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A CENTÉSIMA TAREFA E A PRÓXIMA
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Esta conferência, onde devotos de todos os estados da Índia se reuniram, é uma boa oportunidade para
trocar idéias e esboçar programas de atividade. Vocês também podem apresentar as dificuldades e
dúvidas e retornar com a fé fortalecida e livres da hesitação. Vocês devem manter a política fora das
associações, pois estas são exclusivamente para o desenvolvimento espiritual. Aonde a aspereza e a
confusão da política e facções partidárias são predominantes, nenhuma disciplina espiritual pode
florescer. Vocês têm que procurar unidade, amor e paz, e não promover diferenças, debates e disputas.
Elas pertencem à política, isto quer dizer, competição e disputas por cargos de autoridade nas unidades
desgastou algumas associações até nesta Organização, porque os indivíduos não aprenderam a
controlar seus egos, suas mentes não foram limpas das tendências rajasicas. Compaixão, controle e
caridade - estas são as três qualidades que têm que ser cultivadas pelo homem. Compaixão para refrear
as tendências demoníacas; controle para favorecer as qualidades divinas; caridade para manter em
cheque a ganância que é natural ao homem.
Ambição para ganhar fama no mundo, para ganhar alguma posição de autoridade sobre os semelhantes,
para viver uma vida luxuosa - isso nunca assegura paz mental. A paz mental é o resultado de
realizações muito diferentes. A riqueza não pode comandá-la, nem a autoridade recrutá-la! Ela deve ser
conquistada pelo modo rígido, através de meditação, repetição do nome de Deus e os nove passos para
a presença do onipotente. Ela deve ser conquistada na terra à qual o homem legitimamente pertence; e
não sobre qualquer outro corpo celeste, em direção ao qual ele possa ousar navegar.
Saibam que 'Aquilo' e 'Você' São o Mesmo
Vocês multiplicam a aflição recordando o passado e imaginando um futuro sombrio. Preenchem o
momento presente com temor, recapitulando o passado e refletindo sobre eventos futuros! A agulha
passa por cima do disco de gramofone e faz a música tocar. O disco é material inerte. Quando a mente
(a agulha) se preocupa com o universo, entra em contato com o universo e a música da alegria-tristeza é
ouvida. O erro se situa não no universo, nem na mente, mas no contato! Mantenham-se indiferentes,
sejam desapegados - então, não há nenhuma reação. Este é o caminho para ganhar paz mental.
A criança tem sua língua e a mãe tem a dela. A mãe mantém a criança em seu colo e pronuncia as
palavras, assim a criança pode aprender a falar. Independente de quão ocupada a língua da mãe possa
estar, a criança tem que falar com sua própria língua. A mãe não pode falar pela criança e livrar-se de
todo o incômodo! O guru também é semelhante. Ele pode apenas repetir, relembrar, inspirar, instruir,
persuadir, argumentar; a atividade, a disciplina, o discípulo deve, ele mesmo, iniciar. Ele deve transpor o
degrau por si mesmo. Ninguém pode içá-lo!
"Aquilo" é a palavra que se refere a alguma coisa ao longe. "Aquilo" significa alguma coisa distante para
a qual vocês apontam. "Você" é você mesmo. É a coisa mais próxima de vocês, chamada de você
mesmo. Vocês conhecem mais a si próprios; o que vocês têm que conhecer agora é somente isto: que
"você" e "aquilo", são o mesmo! Há somente um e não dois. Isto é dito como 'compreensível pela
inteligência, além do alcance dos sentidos de tato, audição, visão, paladar e olfato'.
O senhor Venkateshwara é celebrado como o Senhor das sete colinas; Seu templo é na sétima colina e
tem-se que percorrer e atravessar seis colinas para alcançá-lo. Isto é simbólico dos seis obstáculos da
luxúria, raiva, ganância, apego, orgulho e inveja. Tem-se que ir através destas paixões e deixá-las cair
diante d'Ele antes de encontrar-se face a face com o Senhor.
No extrato petrificado chamado de corpo, cavem com a ajuda da picareta chamada inteligência até que
desenterrem o diamante sabedoria, do solo que é a mente. Uma vez que vocês segurem a pedra
preciosa, não importa se a usam trabalhada em ouro, chamado natureza. Usem a natureza para clarear
ou destacar a sabedoria! Isto é um passatempo inofensivo. Mas não se tornem uma vítima da natureza
desta forma; respeitem-na como uma vestimenta de Deus.
Dirigentes Não Podem Reivindicar Isenção ou Privilégio
Como vocês podem subir as seis colinas e alcançar a sétima, se hesitam mesmo para subir o primeiro
degrau? Eu delineei o canto devocional em procissão nas ruas como uma disciplina espiritual, ainda no
ano passado, na Conferência Mundial em Bombaim. Mas, hoje, nesta conferência, Eu descobri que o
sub-comitê recomenda que os dirigentes devem comparecer a esta atividade pelo menos seis vezes ao
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ano! Vocês podem chamar isto de prática espiritual? Dirigentes não podem reivindicar qualquer privilégio
ou isenção. Eles devem demonstrar liderança; por sua devoção e fé eles devem inspirar os indecisos.
Esta é a sua função.
Mas agora eles buscam concessões! As pessoas se aglomeram em cinemas, se apressam em direção a
clubes sociais, passam dias juntos jogando cartas - mas, quando são solicitadas a cantar a glória de
Deus e purificarem a si mesmos e a atmosfera, clamam por concessões! Quando as cabeças batem
umas contra as outras raivosas, podem os pés estarem firmes e não afetados? Eles também chutarão e
esmagarão tão maliciosamente quanto puderem. Quando os dirigentes desejam não participar, os outros
também perderão o entusiasmo e esmorecerão. Almas realizadas, diz a Gita, agem para que o mundo
possa ser salvo. Enquanto isto seja assim, aqueles que são ávidos por realizar têm que agir, assim seus
progressos podem ser facilitados.
Eu não posso aceitar o argumento que as pessoas não encontrem tempo para sair em procissões de
cânticos. Se uma centena de coisas pode ser feita no tempo agora disponível, certamente a centésima
primeira coisa também pode ser acomodada no horário. Vocês podem parar de fazer as cem, mas esta
uma extra é como o alento que sustenta a própria vida. Não se juntem ao grupo somente quando o
operador de câmera está em volta; movam-se com o grupo e sintam a vibração. Os dirigentes devem ser
um com o resto, em todas as atividades da unidade. Sejam preenchidos com alegria que obtiveram
agora da afortunada chance de ouvir e executar o comando! Esta chance vem raramente para o homem.
Nas Instituições Sai as Mentes Devem se Harmonizar
Quando líderes se esquivam das tarefas que eles próprios prescreveram para os seguidores, mesmo as
mais fortes organizações sofrem desintegrações. Duas árvores friccionam uma contra a outra e um
incêndio florestal é a conseqüência; duas pessoas fortes lutam por poder e a instituição é pega em
conflagração! Não imponham as regras sem compaixão ou cuidadosa consideração. Se uma pessoa não
comparece a sessenta por cento das reuniões, as regras dizem que é para ela ser removida do posto.
Dêem a ela chances de se corrigir, de estar dentro do grupo, assim ela pode se corrigir. Se mesmo isto
não corrige, removam o nome sem qualquer remorso.
Não tenham qualquer um dentro que preferiria muito estar do lado de fora do grupo de devotos Sai, ou
por conta de seus hábitos ou por indiferença em relação a assuntos religiosos, especialmente com
respeito a instruções dadas por Mim. Pois Minha honra é sua honra, sua honra é Minha honra. Esta não
é sua unidade, sua organização; ela é Minha. Em Minha instituição, as mentes devem se harmonizar
mutuamente. Os corações de todos têm que ser arados pela disciplina e cultivados com as sementes do
amor, assim elas crescem em árvores de dedicação e produzirão os frutos da sabedoria.
Dirigentes e membros das Instituições Sathya Sai devem ter tolerância a opiniões diferentes deles
próprios, verdade, compaixão e amor por todos. Devem reverenciar a seus pais. Não devem cair no
pecado de pregar aquilo que não praticam. Quem quer que negligencie seus pais, os permite definhar e
sofrer, enquanto ele mesmo está desfrutando um elevado padrão de vida, não merece ser um membro,
pois Eu sempre dou ênfase à prescrição védica: "Venerem a mãe como Deus, venerem o pai como
Deus". Aqueles de vocês que são culpados deste erro, tomem nota e sejam curados por esta prescrição.
A família Sathya Sai deve ter somente homens e mulheres que honram sua obrigação familiar de
sustentar e cuidar de seus pais.
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