 

Se tiver amor verdadeiro por Deus, você 
deve sempre contemplá-Lo. Se você gosta de 
Rama, você deve contemplar Rama. Do mesmo 
modo, se Krishna é sua divindade escolhida, 
você deve meditar sobre Ele. Mas você deve 
sempre lembrar que Rama e Krishna não estão 
do lado de fora; Rama está em seu coração, 
Krishna está em seu coração. Qualquer que 
seja a forma que você considere Rama, medite 
sobre essa forma com os olhos fechados. Com 
certeza você vai visualizar essa forma. No fim 
você vai compreender que “É por causa da 

minha ilusão que eu considerei Rama e 
Krishna separados de mim. Na verdade, eu sou 
Rama, eu sou Krishna”. Quando você medita 
sobre Rama, você vê essa forma como reflexo 
de seus pensamentos. Do mesmo modo, 
quando você pensa em Krishna, você vê a 
forma de Krishna. Você pensa que Rama e 
Krishna são diferentes de você por causa de 
sua ilusão. Quem já viu Rama? Quem já viu 
Krishna? Artistas como Ravi Varma pintaram 
as figuras de Rama e Krishna baseados nas 
descrições feitas nos textos sagrados. Trata-se 
de meras figuras; elas não revelam a verdade. 
Cada um pode chamar Deus por qualquer 
nome de sua escolha, como Rama, Krishna, 
Govinda, etc., e meditar sobre um nome e uma 
forma em particular. Não há nenhum erro 
nisso. Eu não peço que vocês desistam dessa 
prática. Porém, vocês devem ter a firme 
convicção de que “Eu sou Deus. Meu Atma é 
Deus”. O Atma não tem forma. Tem somente 
um nome. O Atma brilha em cada um como o 
Sol. Ele só pode ser visto em um coração puro. 
Você não pode vê-lo no coração que é impuro. 
Muitos Avatares vieram propagar essa 
verdade. Encarnações divinas tomam a forma 
humana não por sua própria causa. Daivam 
Manusha Rupena (Deus está na forma de um 
ser humano). Eles vêm para divulgar o 
conhecimento da verdade para todos. Você 
deve seguir seus ensinamentos e 
compreender o princípio do Atma. 

O Vedanta proclama que o Atma é a única 
realidade. As ondas são formadas pela água. 
Não pode haver ondas onde não exista água. 
Do mesmo modo, não pode haver nenhuma 
forma sem o Atma. Você deve meditar sobre o 
Atma e cantar o mantra “Om Namo 
Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo 
Narayanaya”. Se você não puder cantar o 
mantra inteiro, basta você repetir Om, porque 
tudo é imanente no Om. A palavra Om denota 
pranava (o som primordial). As Upanishads o 
descrevem como o Atma. A Taittiriyopanishad 
trata extensivamente do princípio do Atma. O 
Ramayana, o Bhagavata e o Mahabharata 



revelam a mesma verdade através das 
histórias dos Avatares. 

Tudo está dentro de você. Nada está fora. A 
criação inteira é uma. Você deve se livrar de 
sua ilusão e procurar entender a verdade por 
trás dos nomes e formas. Nome e forma são 
inseparáveis. Você canta “Sai Ram, Sai Ram, 
Sai Ram…”. O nome “Sai Ram” foi dado a Mim; 
Eu não nasci com este nome. Do mesmo modo, 
os nomes Rama e Krishna foram dados a eles 
por seus pais; eles não nasceram com esses 
nomes. Será que Rama chegou e disse “Eu sou 
Rama”. Não, não. Ele era o filho de Dasaratha e 
recebeu o nome de Rama. O que significa a 
palavra Dasaratha? Significa a carruagem do 
corpo humano com seus dez sentidos. 
Devemos ter o controle sobre os sentidos. 
Quando você tem total controle sobre seus 
sentidos, não há necessidade de você fazer 
mais nada. Você até mesmo se esquece de si 
mesmo. Você esquece até mesmo de seu corpo 
físico. É a mente que controla o corpo e os 
sentidos. O corpo e os sentidos são 
temporários. Mesmo a mente também pode 
ser anulada. Dizemos “mente, mente, mente”. 
Onde está a mente? Qual é a forma da mente? 
Ela não tem nenhuma forma. A mente em si é 
uma ilusão. Você deve investigar estas linhas e 
compreender que Deus é um. Esta é a única 
verdade. Tudo o mais é ilusão. Em um cinema, 
você vê muitas cenas na tela. Você vê Sita se 
casando com Rama, Ravana raptando Sita, 
Rama travando uma guerra contra Ravana e 
muitos amigos de Rama participando da 
guerra. Mas tudo isso são meras figuras. Isso 
não está acontecendo na realidade. 

 

Desenvolva uma Firme Devoção 

Você não deve permitir que sua mente se 
torne igual a um cachorro que é iludido por 
seu próprio reflexo. O cachorro está iludido 
pensando que os reflexos nos espelhos são 
muitos cachorros. Não existem muitos 
cachorros. Você pode considerar um cachorro 
apenas um cachorro, mas existe Deus nele 
também. Sem vibração, nem mesmo um 
cachorro pode viver. O que é essa vibração? É 
a vibração da vida. Devido a esse princípio da 
vida, o cachorro se alimenta e se movimenta. 
Nós não devemos observar nenhuma 
diferença como “ele é estrangeiro, ele é uma 
pessoa rica, ele é um mendigo”. Não há muitas 
pessoas. Todas são uma. A verdade é uma. 
Quando você segue a verdade, a retidão virá à 
tona a partir disso. Quando verdade e retidão 
se juntam, a paz vai se manifestar ali. Onde há 
paz, há bem-aventurança. A luz é produzida 
quando cargas positivas e negativas se juntam. 
O amor emerge da paz. Aquele que não tem 
paz não pode ter amor. Quando o amor se 
manifesta em nós, consideramos todo mundo 
como nós mesmos. Todos são nossas próprias 
formas. Todos são um. Seja semelhante a todo 
mundo. Você deve se esforçar para 
compreender amplamente essa verdade. 
Quando o vento sopra, as folhas secas são 
sopradas para longe, mas não as folhas verdes. 
Elas permanecem nos galhos. A sua qualidade 
de ser humano não deve ser como folhas secas 
que são sopradas para longe pelo vento da 
dúvida. Tudo é um mistério divino. 
 

As histórias do Senhor são surpreendentes,  
Elas purificam as vidas das pessoas em todos 

os três mundos,  
São como as foicinhas que cortam as 
trepadeiras da escravidão mundana,  

São como um bom amigo que o ajuda nas 
horas de necessidade,  

São como um abrigo para os sábios e profetas 
fazendo penitência na floresta. 

(Poema em Télugo) 



Você deve ver unidade em tudo. 
Somente assim você terá devoção firme e 
verdadeira. Do contrário, você sofrerá golpes 
e pulos; sua devoção vai oscilar de um 
momento a outro. Muitas pessoas se 
consideram devotos. Enquanto tiverem fé em 
Deus, sua devoção permanece firme. Quando 
sua devoção oscila, sua mente também oscila. 
A fé verdadeira não oscila sob nenhuma 
circunstância. Aconteça o que acontecer, sua 
devoção não deve oscilar, nem que você seja 
cortado em pedaços. Isso é devoção firme, 
estável e imaculada. Devemos desenvolver 
uma devoção firme e abnegada assim. É assim 
também o ensinamento de Jesus. Deus é um. 
Você tem que cortar o seu ego individual para 
alcançá-Lo. É isso que a Cruz simboliza. Nunca 
desista de sua fé. Segure-se a ela firmemente. 
Então, você, com certeza, compreenderá 
amplamente a sua verdadeira identidade. 

O homem nasceu para estabelecer a 
qualidade de ser humano e não para destruí-
la. Devemos desenvolver as qualidades 
humanas de sathya, dharma, shanti, prema e 
ahimsa (verdade, retidão, paz, amor e não 
violência). Quando Sathya combina com 
dharma, shanti e prema nascem. É o amor que 
une tudo. Você será capaz de matar seu filho 
em um acesso de raiva? Não, não. Você vai 
repreendê-lo, mas você não vai lhe fazer mal. 
Do mesmo modo, quando você tem amor, vai 
tratar todo mundo como alguém seu. Trate a 
todas as mulheres como suas mães e irmãs. 

 
A paciência é a verdadeira beleza nesta 

sagrada terra de Bharat. Dentre todos os 
rituais, a fidelidade à verdade é a maior 

penitência. O sentimento doce é o sentimento 
de amor em direção à mãe de alguém. 

(Poema em Télugo) 
 
Você deve desenvolver sentimentos 

sagrados direcionados a todas as mulheres. 
Quando você se casa com uma mulher, só 
então você a chama de sua esposa. Por outro 
lado, todas as mulheres são como suas mães e 

irmãs. Do mesmo modo, todos os homens são 
como seus irmãos. Deus é um. Ele é o 
único Purusha (ser masculino). Não existe 
nenhum outro ser masculino a não ser Ele. 
Certa vez, as Gopikas vieram até a casa de 
Krishna para encontrá-Lo. Quando tentaram 
entrar na casa, o vigilante as impediu dizendo: 
“Não é permitido que mulheres entrem na 
casa”. Então as Gopikas perguntaram a ele: 
“Como é, então, que você está aí?”. E ele 
respondeu, “Eu sou um ser masculino”. As 
Gopikas disseram: “Você não pode se dizer um 
ser masculino simplesmente porque está 
vestindo trajes masculinos. Os cinco 
elementos e os cinco princípios da vida são os 
mesmos em você e em nós. Não podemos ser 
diferentes uns dos outros simplesmente 
porque você está vestindo um traje masculino 
e nós estamos vestindo um traje feminino. A 
mesma divindade está presente em você e em 
nós. Na verdade, somente Krishna é o Purusha, 
todos os outros são seres femininos”. 

Amar a Deus é o Principal Objetivo da 
Vida 

Atualmente, esta equidade e unidade se 
tornaram extintas neste mundo. Devido à falta 
de unidade, somos incapazes de ver a 
divindade. Consequentemente, o ódio está em 
alta. Hoje o mundo está dominado pelas 
diferenças e pelas brigas devido à falta de 
amor. O homem se esqueceu de sua qualidade 
de ser humano. Em primeiro lugar, você deve 
compreender que você é essencialmente 
divino. Quando você diz “Eu sou um homem e 
Ele é Deus”, você menciona a dualidade. 
Quando existem duas entidades, a terceira 
também vai encontrar um lugarzinho ali e a 
mente é assim. Isso vai provocar a sua 
completa ruína. 

O marido deve ser tratado como marido e a 
esposa deve ser tratada como esposa. Cada um 
deve desempenhar seu dever. Em inglês, 
dever se refere a um trabalho em particular. O 
dever de um ser humano não é meramente 



fazer algum trabalho. Dever tem a conotação 
de Nishkama Karma (trabalho abnegado). 
Uma pessoa egoísta é pior do que tudo neste 
mundo. Nós nunca devemos dar lugar ao 
egoísmo. Você só pode compreender 
amplamente o Eu quando você desiste do 
egoísmo. Quando você se torna um escravo 
dos sentidos, você sempre será egoísta. 
Desista do egoísmo. Ajude a todos. Como eu 
disse no dia de Rama Navami, Deus é um. 
Existe diversidade aparente no mundo. Na 
verdade, o homem é o Próprio Deus. 
Desenvolva fé nesta verdade. Não permita que 
sua fé oscile nem um pouquinho. Quando você 
perde a fé, você perde Deus. Não importa o que 
possa lhe acontecer, você não deve jamais se 
tornar egoísta. Quando você se comporta 
dessa maneira, você compreenderá 
amplamente sua divindade. Então, você não 
terá nenhuma ilusão de que Rama, Krishna, 
Easwara e Vishnu são diferentes um do outro. 
Nomes como Rama e Krishna são dados por 
nós. Na verdade, todos os nomes são dados 
por nós. Todos nascem de Deus. Deus é um, 
não dois. A partir de hoje, esforce-se para 
abolir todas as diferenças. Quando você ama 
Deus, você deve adorá-lo e segui-lo. Este é o 
principal objetivo e o verdadeiro propósito da 
vida. 
 
Do Discurso Divino de Bhagavan, proferido 
no Sai Sruthi, Kodaikanal, em 29 de abril de 
2009. 

 

 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM 

OUTRO MEMORÁVEL DIA DE 
EASWARAMMA 

No dia 6 de maio de 2009, na Divina 
Presença de Bhagavan, foi celebrado o Dia de 
Easwaramma em Prasanthi Nilayam, com 
grande reverência e sacralidade. O Sai 
Kulwant Hall, o Samadhi Mandir e toda a área 
do Sai Kulwant Hall do Samadhi Mandir foram 
elegante e lindamente decorados para 
celebrar esse acontecimento de grande 
significado. Foram colocados arranjos florais 
especiais no Samadhi Mandir, onde jazem os 
restos mortais dos Divinos Pais, da Mãe 
Easwaramma e Sri Pedda Venkama Raju. No 
Sai Kulwant Hall, uma bela foto da Mãe 
Easwaramma envolvida em flores adornava o 
local. 

Bhagavan Visita o Samadhi Mandir 

No dia 6 de maio de 2009, Bhagavan 
chegou ao Sai Kulwant Hall às 9h, vestido em 
uma brilhante túnica amarela. Swami foi de 
imediato para o Samadhi Mandir. Um grande 
número de devotos, que desde de manhã bem 
cedo estava enfileirado de ambos os lados da 
rua teve o Divino Darshan de Bhagavan, em 
Seu percurso do Kulwant Hall até o Samadhi 
Mandir. Em sua chegada ao Samadhi Mandir, 
Bhagavan abençoou os saris de seda, dhotis e 
angavastrams (artigos religiosos em tecido, 
para ornamentar altares), que foram 
oferecidos ao Samadhi da Mãe Easwaramma e 
de Sri Pedda Venkama Raju. Ele também 
abençoou uma corrente de ouro, adornada 
com pedras preciosas, que foi oferecida ao 
Samadhi da Mãe Easwaramma. 



 

Bhagavan no Samadhi da Mãe Eswarama e de 

Sri Pedda Venkama Raju, no dia 6 de maio de 

2009, Dia de Eswaramma. 

Bhagavan então deu uma volta no Samadhi 
e abençoou os membros das famílias que se 
reuniram lá para oferecer sua homenagem aos 
Divinos Pais. Bhagavan voltou ao Sai Kulwant 
Hall às 9h40min e, no Darshan, derramou Sua 
bem-aventurança aos devotos no Sai Kulwant 
Hall. Enquanto Bhagavan estava sentado na 
varanda, os estudantes continuaram a entoar 
os Vedas. O programa da manhã terminou às 
10h com o arathi a Bhagavan. Ao final, foram 
servidas a todos os devotos prasadam 
suntuosas de pulihora (arroz de tamarindo) e 
chakkera pongal (arroz-doce). 

Programas Burra Katha 

Na parte da tarde, às 16h45min, Bhagavan 
veio ao Sai Kulwant Hall em meio à entoação 
dos Vedas sagrados pelos estudantes. Depois 
que Bhagavan se sentou na varanda, três 
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai 
apresentaram a história da vida da Mãe 
Easwaramma e de Karanam Subbamma em 
Burra Katha (uma forma de arte folclórica, 
consistindo em diálogos entremeados com 
canções). Os estudantes vestidos em trajes 
tradicionais começaram sua apresentação 
com uma oração ao Senhor Ganesha. Quando 
começaram a canção para Swami, cada um 
deles foi adornado com guirlandas. 

Aclamando a Mãe Easwaramma como a Divina 
Mãe do Avatar, os estudantes apresentaram 
uma breve cronologia dos acontecimentos de 
Sua vida, cujos desejos frutificaram na forma 
da Universidade Sri Sathya Sai, dos Hospitais 
Sri Sathya Sai de Superespecialidades e no 
Projeto de Água Sri Sathya Sai, para prover 
educação, saúde e água pura para a população. 
Os estudantes também narraram 
acontecimentos importantes na vida de 
Karanam Subbamma, que serviu Bhagavan 
com total dedicação durante toda a vida dela. 
No final da narração, Sri B. N. Narasimha 
Murthy, diretor do campus de Brindavan, 
apresentou os nomes dos artistas de Burra 
Katha – Sri Sai Prabhakar, Sri Arvind Sai e Sri 
Sai Raghuram. Às 18h15min, depois de uma 
breve sessão de Bhajans, foi oferecido 
o arathi para Bhagavan. 

Na tarde do dia 07 de maio de 2009, às 
17h20min, esses estudantes fizeram outra 
apresentação em Burra Katha sobre a vida de 
Shirdi Sai Baba; logo após, a presidente da 
Índia e sua comitiva receberem as bênçãos de 
Bhagavan e deixaram Prasanthi Nilayam. 
Como de costume, os artistas começaram sua 
apresentação oferecendo uma oração ao 
Senhor Ganesha. Depois disso, ocorreu a 
tradicional colocação das guirlandas. 
Acrescentando cânticos e música à narrativa, 
os alunos começaram a descrever a vida 
interessante de Sai Baba de Shirdi. Narrando 
Seu nascimento, os artistas contaram que Ele 
nasceu na Vila de Patri. Embora nascido de 
pais hindus, Sai Baba de Shirdi foi criado por 
um casal muçulmano. Quando criança, 
costumava ir a um templo hindu e falar sobre 
Allah e, quando ia a uma mesquita, falava 
sobre Rama. Ele defendia o conceito “Sabka 
Malik Ek Hai” (Um só Deus é o Mestre de 
Todos). Baba viveu em Shirdi em uma 
mesquita, que ele chamava Dwarakamai. Baba 
costumava alimentar os mendigos e devotos 
cozinhando para eles e tinha um profundo 
amor e compaixão pelo sofrimento humano. 
Ele distribuía “Udi” sagrada (cinzas do eterno 



fogo sagrado) como símbolo de Sua graça para 
todos que vinham até Ele em busca de ajuda. 
Pedia esmolas e compartilhava com seus 
devotos e todas as criaturas à volta dele. Uma 
vez, durante o festival das luzes, Deepavali, 
Baba queria acender lamparinas em 
Dwarakamai. Como os comerciantes se 
recusaram a lhe dar óleo, Ele só derramou 
água nas lamparinas e as acendeu. Baba fez 
muitos desses milagres em Sua vida. Viveu 83 
anos e teve o Samadhi no ano de 1918. Assim 
terminou a bonita narração realizada pelos 
três artistas. Bhagavan então abençoou 
a prasadam para ser distribuída para todos os 
devotos. O arathi foi oferecido a Bhagavan às 
18h, ao final do programa. 

 

 

A Presidente da Índia, Pratibha Patil, 

oferecendo saudações a Bhagavan Sathya Sai 

Baba no Sai Kulwant Hall, no dia 7 de maio de 

2009. 

 A Presidente da Índia, Pratibha Patil, veio a 

Prashanti Nilayan no avião especial da 

Força Aérea Indiana, com os membros de 

sua família no dia 7 de maio de 2009.  

Bhagavan derramou Suas benções sobre ela 

e concedeu entrevista a ela e seus familiares 

por meia hora, das 16h45min às 17h15min.  

Bhagavan também abençoou a equipe da 

presidente e lhes distribuiu Vibhuti 

Prasadam. 

AS CELEBRAÇÕES DO BUDDHA 
PURNIMA 

Para comemorar o nascimento, a 
iluminação e o Nirvana do Senhor Buda, o 
Festival de Buddha Purnima foi celebrado em 
Prasanthi Nilayam com grande devoção e 
entusiasmo. Além de um grande número de 
devotos da Índia, mais de 800 devotos vieram 
de 12 outros países, como Indonésia, Nepal, 
Malásia, Cingapura, Sri Lanka, Tailândia, 
China, Japão, Brunei, Butão, Hong Kong e 
Taiwan, para celebrar esse festival budista 
extremamente sagrado na Divina Presença de 
Bhagavan Sri Sathya Sai. Além disso, um grupo 
de 16 Lamas veio do Nepal para participar 
dessas celebrações. O local das celebrações, o 
Sai Kulwant Hall, estava adequadamente 
decorado para a ocasião. Além das decorações 
com bandeirinhas, flores e adereços coloridos, 
faixas atraentemente desenhadas com um 
belo retrato do Senhor Buda adornavam todo 
o salão. O altar, com uma estátua do Senhor 
Buda no centro, estava especialmente 
enfeitado com flores. As celebrações 
começaram no dia 8 de maio, véspera da 
festividade, e terminaram no dia 09 de maio 
de 2009, dia do Buddha Purnima. 

No dia 8 de maio, Bhagavan entrou no Sai 
Kulwant Hall às 16h30min, ao som dos 
cânticos védicos entoados pelos estudantes e 
notas musicais por um grupo de devotos da 
Indonésia. Depois de chegar na varanda, 
Bhagavan graciosamente abriu a Celebração 
acendendo a lâmpada sagrada às 16h40min. 
Depois disso, o Dr. Ravindran, chairman da 
Zona 4 da Organização Sai, falou para todos os 
presentes. O distinto palestrante tratou da 
semelhança dos ensinamentos de Bhagavan e 
do Senhor Buda e observou que Bhagavan 
Baba não é nenhum outro além do próprio 
Senhor Buda. Depois disso, o Dr. Ravindran 
apresentou os dois palestrantes que foram 
abençoados por Bhagavan para falar nessa 
ocasião. 



O primeiro palestrante foi o Dr. Art-ong 
Jumsai, um distinto cientista e educador da 
Tailândia. O ilustre palestrante observou que 
a causa do sofrimento humano foram seus 
desejos e o ego, que, sendo erradicados, 
poderia livrar o homem de seus sofrimentos e 
atingir a paz. Referindo-se ao Programa Sri 
Sathya Sai de Valores Humanos, que está 
sendo praticado pela Escola Sathya Sai da 
Tailândia, o Dr. Jumsai disse que a Escola tem 
ganhado grande estima e a mais alta 
recompensa por integrar valores com a 
educação, como ensinado por Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba. O segundo palestrante foi o 
Senhor Allen Yeoh, de Hong Kong, que 
observou que o princípio essencial do 
budismo era Ahimsa Paramo Dharma (a não 
violência é o Supremo Dharma), que significa 
que não devemos ferir ninguém através de 
nossos pensamentos, palavras e ações. Isso 
requer total pureza e harmonia de 
pensamentos, palavras e ações, como 
ensinado por Bhagavan Baba. Ele exortou os 
devotos a seguir o princípio de “ajudar 
sempre, ferir jamais”, da forma ensinada e 
exemplificada por Bhagavan. 

 

 

As crianças de Bal Vikas de Denpasar, em Bali, 

e estudantes da Escola Sathya Sai de Denpasar 

apresentaram uma dança indonésia 

tradicional no dia 8 de maio de 2009 como 

parte das comemorações do Buddha Purnima. 

Após as duas palestras, as crianças da 
turma de Bal Vikas de Denpasar, em Bali, e os 
estudantes da Escola Sathya Sai de Denpasar 

apresentaram uma dança tradicional da 
Indonésia ao som de canções e músicas 
tocadas por senhoras cantoras. Os 
movimentos rítmicos das crianças em seus 
trajes coloridos e a doçura da melodia e da 
música encantaram a todos. A seguir houve 
uma agradável apresentação musical feita 
pelo coro da Malásia, composto de 26 
mulheres e 17 homens. O coro apresentou 
canções devocionais em chinês e em hindi 
para acompanhar a doce música, que foi 
apreciada e aplaudida por todos. Depois dessa 
excelente performance musical, houve uma 
apresentação de bhajans emocionantes, 
conduzida por devotos estrangeiros, homens 
e mulheres, que tocaram a alma de todos. 
Concluído o programa, Bhagavan derramou 
Suas bênçãos sobre os participantes dos 
programas cultural e musical. Pousou para 
fotos com eles e distribuiu roupas para todos. 
Baba também materializou um anel de ouro 
para o maestro do coro da Malásia e uma 
corrente de ouro para uma senhora que 
cantou bhajans. Foi distribuída prasadam 
abençoada por Bhagavan, e às 18h30min 
o arathi foi oferecido a Ele, marcando a 
conclusão do primeiro dia do programa das 
celebrações do Buddha Purnima. 

No dia 9 de maio de 2009, no dia do Buddha 
Purnima, Bhagavan entrou no Sai Kuwant Hall 
às 16h, em meio à entoação dos cânticos 
védicos realizados pelos estudantes e tocados 
por músicos da Indonésia, por um grupo 
especial de músicos de Bali. O primeiro item 
do programa foi a recitação dos tradicionais 
versos budistas que começaram com a canção 
de oração ao Senhor Ganesha e incluiu os 
mantras Ratana Sutta, Maha Karuna Dharani e 
Aryan Avalokitesvara (tibetano). Essas 
entoações sagradas na Divina Presença de 
Bhagavan encheram todo o ambiente com 
vibrações espirituais. 

Ahimsa Paramo Dharma: uma peça 



Logo após, os devotos da Organização Sri 
Sathya Sai de Cingapura apresentaram o 
drama “Ahimsa Paramo Dharma”, o qual 
mostrou a essência de ahimsa em toda a sua 
glória e manifestações. Baseado na vida e nos 
ensinamentos do Senhor Buda e de Bhagavan 
Baba, o drama enfatizou a importância da 
visão, audição e fala corretas na vida do 
homem, ressaltando a relevância dos cinco 
valores da Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não 
Violência na sociedade moderna sacudida por 
conflitos. Uma síntese refinada da boa 
atuação, diálogos apropriados e os excelentes 
comentários tornaram explícito o tema do 
drama. O drama foi concluído com uma linda 
canção sobre o tema “paz e harmonia” 
interpretada por todos os atores. 

 

 

O drama “Ahimsa Paramo Dharma”, 

apresentado pela Organização Sri Sathya Sai 

de Cingapura no dia 09 de maio de 2009, 

mostrou a essência do Ahimsa em toda sua 

Glória e manifestações. 

Logo após, houve a sessão de bhajans 
também conduzidos por devotos estrangeiros. 
Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre 
todos os atores do drama e cantores, dando a 
eles a oportunidade do padanamaskar, 
pousando para fotos e distribuindo roupas 
para todos. Depois foi distribuída prasadam 
abençoada por Bhagavan. A programação foi 
concluída com o arathi a Bhagavan às 
17h35min. 

DISCURSO DIVINO: 19 DE JUNHO DE 
1996 

A DISCIPLINA É O PRINCÍPIO VITAL 
DO HOMEM 

Em Sua imensa compaixão, por quase dois 
meses, Bhagavan deu discursos diários no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, a partir de 16 
de junho de 1996. Esses discursos abrangem 
uma grande variedade de assuntos espirituais 
de utilidade prática para o homem moderno e 
destacam a rica herança cultural de Bharat 
(Índia), que tem suas raízes nos Vedas. Como os 
próprios leitores verão, este é um precioso 
tesouro de conhecimentos espirituais 
inspiradores, que podem enriquecer, iluminar e 
transformar a humanidade. Esta edição traz o 
quarto discurso de Bhagavan, realizado em 19 
de junho de 1996. A Sanathana Sarathi 
publicará de tempos em tempos esses discursos, 
que são apropriadamente chamados de amrita 
dhara (fluir do néctar divino). 
  
Pássaros e animais não recebem nenhum tipo 

de educação, mas, ainda assim, levam uma 
vida de disciplina. Contudo – que infelicidade! 

– o homem, que é dotado de grande 
inteligência, não conduz uma vida 

disciplinada. O que mais posso transmitir a 
esta reunião de nobres e santas pessoas? 

(Poema em télugo) 

A Disciplina é Essencial em Qualquer 
Área  

Encarnações do amor divino! 
A disciplina é como o princípio vital 

primordial para cada ser vivo. Para todos os 
seres humanos, ela é como sua espinha dorsal. 
Disciplina significa seguir certas regras e 
regulamentos implicitamente. Essas regras 
regulam a vida do homem e o conduzem no 
caminho da bondade. Caso contrário, o 
homem fatalmente despencará. Na sreyo 



niyamam vina (sem disciplina, não pode haver 
bem-estar). A humanidade não pode 
sobreviver na ausência de regras e 
regulamentos. Toda a raça humana será 
arruinada se não houver disciplina. 

Nenhuma Sociedade ou Nação Pode 
Existir sem Disciplina 

A disciplina não pode ser adquirida por 
meio de livros, nem pode ser ensinada por um 
professor. Ela deve se tornar um hábito do 
homem em sua vida diária, de uma forma 
natural. É essencial que o homem siga a 
disciplina em cada momento da sua vida, do 
amanhecer ao anoitecer. Ela é necessária para 
toda comunidade, toda sociedade, toda raça e 
todo país. Mesmo no campo da política, a 
disciplina é extremamente necessária. 
Nenhuma sociedade, nação, raça ou sistema 
político pode existir sem disciplina. É ela que 
promove a unidade entre um homem e outro, 
entre o homem e a sociedade, e entre uma 
sociedade e as demais. Portanto, a disciplina é 
a marca característica da vida humana. 

É essencial seguir a disciplina não somente 
na fala, mas também em jogos, esportes e 
outras atividades. Nós fazemos bhajans. Pode 
haver qualquer número de pessoas cantando 
bhajans em coro, mas todas elas devem cantar 
no mesmo tom. Se cada pessoa cantar em um 
tom e um sruthi (oitava) diferente, o resultado 
não será agradável ao ouvido. Portanto, cantar 
em coro exige uma grande disciplina. Nos 
jogos, o árbitro diz aos jogadores para seguir 
certas regras. Cada jogador, inclusive os 
capitães dos times, deve seguir essas regras 
tacitamente. Às vezes, os jogadores estão tão 
concentrados no jogo que se esquecem de si 
mesmos e cometem certos erros. Eles podem 
não estar conscientes dos erros cometidos, 
mas o árbitro que regula o jogo 
imediatamente assoprará o apito. Ao fazê-lo, 
cada jogador deve parar onde está. Quando o 
apito é assoprado, o jogo todo é 
temporariamente suspenso. Aqueles que 

continuam a jogar a despeito do apito violam 
a disciplina. 

Por faltar disciplina em todos os campos da 
atividade humana, a vida do homem tornou-se 
um pesadelo. Portanto, a disciplina é essencial 
em todo campo de atividade humana e em 
todas as profissões, como negócios, 
agricultura, etc. As pessoas que ocupam 
posições de autoridade também devem seguir 
a disciplina e não abusar do seu poder. Apenas 
porque se tem uma caneta nas mãos, não se 
deve escrever qualquer coisa que se queira. Só 
porque a língua não tem ossos e pode ser 
movimentada livremente, a pessoa não deve 
falar como lhe aprouver. Vocês devem 
observar os limites adequados na sua escrita e 
na sua fala. Antes de dizer qualquer coisa, 
devem se perguntar se o que vão falar é 
adequado ou não. Vocês não devem escrever 
nada arbitrariamente, pois isso pode lhes 
causar grande perigo no futuro. Portanto, é 
preciso tomar o cuidado adequado ao se 
escrever algo. O único modo de preservar a 
sua posição é seguindo a disciplina 
apropriada. Quando se tem a proteção da 
disciplina, nenhuma outra proteção é 
necessária. Sua própria disciplina lhes 
propiciará proteção. 
 

 

 



Disciplina ao Sentar 

A disciplina também é necessária ao andar, 
sentar e até mesmo rir. Algumas pessoas 
andam de uma forma tal que nem mesmo uma 
rua de dez metros de largura é suficiente para 
caminhar. Elas continuam a andar dessa ou 
daquela forma, como lhes apraz. A maneira 
correta de caminhar é seguir o caminho, sem 
causar obstrução ao tráfego. Por outro lado, se 
vocês pensam que a rua toda é para o seu uso 
individual e andam de qualquer jeito, sem 
seguir a disciplina, vocês não apenas violam as 
regras de trânsito, como também podem 
prejudicar os outros. Vocês devem tomar 
cuidado para não causar nenhuma 
inconveniência aos demais. Por isso se 
diz: Ajudem Sempre, Não Firam Jamais. Vocês 
devem seguir a disciplina, e isso não apenas os 
beneficiará, mas também será benéfico aos 
demais. 

A prática da disciplina deve começar 
cedo. Comecem cedo, dirijam com cuidado, 
cheguem em segurança. A disciplina é 
absolutamente necessária para os estudantes. 
Na verdade, ela é necessária não apenas para 
estudantes, mas também para dirigentes, 
professores e para todos os cidadãos. Quando 
vocês encontram os mais velhos, vocês devem 
saber como lhes oferecer apropriadamente o 
seu cumprimento. Vocês devem sempre se 
sentar com uma postura adequada, tendo em 
mente na presença de quem vocês estão 
sentados. Mesmo nessas questões tão 
pequenas, vocês devem seguir a disciplina 
adequada. Quando as crianças pequenas se 
sentam, elas o fazem com suas costas curvadas 
em um arco. Elas não devem curvar a coluna 
dessa maneira. Devem se sentar de forma 
apropriada, mantendo a coluna ereta. Quando 
vocês mantêm a espinha dorsal ereta, seus 
pensamentos alcançam diretamente o 
intelecto. Dessa forma, vocês podem alcançar 
a concentração da mente em um curto 
intervalo de tempo. Nossa espinha dorsal 
guarda o sushumna nadi (nervo central). 

Quando a coluna é mantida ereta, a kundalini 
shakti (poder da serpente) se ergue através 
dosushumna nadi direto para o sahasrara 
chakra (lótus de mil pétalas na cabeça). O que 
kundalini shakti significa? As pessoas que 
conhecem yoga dizem que a kundalini shakti 
reside no mooladhara chakra (plexo 
coccigiano) na forma de uma serpente, e que 
ela gradualmente se ergue até alcançar, por 
fim, o sahasrara chakra. 

Durante a prática de yoga, o fluxo de 
oxigênio é bloqueado no processo de 
realização do pranayama (controle 
respiratório). Isso também se chama 
kumbhaka (segurar a respiração). Quando o 
fluxo de oxigênio para o mooladhara chakra é 
bloqueado no processo de kumbhaka, a 
kundalini lentamente sobe em busca de 
oxigênio. A kundalini não é uma serpente, é 
um tipo de energia, e sobe atravessando todos 
os chakras da coluna. Portanto, vocês devem 
manter a coluna ereta, a fim de permitir que a 
kundalini shakti suba suavemente. É por isso 
que as pessoas que praticam yoga se sentam 
eretas. Essa é uma prática muito boa, que 
melhora a memória e desenvolve poder de 
concentração. Assim, sentar é também uma 
grande disciplina. 

A fim de seguir essa disciplina 
apropriadamente, certas purificações são 
também necessárias. Antes de tudo, vocês 
devem purificar seu corpo. O que significa 
purificação? Ela não é a mera limpeza do 
corpo com água e sabão. Vocês devem se 
engajar em boas ações para purificar o corpo, 
pois somente os bons atos podem purificá-lo. 
Chittasya shuddhaye karmah (boas ações 
conferem pureza mental). A pureza do 
coração só é possível por meio de boas ações. 
Vocês devem purificar a mente com bons 
pensamentos. Quando o corpo e a mente 
forem assim purificados, o intelecto 
permanecerá sempre puro. Qual é o som 
primordial que emerge do corpo? Soham, 
soham, soham (Eu sou Aquilo). De onde surge 
esse aham (eu)? Ele emerge do atma. A mente 



nasce do aham. A fala surge da mente. Assim, 
o aham é filho do atma, a mente é seu neto e a 
fala, seu bisneto. O bisneto, o neto e o filho 
pertencem todos à mesma família. Assim, a 
mente deve ser tão pura quanto oatma. De 
forma semelhante, a fala deve ser tão pura 
quanto a mente. Há uma relação íntima 
entre aham, mente, fala e atma. Preencham-
nos com sentimentos sagrados. 

Disciplina na Fala 

Às vezes, faltamos com a nossa palavra. 
Não há pecado maior do que esse. O 
imperador Bali disse: “Há pecado maior do 
que faltar com a própria palavra 
empenhada?”. Portanto, vocês devem 
proteger a pureza da sua fala. Quando Baba 
estava em Shirdi, muitos devotos iam ter 
seu darshan. Em Bandra, Mumbai, vivia uma 
pessoa chamada Tarkhad, com a mulher e o 
filho de dezesseis anos. A esposa e o filho 
tinham uma fé imensa em Baba. Tarkhad 
jamais criava empecilhos quando eles 
queriam ir a Shirdi, mas, como ele era 
associado ao Prarthana Samaj, não gostava de 
realizar nenhuma peregrinação. Assim, a 
despeito de pedidos constantes da sua mulher, 
ele nunca visitou Shirdi. Isso também era um 
tipo de fraqueza. O que importa que vocês 
sejam associados a um grupo religioso 
específico? Seja qual for o grupo religioso a 
que pertençam, vocês devem perceber a 
verdade de que Deus é um só. Há algumas 
pessoas que, em nome de casta e religião, 
tomam o caminho errado. Tarkhad disse à 
mulher e ao filho: “Eu não irei. Vocês podem 
ir”. Então, o filho disse: “Pai! Eu não quero ir”. 
O pai perguntou: “Por que você não quer ir?”, 
ao que o filho respondeu: “Na minha adoração 
diária, eu sigo uma certa disciplina 
tacitamente. Todos os dias, eu ofereço um 
doce a Baba como naivedyam (oferenda de 
alimento). Com a fé em que Baba aceitou essa 
oferenda (naivedyam), eu a consumo como 
prasadam (alimento santificado) de Baba. Eu 

não quero que essa prática seja interrompida. 
Portanto, não quero ir a Shirdi”. 

O pai amava muito o filho. Como ele não 
queria que nenhum obstáculo se interpusesse 
no caminho da peregrinação do filho a Shirdi, 
ele lhe disse: “Meu querido, eu realizarei essa 
tarefa. Você vai”. O filho perguntou 
enfaticamente ao pai: “Você realmente fará 
isso? Todos os dias você adorará Baba como 
eu faço, e oferecerá naivedyam a Ele, e 
consumirá o alimento como prasadam? Dê-me 
sua palavra e, então, eu irei a Shirdi. Caso 
contrário, eu não irei”. Vendo a profunda 
devoção do filho, o coração do pai se derreteu: 
“Como é nobre este garoto, que segue 
religiosamente a disciplina! Embora eu seja 
muito mais velho do que ele, me falta esse 
senso de disciplina”, pensou. O pai prometeu 
ao filho que realizaria a tarefa, e a mãe e o filho 
partiram para Shirdi. O pai realizou a 
adoração de forma adequada, de acordo com a 
promessa feita ao filho. Assim como seu filho 
faria, ele oferecia um doce como naivedyam a 
Baba e o comia como prasadam antes do seu 
almoço de tarde. Ele seguiu essa rotina diária 
por alguns dias. O próximo dia era uma terça-
feira. Naquele dia de manhã, ele tomou banho, 
realizou a adoração, tomou seu café da manhã, 
vestiu-se e saiu para o escritório. Quando 
retornou do trabalho para o almoço, pediu ao 
cozinheiro que trouxesse a prasadam. Então, o 
cozinheiro disse: “Senhor, como você estava 
com muita pressa, você se esqueceu de 
oferecer naivedyam a Baba de manhã”. O pai 
se sentiu muito triste por ter quebrado a 
promessa feita ao filho. Ele estava preocupado 
não só porque não tinha oferecido naivedyam 
a Baba, mas também porque não mantivera 
sua palavra. 

No dia seguinte, a mulher e o filho de 
Tarkhad foram até Baba para lhe oferecer suas 
saudações. Baba disse ao filho de Tarkhad: 
“Meu filho querido! Ontem, fui a Bandra, mas 
ninguém me ofereceu alimento. Até mesmo o 
doce que você costumava oferecer 
diariamente não me foi dado. Voltei com muita 



fome. Você me dará algo para comer agora?”. 
O filho de Tarkhad ficou chocado ao ouvir 
essas palavras de Baba. Quando voltou ao 
quarto, ele afundou a cabeça no colo da mãe e 
começou a verter lágrimas. Ele disse à sua 
mãe: “Meu pai não manteve a promessa e não 
ofereceu naivedyam a Baba. Por isso, Baba 
retornou a Shirdi faminto e desapontado. Mãe, 
eu não ficarei mais aqui, pois não quero violar 
minha disciplina. Voltarei imediatamente a 
Bandra”. Enquanto dizia isso, Baba mandou 
uma pessoa chamada Jog lhe entregar uma 
mensagem. Qual era a mensagem? “Você não 
precisa retornar agora. Foi seu pai que não 
cumpriu a promessa, não você. Portanto, 
minha imensa graça está com você. Você pode 
ficar aqui pelo tempo que desejar.” Ele 
permaneceu em Shirdi por mais dez dias, mas 
estava a todo tempo cheio de desapontamento 
e insatisfação. 

Quando voltou para casa depois de dez 
dias, o pai se desculpou. “Embora você seja 
jovem e eu seja mais velho do que você, peço 
que me perdoe”, disse o pai. Então, o filho 
respondeu: “Busque o perdão de Baba, não o 
meu”. Seja qual for a comunidade ou cultura a 
que pertençam, vocês devem sempre manter a 
palavra. Você pode pertencer ao Brahma 
Samaj, posso pertencer ao Arya Samaj, e uma 
terceira pessoa ao Daiva Samaj, mas todos 
devem observar a santidade da fala. A verdade 
é uma só. É essencial aderir à verdade. Vocês 
argumentam na corte judicial diante do juiz. 
Se vocês mesmos não aderirem à verdade, se 
tornarão a causa da ruína de muitos 
indivíduos e famílias. Vocês podem ter 
estudado direito e leis. O imperador Manu 
ensinou muitos códigos de conduta sagrados 
no seu tratado. Tudo o que vocês estudaram 
sobre as leis será inútil se não aderirem à 
verdade. Vocês poderão ter a manifestação 
direta da divindade quando seguirem o código 
de conduta implicitamente em suas vidas. 

Disciplina ao Comer 

Devemos observar a disciplina também ao 
comer. Devemos comer apenas o quanto for 
necessário. Quando comemos em excesso, 
sofremos de indigestão. Mas, muitas vezes, 
não seguimos essa disciplina. Não ouvimos à 
voz que vem de dentro de nós. Antes de ingerir 
o alimento, cantamos esta prece: 

Brahmarpanam Brahma Havir 
Brahmagnou Brahmanahutam 
Brahmaiva Thena Ganthavyam 

Brahma Karma Samadhina. 
(Brahman é o instrumento em que se oferece, 
bem como a oferenda. Ele é o fogo sacrifical, 
bem como aquele que realiza a oferenda. E, 
finalmente, Brahman é a meta daquele que 
está engajado no ato de sacrifício.) 

Quando vocês oram dessa maneira 
antes de consumir o alimento, Deus 
imediatamente responde assim: 

Aham Vaishvanaro Bhutva 
Praninam Dehamasrita 
Pranapana Samayukta 

Pachamyannam Chaturvidham. 
(Eu estou presente em todos os seres na forma 
de vaishvanara [fogo digestivo]. Unido com 
prana [exalação] e apana [inalação], sou Eu 
quem consome os quatro tipos de alimento.) 

“Estou presente em vocês na forma 
de vaishvanara. Dêem-me o alimento somente 
na quantidade necessária.” Esse é o comando 
que vem de dentro de nós. Contudo, vocês 
comem muito mais quando a comida é 
saborosa. Então, o fogo digestivo presente no 
estômago começa a adverti-los 
repetidamente: “Tenham cuidado. Tenham 
cuidado. Não ingiram mais nada”. Mas vocês 
não dão atenção a isso e continuam 
sobrecarregando o estômago com coisas 
saborosos, pensando que talvez não tenham a 
possibilidade de consumi-los novamente. Por 
fim, o estômago fica fraco e vocês sofrem. 
Portanto, vocês devem observar uma 
disciplina adequada na alimentação. Se não 
seguirem essa disciplina, sofrerão de 
indigestão. A indigestão é a causa básica de 
muitas doenças. Todas as doenças se 



desenvolvem a partir de um mau 
funcionamento do estômago. Portanto, vocês 
devem preencher apenas três quartos do 
estômago e deixar a quarta parte vazia. Se 
fizerem isso, estarão seguindo a disciplina 
adequada ao comer. Vocês devem seguir 
religiosamente essa disciplina, todos os dias. 

Disciplina nas Ações 

Vocês devem fazer todas as atividades que 
realizam do amanhecer ao anoitecer seguindo 
a disciplina apropriada. Seja na adoração, no 
andar, no sentar ou no comer, tudo deve ser 
feito de forma disciplinada. Então, a vida de 
vocês se tornará exemplar. Disciplina em tudo 
aquilo que se faz é verdadeiramente karma 
yoga, o qual levará à perfeição na ação. O 
homem tem apenas o direito à ação. Até 
mesmo nosso presidente cita frequentemente 
este verso da Gita: “karmanyevadhikarasthe 
ma phaleshu kadachana” (vocês têm apenas o 
direito à ação, não aos seus frutos). Nós 
devemos sempre nos manter engajados 
em karma (ação). Que tipo de ações vocês 
devem realizar? Apenas ações sagradas. Antes 
de tudo, vocês devem purificar o corpo pela 
realização de atos nobres. Essa é a disciplina 
principal. Desde o momento em que acordam 
pela manhã até o momento em que se deitam 
de noite, vocês devem sempre seguir 
corretamente a disciplina. 
 

Oh, homem! Você luta duro na vida apenas 
para encher o estômago. Você adquire uma 
miríade de conhecimento de diversas áreas. 

Examine e investigue por si mesmo que 
felicidade você alcançou ao despender todo o 

tempo, do amanhecer ao anoitecer, adquirindo 
conhecimentos mundanos e conquistando 

riquezas, enquanto esquecido de Deus. 
(Poema em télugo) 

 
Vocês devem obedecer ao comando 

divino. Seja qual for a disciplina que sigam em 
suas vidas diárias, vocês não devem nunca 

abandoná-la. Somente então vocês podem se 
dizer verdadeiramente educados. Qual é o 
significado de vidya? O que “vid” significa? 
Significajnana (conhecimento). Esse é o 
caminho para alcançar o conhecimento. 

 
Oh, homem! Não sinta orgulho da sua 

educação. Se você não oferecer suas saudações 
a Deus e não pensar Nele com devoção,  

toda a sua educação terá sido inútil. 
(Poema em télugo) 

 
Não se orgulhem do seu conhecimento 

livresco, pensando que leram muitos e muitos 
livros. Unam as duas mãos em reverência e 
ofereçam suas saudações ao Senhor. Esse é o 
primeiro passo na espiritualidade. Qual é o 
significado de se unir os dez dedos? Significa 
namaskar. E qual é o sentido interno de 
namaskar? Seu propósito é promover a 
unidade dos cinco sentidos da percepção e dos 
cinco sentidos da ação. Isso é unidade na 
diversidade. Namaskar conota a unidade de 
tudo. O princípio átmico é, em verdade, um só. 
Portanto, namaskar tem uma grande 
importância no campo da espiritualidade. 
Namaskar tem um significado mais profundo: 
“na-mama”, significando “eu não sou”. 
Significa a destruição do ego. “Mama” quer 
dizer “meu”, “na-mama” significa “nada é 
meu”. Portanto, o principal significado interno 
de namaskar é oferecer tudo ao Senhor com 
um total sentimento de entrega e dizendo: 
“Oh, Swami! Tudo é Seu”. 

Disciplinando os Sentidos 

Hoje em dia, o homem não sabe o que 
significa realmente disciplina. Tampouco sabe 
o significado do controle dos sentidos. Seus 
olhos vêem tudo e qualquer coisa. Vocês 
devem lhes dizer: “Oh, olhos! Para o que estão 
olhando? Não olhem para nada que seja ruim”. 

 
Não vejam o mal, vejam o que é bom; 

Não ouçam o mal, ouçam o que é bom; 



Não falem o mal, falem o que é bom; 
Não pensem no mal, pensem no que é bom; 

Não façam o mal, façam o que é bom; 
Esse é o caminho para Deus. 

   
Portanto, pensem no bem, façam o 

bem, sejam bons, vejam o bem e digam o que 
é bom. Vocês devem desenvolver disciplina 
para seguir esse nobre caminho. As pessoas 
podem falar com vocês de qualquer maneira, 
mas vocês devem observar um certo limite no 
que falam. 

 

 

Estudantes! Até mesmo pássaros e animais 
observam uma certa disciplina. Mas o homem, 
que é altamente educado e inteligente, não 
segue disciplina alguma. Vocês podem ver por 
si mesmos. Há macacos perto dos alojamentos 
e da faculdade de vocês. Todos os dias, eles 
respeitam o silêncio por pelo menos uma hora. 
Até mesmo os pássaros observam o silêncio 
por uma hora. Mas, pobre homem! Ele não dá 
descanso à língua por um minuto sequer! A 
língua continua fazendo barulho o tempo 
todo, como um tambor, e não respeita silêncio 
algum. Nós até mesmo zombamos daqueles 
que guardam silêncio. Em vez disso, devemos 
seguir essa disciplina do silêncio com 
entusiasmo, dizendo: “Esta pessoa está 
observando o silêncio, vamos fazer o mesmo”. 
Diz-se: “Nisshabdam Brahma” (o silêncio é 
Deus). Na verdade, o som que existe no 

silêncio é Brahman. Há muita grandeza em se 
observar o limite na fala. Quando vocês 
controlam a fala, são capazes de controlar 
tudo. Como Deus pôde dar tanto poder à 
língua? Nossos olhos têm apenas o poder de 
ver, e nada mais. De forma semelhante, nossos 
ouvidos têm o poder de escutar, e nenhum 
outro. O nariz não tem outro poder além do de 
cheirar. Mas a língua tem uma “dupla 
promoção”. Ela possui dois poderes, o poder 
do paladar, bem como o da fala. Como ela é 
dotada de dois poderes, precisa ser controlada 
em primeira instância. 

Ensinar de Acordo com a Capacidade 
do Aprendiz 

Os ensinamentos devem ser transmitidos 
de acordo com a situação e as circunstâncias. 
Não é possível dar o mesmo tipo de 
ensinamento para todos. Cada um é capaz de 
absorver apenas aqueles ensinamentos que 
estão de acordo com sua capacidade. Há água 
ilimitada no rio Ganges, mas cada pessoa só é 
capaz de retirar uma certa quantidade de 
água, de acordo com a capacidade do 
recipiente. A mesma quantidade de água não 
pode ser retirada por todos. No caminho da 
espiritualidade, Deus também dá a cada um 
uma quantidade de poder que depende da 
disciplina seguida e da capacidade possuída. 
Se desejamos aumentar nossa capacidade, 
devemos observar a disciplina de modo 
apropriado. Aqui está um pequeno exemplo. 

Swami Ramakrishna Paramahamsa vivia 
em um ashram com seus jovens discípulos. Ele 
costumava lhes transmitir o conhecimento 
espiritual por meio de muitas histórias sobre 
Deus. Infelizmente, devido à influência da Kali 
Yuga, as pessoas de hoje desencorajam as 
crianças pequenas a seguir o caminho da 
espiritualidade e zombam daqueles que o 
seguem. Até mesmo os pais desaprovam o 
espírito de devoção dos filhos, dizendo: “Qual 
é a necessidade de tamanha devoção nesta 
tenra idade? Primeiro, consiga uma profissão 



e um trabalho. Você pode contemplar Rama ou 
Krishna depois de se aposentar. Por que você 
quer seguir o caminho da devoção nesta 
idade?”. Mas, nos tempos de Ramakrishna, 
muitos jovens se reuniam ao seu redor para 
buscar dele o conhecimento espiritual. Esses 
discípulos costumavam ir alternadamente a 
Kolkata para comprar artigos de necessidade 
diária, e para isso atravessavam o Ganges de 
barco. (Aqui, Bhagavan narrou a história de 
como Swami Ramakrishna Paramahansa 
transmitia diferentes tipos de ensinamento aos 
seus dois discípulos, Brahmananda e 
Vivekananda, uma vez que eles reagiam de 
forma diferente ao ouvir críticas feitas pelas 
pessoas no barco: o primeiro era muito gentil e 
dócil enquanto o último era muito energético e 
espirituoso.) 

Nós não podemos alcançar a divindade sem 
disciplina. Seguir uma certa rotina em um dia 
e no dia seguinte seguir algo totalmente 
diferente não é correto. Eis um pequeno 
exemplo. Suponham que vocês cantem 
bhajans ou meditação todos os dias às seis da 
manhã ou da tarde. Às vezes, vocês podem ter 
que viajar e, durante a viagem, podem estar no 
ônibus às 6 horas. Algumas pessoas dizem que 
não se devem mudar o local e o horário da 
prática espiritual. Nunca devemos nos 
esquecer do nosso dever, mesmo que ocorra 
uma mudança no local. Vocês podem estar em 
um ônibus, mas 6 horas são 6 horas onde quer 
que estejam. Se estiverem em um ônibus às 6 
horas, pensem no local em que vocês cantam 
bhajans naquele horário. Então, sua mente 
alcançará aquele lugar. Vocês não precisam ir 
ao local, o local virá até vocês. A disciplina 
deve ser seguida sem interrupções. Se vocês 
seguirem a disciplina, o tempo e o local virão 
correndo para vocês. Kalakala prapannanaam 
kalah kim na karishyathi? (O que a morte pode 
fazer para nós, que estamos sob a proteção do 
Senhor do deus da morte?). O que isso 
significa? O tempo engole os seres humanos, 
enquanto Deus engole o próprio tempo. Quem 
é kala (tempo)? Ele é o próprio Deus. As 

pessoas pensam que kala significa Yama (deus 
da morte). Não, não, isso não está certo. 
Kalaya namah, kala kalaya namah, kaladarpa 
damanaya namah, kalatitaya namah, 
kalaswarupaya namah, kalaniyamitaya namah 
(saudações ao tempo, saudações àquele que 
está além do tempo, àquele que conquistou o 
tempo, saudações àquele que transcende o 
tempo, que é a encarnação do tempo, que 
ordena o tempo). Tudo é kala. Tempo é Deus. 

Algumas crianças têm certas dúvidas. 
Nossos textos sagrados dizem que kala 
(tempo) é filho de Surya (Sol). As crianças 
podem considerar isso uma história absurda. 
Podem perguntar como o Sol pode ter uma 
esposa, um filho e uma família. Onde eles 
vivem? As crianças podem considerá-la uma 
história inventada. Não, não, é tudo verdade. 
Como? Quem é kala? Kala é o tempo. Como o 
tempo nasce? Como caminha? O tempo nasce 
devido ao nascer e ao pôr-do-sol. É por isso 
que kala é considerado o filho de Surya. 
Suponham que, de manhã, o sol nasça às 6h e 
que se ponha às 18h. Das 6h às 18h, doze 
horas se passaram. Qual é a fonte desse tempo 
de doze horas? Como nasce esse tempo? Ele 
nasce do sol. Assim, diz-se que kala é filho 
de Surya. Quando consideramos o significado 
interno disso, percebemos que tudo é verdade 
e apenas verdade. Na realidade, é Sathyasya 
sathya(a verdade das verdades). Não há 
espaço para a inverdade encontrar lugar nos 
nossos textos sagrados. Muitas palavras assim 
estão nos nossos Puranas e Itihasas (textos 
mitológicos e épicos), mas, por causa da nossa 
perspectiva mundana, não acreditamos neles. 
Isso é um erro. Devemos investigar o 
significado interno com paciência. Somente 
então teremos a resposta adequada. 

Os Puranas Contêm Verdades 
Eternas 

O Senhor Vishnu, a deusa Sarasvati e a 
deusa Lakshmi são descritos como tendo 
emergido da flor de lótus. Aqui, o lótus 



simboliza o coração. A passagem significa que 
tudo emerge do coração. O bem e o mal 
emergem apenas de nós. É por isso que se diz 
“Yad bhavam tad bhavathi” (assim como são 
os sentimentos, é o resultado). Vocês não 
devem nunca tomar essas coisas como falsas 
sem conhecer seu significado interno. Tirem 
um tempo e livrem-se de suas dúvidas. 
Tornem-se livres de preocupações. Mas não 
corrompam suas mentes com dúvidas. Não há 
espaço para duvidarem dos Puranas. Quem 
são os autores desses Puranas? Eles não foram 
escritos por autores comuns, mas por grandes 
santos e rishis(sábios), como Valkimi e Vyasa. 
Eles foram grandes eruditos, e não há sábios 
maiores que eles. Somente essas pessoas 
grandiosas podem ser chamadas de poetas. 
Nem todos podem se tornar poetas. O 
Ramayana foi escrito por Valkimi e dezoito 
Puranas foram escritos por Maharshi Vyasa. 
Ambos foram grandes sábios. Assim, não 
existe a possibilidade de nem mesmo uma 
pequena inverdade encontrar lugar nesses 
textos. Algumas pessoas podem chamá-las de 
histórias inverídicas com base em seus 
próprios sentimentos, mas a realidade é que 
elas são verdadeiras e nada menos que isso. 
Podem acreditar ou não, mas tudo que está 
escrito nesses textos é verdadeiro. Eles 
estabelecem grandes ideais e jamais 
mostraram o caminho errado ou 
corromperam alguém. Eles mostram o 
caminho da verdade. São textos ideais. Vocês 
devem seguir esses textos ideais e tornar a sua 
vida ideal. 

Se vocês desejam tornar suas vidas ideais, 
devem falar menos. Obedeçam ao comando de 
Deus e sigam a disciplina. Quaisquer que 
sejam as circunstâncias, vocês não devem 
nunca abandonar a disciplina. Vocês podem 
perceber isso com o exemplo do filho de 
dezesseis anos de Tarkhad, que extraiu uma 
promessa do pai porque não queria quebrar a 
disciplina diária que ele seguia tacitamente. 
Pode haver uma diferença de idade entre pai e 
filho, mas o atma em ambos é o mesmo. A 

verdade é uma só. Não há uma verdade para 
as crianças e outra para os anciãos; não há 
uma verdade para os brâmanes e outra para 
os sudras. A verdade é uma só para todos. A 
verdade é uma, não duas. Ekameva Advitiyam 
Brahma(Deus é uno sem um segundo). A 
verdade é uma apenas. Esse é o tipo de 
verdade que tem sido proclamada e 
propagada pela cultura de Bharat. A 
cultura bharatiya é dotada de ideais nobres 
em todos os campos e tem transmitido o 
conhecimento desses ideais para o mundo 
todo. Não há absolutamente nenhum defeito 
nessa cultura. Não devemos nunca nos 
esquecer da cultura divina, gloriosa e sempre 
atual de Bharat. 

Não sejam arrastados pelos caprichos da 
sua mente. Controlem a sua mente e tragam-
na de volta quando ela vagar lá e cá. Vocês 
devem direcionar a mente de forma que ela 
siga ao comando. A mente é sua serva; vocês 
não são servos da mente. Portanto, utilizem-
na como sua serva, e não se tornem escravos 
dela. De quem vocês devem se tornar 
escravos? Devem ser escravos de Deus. É por 
isso que Ramdas cantou: “Oh, Senhor! Devo 
tornar-me o servo dos Seus servos. Devo 
servir aos Seus devotos. Desde a aurora até o 
anoitecer, eu sou Seu servo. Não apenas isso, 
eu sou o servo dos Seus servos”. 

Amor é Krishna, Krishna é Amor 

Há um grande ensinamento no Bhagavata. 
Kuchela levou ao Senhor Krishna alguns 
punhados de flocos de arroz, embrulhados em 
um velho tecido. Krishna abriu o pano com 
Suas próprias mãos. Vendo isso, Kuchela se 
sentiu muito envergonhado: “Meu tecido está 
tão velho e sujo que ninguém nem mesmo ia 
querer tocar nele. Eu sou muito pobre, mas 
Krishna é o imperador dos imperadores. Que 
grande pecador eu sou por tê-Lo feito tocar 
neste pano velho!”. Pensando dessa maneira, 
ele ficou desconsolado. Enquanto isso, 
Krishna pegou um punhado de arroz em flocos 



do embrulho e colocou na boca. Havia ainda 
um pouco de arroz no pano. Quando Krishna 
estava prestes a comer também o restante, 
Rukmini veio correndo e segurou a mão de 
Krishna. Vendo isso, Kuchela pensou que 
Rukmini estivesse tentando impedir que 
Krishna comesse o arroz, por este estar 
envolto em um tecido sujo. Mas Krishna 
conhecia o coração de Rukmini e Rukmini 
conhecia o coração de Krishna. A fim de fazer 
Kuchela saber a verdade, Krishna disse a 
Rukmini: “Rukmini! Por que você segurou 
Minha mão? Eu sou servo de Kuchela. 
Portanto, o que quer que ele tenha trazido, eu 
estou comendo como prasadam”. Então, 
Rukmini disse: “Krishna! Você é servo de 
Kuchela, mas eu sou Sua serva. Também tenho 
o direito de compartilhar dessa prasadam. 
Assim, me dê aquilo que sobrou”. Vocês 
podem ver por si mesmos como são generosos 
e nobres os sentimentos, pensamentos 
e sankalpas de Deus. Mas vocês duvidam deles 
devido à sua falta de compreensão. Deus tem 
um grande coração. Ele não possui uma visão 
estreita. Não há ninguém com o coração tão 
grande. A grandeza do coração de Deus é 
incomparável. Então, Kuchela foi capaz de 
compreender essa verdade. Quando Kuchela 
retornou para casa, ele encontrou uma imensa 
mansão no lugar da sua cabana. Sua esposa e 
filhos estavam ricamente vestidos e pareciam 
muito abastados. Sua esposa veio correndo e 
tocou seus pés: “Oh, mestre! Deus é a 
personificação da graça. Ele tem o coração tão 
generoso! Ninguém pode igualá-Lo em glória 
e grandeza. Você O encontrou? Falou com Ele? 
O que Ele disse?”. Dessa maneira, ela começou 
a fazer uma pergunta atrás da outra. 
 

Então, Kuchela disse:  
Tão logo Ele soube da minha chegada, 

ordenou aos guardas que me levassem para 
dentro. Ele desceu do Seu trono, veio até mim, 
me olhou de cima a baixo e me abraçou com 
força, como se estivesse me esperando havia 

muito tempo. Como posso descrever Sua 

compaixão por um pobre brâmane como eu! 
Quem mais pode conferir uma riqueza tão 

abundante ao pobre Kuchela, que pôde 
oferecer-Lhe apenas um punhado de flocos de 

arroz? Ele é o amor personificado. 
(Poema em télugo) 

 
Amor é Krishna, Krishna é amor. Não é 

possível descrevê-Lo de nenhuma outra 
maneira. Vocês podem ver como é grande o 
coração de Deus. Divindade significa expansão 
do amor. Mas o homem de hoje sofre de 
contração do amor. Sua visão tornou-se 
estreita. 

Desenvolvam uma Visão Aberta 

Aqui está um pequeno exemplo. Algum 
tempo atrás, Eu estava falando com o 
responsável pelo alojamento e com os 
professores na sala de entrevista. Os 
professores mandaram fazer uma cadeira 
especial e a ofereceram ontem para Mim. Na 
verdade, eles pretendiam oferecê-la no 
aniversário de 70 anos, mas não conseguiram 
fazê-lo, pois a cadeira não estava pronta 
naquela ocasião. Somente ontem ela chegou. 
Todos eles vieram, tocaram Meus pés e 
oraram para que eu a aceitasse. Eu lhes disse: 
“Meus caros! Minha prática é apenas dar, e não 
receber. Digam-me o quanto gastaram com 
essa cadeira”. Eles não falaram, mas Eu disse: 
“Esta é a quantia que vocês gastaram com isso. 
Tomem. Então, eu aceitarei essa cadeira”. Eles 
ficaram desolados, e começaram a chorar e 
pedir: “Swami! Não podemos aceitar dinheiro 
de Você. Por favor, conceda o nosso desejo e 
aceite a cadeira”. Dessa maneira, eles pediram 
fervorosamente. Eu fui tocado pelos nobres 
sentimentos dos seus corações sagrados. Eles 
enfrentaram muitas dificuldades para fazer 
essa cadeira. Assim, eu a aceitei e comecei a 
usá-la. Nossos estudantes também são muito 
bons e cheios de devoção. Eles têm um grande 
amor por Swami. Mas, às vezes, maus 



pensamentos entram em suas mentes e as 
corrompem. 

Hoje de manhã, eu disse ao responsável 
pelo alojamento: “Tenho um estoque de 
arrozbasmati. Há três alojamentos aqui, o dos 
estudantes de ensino fundamental, o dos de 
ensino médio e o universitário. Amanhã, 
pegue duzentos sacos de arroz para cada 
alojamento”. Então, ele disse: “Swami! Temos 
dinheiro. Lá fora, cada saco de arroz pode 
custar entre mil e mil e cem rupias, portanto, 
daremos o dinheiro”. Eu lhe disse então: “Oh, 
tolo! É assim que você Me entende depois de 
estar aqui por tanto tempo? Eu estou dando 
esses sacos de arroz com tanto amor e 
generosidade, ao passo que seu coração é tão 
estreito que deseja oferecer dinheiro por isso. 
Que grande equívoco é esse!”. Eu estou dando 
esse arroz para os estudantes porque eles são 
Minha propriedade. Por acaso eu tiraria 
dinheiro dos estudantes? Em dias festivos, o 
pai vai ao mercado e manda confeccionar 
algumas roupas para seus filhos. Por acaso o 
pai dirá: “Escute aqui, eu mandei fazer uma 
camisa para você. Você me dá cem rupias?”. 
Mesmo o pai terreno não faria tal coisa; então, 
como poderia Swami, que é o pai de todo o 
universo, pedir dinheiro a vocês? Isso nunca 
acontecerá. 

Swami tem um coração enorme. Vocês 
também devem ter um coração grande como o 
de Swami. Eu os considero Meus. Vocês 
também devem dizer: “Nós somos Seus”. 
Vocês têm todo direito de dizer: “Nosso 
Swami, nosso Swami, nosso Swami”. Vocês 
devem se tornar merecedores desse direito. É 
isso que eu espero de vocês. Quando vocês se 
limitam a vir aqui, estudar e voltar para casa, 
sem conquistar esse merecimento, então qual 
é a utilidade de toda a sua educação? Essa 
educação é absolutamente inútil. Isso não é o 
que vocês devem aprender. O que devem 
aprender é a expandir seu coração e seguir o 
comando de Swami na palavra e no espírito. 
Somente então alcançarão a bem-
aventurança. Até esse momento, vocês não 

experimentarão a completa felicidade. No dia 
em que começarem a seguir o comando de 
Swami, a partir desse mesmo dia, vocês 
começarão a experimentar a felicidade divina. 
Eu estou sempre pronto para lhes conferir 
bem-aventurança, mas vocês não estão 
prontos para recebê-la. 

Quando um fotógrafo deseja tirar uma foto 
sua, ele diz “pronto!” antes de apertar o botão. 
Vocês podem se mover para cá e para lá antes 
disso, mas quando o fotógrafo diz “pronto, 
senhor”, vocês devem ficar parados. Somente 
assim terão uma boa fotografia. Antes desse 
momento, não importa que vocês se mexam, 
mas devem estar prontos quando ele diz 
“pronto”. Nós podemos estar prontos quando 
o fotógrafo terreno nos pede isso, mas o 
fotógrafo divino não dirá “pronto!”. Assim, 
devemos estar sempre prontos. Quando Ele 
vai apertar o botão, nós não sabemos! 
Somente quando estiverem sempre prontos é 
que seu retrato será impresso no coração Dele 
de forma adequada. Deus é o maior dos 
fotógrafos, mas ele não dirá “pronto!”. Ele 
pode tirar a fotografia a qualquer momento. 
Portanto, estejam sempre prontos. Essa é a 
qualidade de um verdadeiro devoto. 
(Bhagavan concluiu Seu discurso com 
o bhajan “Chittachora Yashoda Ke Baal…”) 
 
Do Divino Discurso de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall,  Prasanthi Nilayam, em 19 de 
junho de 1996. 
 
 
 

BHAGAVAN VISITA KODAIKANAL 

Em resposta à fervorosa prece dos devotos 
de Tamil Nadu, Bhagavan fez uma visita de 12 
dias a Kodaikanal, de 23 de abril a 4 de maio 
de 2009. Após abençoar os devotos no Sai 
Kulwant Hall, na manhã de 23 de abril de 
2009, Bhagavan seguiu para o Aeroporto Sri 



Sathya Sai às 7h30. Foi oferecido arathi a 
Bhagavan, e um grande número de estudantes 
e devotos proporcionou uma afetuosa 
despedida no Sai Kulwant Hall. Ao longo de 
Sua rota até o aeroporto, os devotos encheram 
ambos os lados da estrada para saudar 
Bhagavan. Também no aeroporto, uma grande 
quantidade de devotos ofereceu seus 
pranams, enquanto Ele embarcava no avião 
para Madurai. Saindo de Madurai, Bhagavan 
foi para Kodaikanal de helicóptero. Enquanto 
se dirigia até Sruthi Sai, sua morada em 
Kodaikanal, um grande número de devotos 
reuniu-se em ambos os lados da estrada para 
saudá-Lo. Com um auspicioso nadaswaram e 
entoando uma doce canção, os estudantes 
saudaram Bhagavan quando Ele chegou ao 
Sruthi Sai. Foi-Lhe oferecido arathi antes de 
Sua entrada na residência. 
 

 

Uma maravilhosa estátua em panchaloha da 

Mãe Easwaramma instalada em um belo 

mandapam em Sai Sruthi, Kodaikanal. 

Durante Sua estada em Kodaikanal, 
Bhagavan preencheu os corações de milhares 
de devotos com êxtase com Seu divino 
darshan, envolvendo a todos em Sua aura de 
amor divino. Além dos bhajans e darshans 
diários, houve conversas iluminadas com 
palestrantes eruditos, como Sri Ajit Popat do 
Reino Unido; Sri V. Srinivasan, presidente das 

Organizações de Seva Sri Sathya Sai de toda a 
Índia; Dr. G. Venkataraman, ex-vice-reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai; Sri B.N. 
Narasimha Murthy, diretor do campus de 
Brindavan desta universidade; e dois 
estudantes antigos, Sri R. Siddharth e Sri 
Shyam Sharma. Foi realizado um maravilhoso 
programa de Burra Katha por três dias 
consecutivos, de 25 a 27 de abril de 2009, 
sobre a vida e os ensinamentos de Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba, Shirdi Sai Baba e a Mãe 
Easwaramma, que encantou a todos. Para 
encerrar, Bhagavan abençoou os devotos com 
um divino discurso (texto completo nesta 
edição) em 29 de abril de 2009, preenchendo 
os corações dos presentes com imensa 
felicidade. O dia 1º de maio de 2009 
continuará sendo um dia memorável para 
sempre, quando uma bela estátua de 
panchaloha (liga de cinco metais) da Mãe 
Divina Easwaramma foi inaugurada no 
mandapam na Divina Presença de Bhagavan. 
Significativamente, também foi realizado um 
narayana seva no mesmo dia, o que trouxe à 
memória o imenso amor e compaixão da Mãe 
Easwaramma pelos pobres e necessitados. 
Mais de 15 mil pessoas receberam alimentos e 
roupas abençoados por Bhagavan neste 
narayana seva. 

 

 

Foi realizado narayana seva em Sai Sruthi em 

1º de maio de 2009, quando mais de 15 mil 

pessoas receberam alimentos e roupas 

abençoados por Bhagavan. 



Bhagavan retornou para Prasanthi Nilayam 
no dia 4 de maio de 2009. Tendo embarcado 
no helicóptero às 9h05 em Kodaikanal, 
Bhagavan chegou a Madurai e de lá para 
Prasanthi Nilayam em um avião especial às 
11h15. À medida que avançava a caravana de 
Bhagavan até o Sai Kulwant Hall, um grande 
número de devotos se colocava em ambos os 
lados da estrada para Saudá-Lo de volta até 
Prasanthi Nilayam. O caminho que conduz ao 
Sai Kulwant Hall foi elegantemente decorado 
pelos devotos com rangolis coloridos, 
expressando seu amor por Bhagavan. Quando 
Bhagavan chegou ao Portão Gopuram do Sai 
Kulwant Hall, os estudantes entoavam cantos 
védicos para saudá-Lo com poornakumbham. 
Outro grupo de estudantes saudou-O com 
bandeiras coloridas, enquanto se cantava uma 
bela canção, composta especialmente para 
esse momento. Depois de aceitar o arathi no 
Sai Kulwant Hall, Bhagavan entrou no Yajur 
Mandir enquanto milhares de pessoas no 
salão ficaram em êxtase pelo seu retorno a 
Prasanthi Nilayam. 

 
 
 
 
NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

ESTADOS UNIDOS 

O Dia de Triagem Médica Gratuita da 
Comunidade de Corona-Norco foi realizado 
em 7 de março de 2009, na Escola de Ensino 
Médio de Corona, na Califórnia. Cento e cinco 
médicos, incluindo dentistas, ofereceram 
atendimento com 28 especialidades médicas a 
772 pacientes, incluindo cardiologia, 
pneumologia, ortopedia, dermatologia, 
pediatria e outras especialidades. Mais de 270 
voluntários, incluindo os Jovens Sai, 
proporcionaram um serviço amoroso durante 
todo o dia. O acampamento médico foi 
inaugurado com uma cerimônia de 
hasteamento de bandeira realizada pelos 

membros dos Oficiais de Reserva de Corpos de 
Treinamento da Escola Naval de Ensino Médio 
de Corona. Compareceram os membros do 
Conselho Municipal de Corona, o Comitê 
Escolar de Corona e outros membros 
importantes da comunidade. Foram 
realizados testes de triagem para câncer, 
diabetes e colesterol. Além dos 
eletrocardiogramas, foram realizados testes 
de capacidade pulmonar, densitometrias e 
mamografias, testes cutâneos de tuberculose 
e de urina. Além dos exames de triagem, as 
crianças receberam vacinas e foi oferecido 
aconselhamento nutricional àqueles que 
necessitavam. Os pacientes com detecção de 
anomalias foram encaminhados às clínicas 
locais para tratamento médico e 
acompanhamento. 

 

 

Voluntários Sai com as autoridades da cidade 

no acampamento médico realizado em Corona, 

na Califórnia, em 07 de março de 2009. 

Os devotos do Centro Sathya Sai de Dallas, 
no Texas, têm oferecido atendimento aos 
“sem-teto” há muitos anos. Em 10 de abril de 
2009, os devotos Sai do Centro visitaram o 
Abrigo Austin Street e ofereceram refeições a 
350 “sem teto”. Essa atividade de serviço 
começou há 20 anos, após a aparição de 
Swami, em sonho, para um dos membros do 
Centro, onde Ele mostrava a ela um local 
chamado “Abrigo Austin Street” e Lhe pedia 
para realizar seva naquele local. Os devotos 
Sai em Dallas distribuíram aproximadamente 
500 cobertores durante os meses de inverno, 



mesmo sob clima inclemente. As refeições são 
servidas duas vezes por semana, dentro de um 
abrigo chamado “A ponte”. Nas manhãs de 
domingo, os devotos Sai realizam um círculo 
de estudo no abrigo “A ponte”. No dia 12 de 
abril de 2009, os Jovens Sai do Centro Sathya 
Sai de Dallas serviram café da manhã a 100 
“sem-teto”, da mesma forma como vêm 
oferecendo todas as manhãs de domingos por 
aproximadamente 10 anos. 

REINO UNIDO 

Mais de 400 delegados compareceram à 
conferência nacional organizada pela 
Organização de Seva Sri Sathya Sai (SSSSO) do 
Reino Unido em Hertfordshire, no dia 31 de 
janeiro de 2009. A conferência começou com 
cantos védicos e acendimento da lâmpada 
inaugural por convidados especiais: Dr. 
Samuel Sandweiss e Sharon Sandweiss. A 
seguir, foram entoadas preces ecumênicas e 
uma meditação leve. A Rev. Rosemary Perry, 
encarregada nacional da Organização Sai, 
discursou sobre o tema da conferência, “O 
peregrino, o caminho e o objetivo”, afirmando 
que somente o caminho verdadeiro do 
peregrino leva ao interior. Sri Ishver Patel, o 
coordenador central, enfatizou a importância 
de vivenciar a mensagem de Bhagavan no 
mundo. Coleções de fotografias e filmes das 
atividades no Reino Unido foram entremeadas 
em uma montagem inspiradora. 

 

 

Delegados que compareceram à conferência 

nacional com o tema “O peregrino, o caminho, 

o objetivo”, organizado pela Organização de 

Seva Sri Sathya Sai do Reino Unido, no dia 31 de 

janeiro de 2009. 

Durante a conferência, foram promovidas 
discussões das atividades da Organização Sri 
Sathya Sai, incluindo o Programa Sathya Sai de 
Educação em Valores Humanos (SSEHV), o 
programa de Treinamento de Líderes Sathya 
Sai e vários projetos de serviço. Salientou-se 
que cerca de 45 mil refeições quentes foram 
servidas aos “sem-teto” do Reino Unido em 
2008. Ao longo do dia, em três sessões de 45 
minutos, o Dr. Samuel Sandweiss e Sharon 
Sandweiss inspiraram os delegados 
compartilhando suas experiências de vida. 
Discursaram sobre os temas: como virar a 
mente para o interior, praticar o controle dos 
sentidos, desenvolver uma relação com 
Bhagavan de forma a poder vê-Lo em 
qualquer lugar e conversar com Ele 
constantemente, trazendo o Sai átmico para 
dentro de uma comunidade e aceitando o 
processo de purificação. O Dr. Sandweiss 
compartilhou com o público uma tocante 
entrevista em vídeo com o saudoso Dr. Jack 
Hislop, onde ele perguntou ao Dr. Hislop sobre 
os principais achados de suas inúmeras 
experiências espirituais, ao que ele replicou: 
“Devoção a Deus é a chave”. A conferência 
terminou com a oferta do arathi a Bhagavan. 

COLÔMBIA 

A Organização Sathya Sai da Colômbia, 
através do Programa Medicare Sathya Sai, 
vem atendendo às necessidades de saúde de 
um grande número de pessoas na Colômbia 
desde 2006. Como parte desse programa, foi 
montada uma clínica médica permanente na 
qual um grupo de profissionais médicos 
realiza um serviço voluntário amoroso a cada 
semana para servir os pacientes. Em 2008, a 
clínica ofereceu 1.630 atendimentos aos 



pacientes. Os acampamentos médicos 
gratuitos também foram realizados todos os 
meses em todo o país. Além dos serviços 
médicos, foram realizadas atividades 
recreacionais e oficinas motivacionais e 
distribuídas refeições aos idosos em um 
subúrbio de Bogotá. 

 

 

A Organização Sathya Sai da Colômbia montou 

uma clínica permanente onde os profissionais 

de saúde prestam serviços gratuitos aos 

pacientes. 

O programa Sathya Sai Medicare 
realiza conferências todos os meses sobre 
espiritualidade e saúde, que são abertas ao 
público. Foram realizadas 18 conferências, às 
quais compareceram aproximadamente 4 mil 
pessoas. O conteúdo dessas conferências foi 
disponibilizado para o público. O programa 
conta com a participação de uma equipe de 
voluntários especializados em administração 
de empresas, contabilidade, estatística, design 
gráfico, comunicações, tradução, gastronomia, 
vídeo e fotografia, que prestam serviços 
auxiliares durante as atividades médicas. O 
programa Sathya Sai Medicare tem sido bem 
recebido pela população local e atualmente 
está realizando serviços médicos em muitos 
países sul-americanos, incluindo Argentina, 
Venezuela, Brasil e Paraguai. 

 
 - Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: O distrito de Godavari 
Ocidental abriu dois novos mandir (local de 
adoração) a Rama nos vilarejos de Dandipudi 
e Venkatareddy Gudem segundo o programa 
integrado de vilarejos e realizou o narayana 
seva naquela ocasião. O distrito construiu um 
tanque de água em uma escola em 
Bhimavaram para disponibilizar água potável 
a 300 estudantes. Também conduziu um 
grande acampamento médico em Ankanna 
Gudem, um remoto vilarejo girijan, onde 
foram tratados 650 pacientes e distribuídos 
remédios gratuitamente. Em diferentes locais 
do distrito, foram distribuídos 126 amruta 
kalasams para algumas famílias carentes e 
realizado o narayana seva (serviço a Deus) 
para alimentar 2.150 pessoas. 
 
Delhi: A Organização de Seva Sri Sathya Sai de 
Déli está realizando o serviço em nove 
vilarejos no Distrito Oriental de Delhi sob o 
Programa Sri Sathya Sai de Vilarejos 
Integrados. As pesquisas foram realizadas de 
porta em porta nesses nove vilarejos, 
cobrindo mais de 1.200 famílias. Os dados 
refletiram os problemas de saúde, 
principalmente as desordens oculares. 
 

 

A Organização de Seva Sri Sathya Sai de Delhi, 

a fim de diminuir problemas oculares dos 

moradores dos vilarejos, realizou uma série de 

acampamentos para check-up oftalmológico 

em sete vilas de acordo com o Programa Sri 



Sathya Sai de Vilas Integradas e examinou 

cerca de 1.150 pacientes. 

        Assim, foram realizados acampamentos 
médicos para check-up oftalmológico em sete 
vilarejos, sendo examinados quase 1.150 
pacientes, com remédios gratuitos 
distribuídos a 475 pacientes; foram 
confeccionados óculos e distribuídos a 455 
pessoas carentes e outros 76 pacientes foram 
encaminhados aos hospitais próximos, pois 
sofriam de sérios problemas. 
 
Kerala: Seguindo o Programa Sri Sathya Sai 
de Vilas Integradas, a Organização Sai 
continua a oferecer moradias aos 
necessitados. Uma dessas casas foi construída 
no distrito de Ernakulam e entregue a uma 
família carente em abril de 2009. 
 

 

Uma casa recém-construída, doada a uma 

família necessitada pela Organização Sai de 

Kerala em abril de 2009, no distrito de 

Emakulam, seguindo o Programa Sri Sathya Sai 

de Vilas Integradas. 

Durante março e abril de 2009, a Organização 
Sai dedicou grandes esforços na disseminação 
da mensagem divina em todo o estado. 
Durante esse período, foi publicada uma 
edição especial da revista “O Eterno 
Condutor” (Malayalam), com 90 páginas e 
tiragem de 75 mil cópias. Esta edição foi 
levada às casas por nossos membros e 
continha detalhes de todos os projetos de 

Bhagavan. Também foram detalhadas as 
atividades organizacionais em todo o mundo e 
as atividades de Kerala. O impacto foi 
maravilhoso. 
 
Madhya Pradesh e Chhattisgarh: Em 
Bilaspur, Chhattisgarh, foi apresentada a 
exibição de fotos “Jornada com Sai” 
mostrando as visitas de Bhagavan a vários 
locais da Índia e no exterior, apresentado aos 
Pés de Lótus de Bhagavan na comemoração 
dos 50 anos gloriosos da revista Sanathana 
Sarathi (O Eterno Condutor), de 17 a 20 de 
abril de 2009. O local da apresentação foi 
Raghavendra Rao Sabha Bhawan. O prédio 
adjacente era o do Clube de Imprensa, 
proporcionando a oportunidade para a mídia 
conhecer o trabalho e a mensagem de 
Bhagavan e disseminar a informação sobre a 
apresentação ao público em geral. 
 

 

Exibição das fotos “Jornada com Sai”, 

celebrando o jubileu de ouro da revista  

“Sanathana Sarathi’ (O Eterno Condutor), em 

Bilaspur, Chhattisgarh, de 17 a 20 de abril de 

2009. Mais de 6 mil visitantes compareceram à 

mostra. 

Sri Hafis Mohammad, o Chefe-Sênior 
da Divisão de Pessoal, da Ferrovia SEC, 
inaugurou a apresentação no dia 17 de abril 
de 2009. A mídia local (imprensa eletrônica e 
impressa) cobriu a apresentação de forma 
extensiva em todos os quatro dias. Os devotos 



de Ratanpur, Thakatpur, Champa, Raigarh e 
Raipur também compareceram em grande 
número para ver a apresentação e desfrutar a 
bem-aventurança proporcionada. Cerca de 6 
mil visitantes compareceram, além de grande 
número de autoridades, incluindo o Ministro 
das Finanças de Chhattisgarh, Sri Amar 
Agarwal. A apresentação forneceu uma 
maravilhosa oportunidade para os cidadãos 
de Bilaspur conhecerem Swami e Seu trabalho 
pela primeira vez. 

 
Tamil Nadu: O Dia de Easwaramma foi 
celebrado no dia 6 de maio de 2009 em 
Sundaram, Chennai. O programa foi iniciado 
às 15h30min, com entoação de vedas pelas 
crianças Bal Vikas. O ápice da cerimônia foi a 
distribuição de 100 máquinas de costura às 
mulheres das regiões mais carentes da 
sociedade para lhes dar a oportunidade de 
obter uma fonte de renda. Mais de 600 
crianças Bal Vikas participaram dessa 
cerimônia, e um grupo delas apresentou um 
programa cultural para deleite de todos. A 
seguir, a Sra. Gayathri Venkatraghavan e seu 
parceiro apresentaram um programa com 
canção devocional. Na sequência, houve uma 
sessão de bhajans calorosos. O programa foi 
concluído às 19h com oarathi a Bhagavan e 
prasadam foi distribuída a todos no 
encerramento. 

 

CHINNA KATHA -PEQUENA HISTÓRIA 

ADORAÇÃO AOS ÍDOLOS 

UMA VEZ, um senhor chefe de família 
começou a adorar os ídolos de Sita, Rama e 
Lakshmana com grande devoção e dedicação, 
esperando que o Senhor Rama derramasse 
Sua graça sobre ele e que sua situação 
doméstica se tornasse favorável. Mas a 

situação não melhorou. Ao contrário, piorou, 
porque ele teve que enfrentar dificuldades 
imprevistas. Com isso, ele perdeu a fé no 
Senhor Rama. Removeu os ídolos e os guardou 
em um armário. Pensando que o Senhor Shiva 
poderia ser agradado facilmente e concederia 
quaisquer graças que Lhe fossem pedidas, o 
homem trouxe um ídolo do Senhor Shiva no 
mesmo dia e começou a adorá-lo com 
elaborados rituais. Entretanto, a situação ia de 
mal a pior. Ele estava muito chateado com o 
Senhor Shiva e colocou o ídolo também no 
mesmo armário. 

No dia seguinte, ele pensou assim: “Não 
importa o que digam, a Mãe Divina tem 
imenso amor por seus filhos. Portanto, vou 
começar a adorá-la”. Ele trouxe um ídolo da 
Mãe Divina e começou a adorá-la no mesmo 
dia com recitações de Lalita Sahasranama, 
acendendo a lamparina e os incensos, e 
fazendo oferendas de alimentos. 

 

 

Explicando o segredo da adoração de ídolos ao 

devoto, o Senhor Shiva lhe disse  que Ele e o 

Senhor Rama se manifestaram diante dele no 

momento em que ele Os considerou deidades 

viventes, e não ídolos inanimados. 

Um dia, quando estava adorando a Mãe 
Divina, a fumaça dos incensos colocados 
diante da Mãe Divina começou a ir em direção 
aos ídolos colocados no armário. Ele ficou 
muito aborrecido. Pensando que aquelas 



deidades não mereciam desfrutar da doce 
fragrância do incenso, ele abriu o armário, 
retirou os ídolos e amarrou um pano no nariz 
de cada um deles. Satisfeito com o que tinha 
feito, sentou-se novamente para continuar a 
adoração da Mãe Divina. Depois de um tempo, 
quando abriu os olhos, viu tanto o Senhor 
Rama quanto o Senhor Shiva parados diante 
dele, sorrindo. O devoto disse: “Eu não 
convidei Vocês. Estou realmente surpreso de 
que tenham vindo agora. Antes, eu Os adorei 
por longo tempo com grande devoção. Alguma 
vez, Vocês me deram Seu Darshan? Agora 
amarrei um pano no nariz de Vocês de pura 
raiva. Então por que Vocês vieram agora?” O 
Senhor Shiva respondeu: “Meu querido! 
Antes, você Nos adorou considerando-Nos 
ídolos sem vida. Agora, você pensou em nós 
como deidades viventes. É por isso que 
viemos”. O Senhor Rama também estava lá, 
irradiando Seu sorriso benevolente. Ambos o 
abençoaram e desapareceram. 

Quando você adora a Deus na forma de 
imagens e ídolos, deve ter uma fé firme de que 
eles são deidades viventes e manifestações 
divinas do Senhor. 

 

 


