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ACEDAM A LÂMPADA DA MORALIDADE EM SEU CORAÇÃO 
Data: 19/01/02 – Ocasião: Divino Discurso - Local: Bangalore 

A pessoa pode dominar todas as formas de conhecimento,  
Ela pode conquistar seus adversários no debate, 

Pode lutar com valentia e coragem no campo de batalha, 
Pode ser um imperador reinando sobre vastos impérios,  
Pode oferecer vacas e ouro como um ato de caridade, 

Pode contar as incontáveis estrelas no céu, 
Pode dizer os nomes das diferentes criaturas vivas na terra,  

Pode ser uma especialista nas oito formas de ioga, 
Pode até alcançar a lua; 

Mas existe alguém que possa controlar o corpo, a mente e os sentidos, 
Virar a visão para dentro E alcançar o supremo estado de equanimidade da mente?” 

(poema télugo) 

“A equanimidade é a verdadeira beleza nessa terra sagrada da Índia. De todos os rituais, a aderência à 
Verdade é o maior sacrifício. O sentimento néctar nesse país é aquele de amor em direção à mãe. O 

caráter é valorizado muito mais do que a própria vida. As pessoas se esqueceram dos princípios básicos 
dessa grande cultura e hoje estão limitando a cultura ocidental. Que tristeza! O que aconteceu com esse 

país? Os indianos não estão conscientes da grandiosidade de sua herança cultural assim como um 
poderoso elefante que não tem consciência de sua própria força.” 

(poema télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

O homem está fazendo todo o esforço para atingir o estado de perfeição. É a cultura que conduz o 
homem a esse estado de perfeição. O homem tem que se comprometer a realizar atividades sagradas 
para se embeber de pureza, cultura e caráter. O amor é o princípio fundamental da vida. Preencham 
suas vidas com amor. O Amor é Deus. Vivam em amor. 

Ignorando esses sagrados princípios do amor, o homem está desviando sua vida cultivando qualidades 
perversas como o ódio, o ciúme, a pompa e a exibição. 

A honra de uma nação depende da moralidade de seu povo. A falta de moralidade irá certamente trazer 
má fama para a nação. A verdadeira raça humana é aquela que preserva a moralidade. Ouçam essa 

verdade, ó, valiosos filhos da Índia! 

(poema télugo) 

A Unidade e a Pureza Conduzem à Divindade  

Hoje, a moralidade declinou entre os seres humanos. Aquele sem moralidade não pode, 
verdadeiramente, ser chamado de ser humano.Acendam a lâmpada da moralidade em seu coração. 
Somente então poderão conduzir a vida de um verdadeiro ser humano. A moralidade é a base 
fundamental da saúde do homem. O homem deve, portanto, considerar a moralidade como a base de 
sua vida. Ele deve reconhecer a verdade de que a vida humana serve para preservar a moralidade. 

Não estejam sob a falsa noção de que o corpo sozinho, composto de cinco elementos, constitui um ser 
humano. É um engano desenvolver um apego indevido ao corpo, o qual é impermanente e efêmero. 
Além do corpo físico, o homem é dotado da mente (manas), do intelecto (buddhi) e da tendência inata 
(samskara). Esses três têm sua origem no atma. Baseado nisto, o Bhagavadgita declara: o eterno atma 
em todos os seres é uma parte do Meu Ser. A mente é um aspecto do atma. Não considerem-na como 
um mero amontoado de desejos. Do ponto de vista mundano, ela pode ser um amontoado de desejos, 
mas do ponto de vista espiritual, a mente é um amontoado de Divindade. O que o homem precisa para 
atingir a Divindade? Em primeiro lugar, ele tem que cultivar a unidade para atingir a Divindade. Na 
unidade reside a verdadeira cultura. A unidade é o ideal que o homem deve batalhar para alcançar. 
Qualquer tarefa grandiosa pode ser realizada através da unidade. O homem conquistou a 
independência, mas ele ainda está por atingir a unidade. Nós encontramos a diversidade em todos os 
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lugares. Algumas pessoas pensam que Swami estabeleceu o Hospital de Super Especialidades para 
prestar serviço às pessoas de Karnataka. Eu não observo quaisquer diferenças entre uma região e outra. 
Assim, Eu não construí esse hospital para as pessoas de uma região particular. Eu o fiz para o bem da 
humanidade inteira. 
O homem deve fazer esforços para visualizar a unidade na diversidade, e a partir disso atingir a 
Divindade. A unidade conduz à pureza. Onde há pureza, há Divindade. Somente através da unidade, da 
pureza e da Divindade, vocês podem experimentar a bem-aventurança. Vocês nunca poderão atingir a 
bem-aventurança se não desistirem do sentimento de diversidade e cultivar o espírito de unidade. 
É verdade que saúde é riqueza. A saúde é a necessidade fundamental do homem. Entretanto, uma vez 
alcançado o estado da bem-aventurança, vocês poderão sempre dispor de boa saúde. A bem-
aventurança é derivada somente de Deus. O homem está iludido com o sentimento de que pode 
conduzir uma vida de bem-aventurança ao adquirir riqueza e posição de autoridade. Nem a riqueza nem 
a posição de autoridade podem conferir bem-aventurança a vocês. Ela pode ser experimentada apenas 
quando visualizarem a unidade na diversidade. Se não forem capazes de alcançar a bem-aventurança, 
todas as atividades de serviço como a construção de hospitais, serão de pouca conseqüência. 

Os Hospitais Não Devem se Tornar Centros de Comércio  

Todos que trabalham em nosso hospital, sejam médicos, enfermeiras, equipe para-médica ou os 
técnicos, estão imbuídos do espírito de unidade. Esse hospital demonstra o ideal de unidade. Todas as 
suas equipes trabalham com o sentimento de que elas advêm de uma única família. A unidade é o 
princípio fundamental desse hospital. O princípio da unidade conduz o homem a um estado exaltado. 
Nosso hospital não anseia por dinheiro, nome e fama. Na Índia antiga, a educação, o cuidado com a 
saúde, a alimentação e a água eram providos gratuitamente. É a minha Vontade (sankalpa) prover todos 
eles totalmente grátis.  

Nosso hospital não é um centro de comércio. Em todo o mundo, os hospitais têm se tornado centros de 
comércio. É o pior dos pecados administrar um hospital com o único propósito de ganhar dinheiro. Vocês 
devem entender que também podem cair doentes algum dia. Portanto, devem tratar os pacientes com 
amor, sem esperar nada em retorno. Se querem ganhar o dinheiro deles, então todo o seu sacrifício será 
perdido. Após Eu ter iniciado esse hospital, muitos médicos ficaram com ciúmes de Mim e começaram a 
colocar obstáculos. Venha o que vier, Eu nunca irei desistir dessa tarefa sagrada. O ciúme deles irá 
apenas tornar a Minha decisão mais forte para continuar essa tarefa sagrada de modo ainda mais 
vigoroso. Eles mesmos serão, por fim, arruinados por seu ciúme. “Haverá paz e segurança no mundo 
somente quando as pessoas desistirem do ódio e da violência, incutirem em si sentimentos de amor e 
realizarem a unidade na humanidade” (poema télugo). A pessoa nunca deve ter ciúme da prosperidade 
de outra. O ciúme (asuya) é uma má qualidade. 
Asuya e Anasuya são irmãs. Anasuya foi abençoada com três filhos: a Trindade Divina de Bhahma, 
Vishnu e Maheswara. Asuya também teve três filhos, com o nome de: Kama (desejo), Krodha (raiva) e 
Dwesha (ódio). Asuya os conduz para todas as más qualidades. Quando desistirem de Asuya, vocês 
poderão conquistar a graça da Trindade Divina. Vocês devem participar das boas atividades e estender 
a sua cooperação para aqueles que as cumpram. Uma vez que Eu Me dedico a uma tarefa sagrada, 
nunca irei voltar atrás. Há muitos pobres e pessoas oprimidas que estão sofrendo pela necessidade de 
cuidado médico apropriado. Ninguém se preocupa com esses necessitados nos grandes hospitais, já 
que eles não podem sustentar um tratamento caro. Ao se falar em tratamento, a eles não é permitido até 
mesmo ir a qualquer lugar perto do portão principal do hospital. Pode haver maior pecado do que esse? 
Eu, por isso, decidi prover cuidado médico grátis para todos esses pobres e pessoas necessitadas. 
Projeto de Água Potável para Chennai  
Além da atenção médica apropriada, a água potável pura também é essencial para uma vida feliz e 
saudável. Meu plano de ação para o bem estar da humanidade é estupendo. Ele está destinado a ter 
sucesso. Se uma pessoa se encarrega de uma tarefa sagrada, ela não precisa se preocupar com os 
recursos. Nosso país, a Índia, não tem carência de recursos. Mas são muito poucos aqueles que têm a 
nobre intenção de fazer o bem à sociedade. Quando vocês se encarregam de uma tarefa sagrada, até 
mesmo a Natureza irá prover toda a sua ajuda. O épico sagrado Ramayana dá um amplo testemunho 
disso. Quando Rama estava seguindo para Lanka a fim de salvar Sua consorte Sita, não apenas a 
Natureza, mas os macacos e outros animais concederam toda ajuda a Ele. Porém, o homem hoje não se 
engaja em boas ações. Ele vai adiando, o que não é bom. 
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Quando semeiam uma boa ação hoje, vocês colhem uma tendência inata (samskara) amanhã. A 
tendência inata conduz à pureza, que, por sua vez, confere mérito. Essa é a sua grande fortuna. O 
homem sempre deve continuar a realizar boas atividades. Ele nunca deve adiá-las. Nessa ocasião 
sagrada, Eu decidi realizar ainda um outro projeto de serviço. Em Chennai há escassez de água potável. 
Os ricos podem enfrentar o gasto para obter água através de reservatórios e caminhões, mas e os 
pobres? Eles estragam sua saúde ao beber água da chuva recolhida de tanques e poças. Portanto, 
embora talvez seja difícil, Eu decidi prover as pessoas de Chennai com água potável. As águas do 
Godavari e do Krishna estão sendo drenadas para o mar sem serem apropriadamente utilizadas. Até 
mesmo em Rayalaseema, as pessoas estão sofrendo de escassez de água. Os distritos de Bellary, 
Anantapur, Cuddapah e Kurnool são considerados atrasados. Eu também quero prover água potável 
para todos esses quatro distritos. Esse projeto está destinado a ter sucesso. Não há dúvida sobre isso. 

Façam Uso Apropriado dos Seus Sentidos 

O homem deve ter uma fé inabalável. Mas, hoje ele não tem fé em si mesmo. Então, como ele pode ter 
fé em Deus? As pessoas se tornaram cegas tendo perdido os olhos da fé. Somente aquele com fé pode 
ser chamado de verdadeiro ser humano. O homem está utilizando de maneira errada esse nascimento 
sagrado. Nós devemos utilizar a nossa preciosa vida humana de modo apropriado realizando tarefas 
sagradas. De todos os seres vivos, o nascimento humano é o mais raro (verso em sânscrito). Ajudem os 
outros. Somente então a sua vida estará realizada. Vocês sabem por que as mãos lhes são dadas? 
Meramente para compartilhar alimento? Não. Elas servem para prestar serviço aos outros. Vocês sabem 
por que a língua é dada? É para se satisfazer com fofocas vazias? Não. Ela serve para entoar o Nome 
Divino. Dessa maneira, todos os sentidos devem ser apropriadamente utilizados. Foi isso que Buda fez. 
Ele estudou vários textos sagrados, encontrou muitas almas nobres e ouviu os ensinamentos delas, mas 
não se satisfez. Por fim, Ele percebeu que as práticas espirituais não têm utilidade se a pessoa não usa 
de modo apropriado os sentidos. 

"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 o mal, pensem o que é bom; 
Não façam o mal, façam o que é bom; 

Esse é o caminho para Deus." 

Para santificar seus sentidos, vocês devem utilizá-los para servir aos outros. Assim como vocês pensam, 
assim vocês se tornam (verso em sânscrito). Se têm visões más, escutam a más conversas, se 
satisfazem com más atividades, irão, por fim, se tornar maus. Se não podem realizar qualquer serviço, 
ao menos, falem de modo doce e suave. Vocês não podem agradar sempre, mas podem sempre falar de 
modo agradável. Atualmente o homem pronuncia palavras duras que ferem os sentimentos dos outros. 
Eles usam de maneira errada os seus sentidos. Então, como ele pode esperar ser feliz e saudável? Para 
desfrutar de uma boa saúde, façam uso sagrado de seus sentidos. Vocês podem ser pobres ou 
milionários. Podem ter dinheiro ou não, mas Deus deu a cada um de vocês os cinco sentidos. Façam 
uso apropriado dos sentidos e santifiquem suas vidas. 

Santifiquem Suas Vidas Servindo aos Pobres e aos Necessitados 

Manifestações do Amor Divino!  

Cada um de vocês é dotado de oração (hridaya). Ele é chamado de coração porque é preenchido por 
compaixão (daya). Atualmente o coração do homem está cheio de sentimentos perversos. É a qualidade 
da gentileza que pode transformar a mente do homem. A bondade e a gentileza são as qualidades 
naturais do homem. A perversidade não é qualidade humana. O homem é dotado de virtudes. Diz-se que 
o nascimento humano é o mais raro, mas se o homem se engaja em atos bestiais e demoníacos, como 
podemos dizer que ele é superior a outros seres? Ele deve utilizar sua educação, riqueza e energia para 
o bem estar dos outros. Para que serve toda a sua riqueza se ela não tem utilidade para a comunidade? 
Não há dúvida, o dinheiro é essencial, mas a pessoa não pode ansiar por acumular riqueza. As pessoas 
constroem hospitais gastando milhões de rúpias somente para obter inúmeros retornos. Construir um 
hospital é bom. Mas ele não deve ser feito somente com a finalidade de lucro. Gastem no mínimo 
cinqüenta por cento do seu dinheiro para o bem estar dos outros. Mas os médicos de hoje não dão 
medicamentos de graça até mesmo para um único paciente. Pacientes pobres não podem agüentar até 
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mesmo o custo dos remédios, uma vez que os preços deles subiram atualmente. 

Faz dez anos desde que construímos o Hospital de Super Especialidades em Puttaparthi. Acreditem ou 
não, nós realizamos mais de 70.000 operações de graça. Esse hospital completou um ano, e aqui 
também nós realizamos milhares de cirurgias cardíacas e cerebrais. Milhões de rúpias estão sendo 
gastas todo mês. Não são muitos os que estão cientes disso. Mesmo se tiver que gastar milhões de 
rúpias, Eu não irei desistir dessa atividade sagrada. Eu quero que esse hospital cresça mais e sirva os 
pobres e os necessitados. Nosso Primeiro Ministro Krishna nos ajudou muito na construção desse 
hospital. Além de outras coisas, ele nos deu a terra livre de impostos. Seu coração é preenchido com o 
espírito de sacrifício. Somente através do sacrifício, a pessoa pode atingir a imortalidade (verso em 
sânscrito). O Primeiro Ministro de Maharashtra, que hoje está aqui conosco, quer um hospital similar a 
ser construído em Mumbai. Ele está preparado para dar a terra necessária para isso. Em Mumbai a vida 
está se tornando cada vez mais difícil devido à poluição. Ela afetou a saúde das pessoas lá. Saúde é 
riqueza. A saúde é essencial para realizar qualquer tarefa. 

A vida humana não serve para acumular riqueza. Quando se vão desse mundo, vocês podem levar até 
mesmo um centavo consigo? O homem não pode levar mesmo um punhado de pó quando ele deixa o 
mundo; do contrário, haveria racionamento para o pó também. O que vocês, por fim, carregam consigo 
são apenas os resultados de suas ações, mérito ou pecado. Portanto, não se engajem em ações 
pecaminosas. A pessoa obtém mérito por servir aos outros e comete pecado ao feri-los (verso em 
sânscrito). Ajudar sempre, ferir jamais! Ao máximo possível, realizem atos de caridade e ajudem a todos. 
Preencham seu coração com amor. Quando preencherem seu coração com amor, sua vida inteira ficará 
envolvida com amor. É nossa tarefa tratar os pacientes e aliviar seu sofrimento. Dever é Deus. Trabalho 
é adoração. Realizem seu dever com amor. Eu faço o Meu dever com amor e não por nenhuma força 
externa. 

Os Jornais e a Televisão Não Devem Espalhar a Mentira 

Eu quero deixar um outro ponto claro a vocês. As pessoas estão se entregando à imaginação insensata 
sobre o que ocorreu no outro dia. O incidente não foi registrado de modo apropriado. Os jornais 
principalmente são os responsáveis por essa distorção de fatos. Eles estão mais interessados em 
publicar más notícias do que em compartilhar as boas com os outros. Qual é o propósito de um jornal? 
As notícias são para o norte, o leste, o oeste e o sul. Assim, um jornal tem de coletar notícias de todos os 
cantos e disseminá-las. Hoje, em vez de angariar informações autênticas, as pessoas escrevem o que é 
da sua vontade no jornal. Entretanto, há alguns jornais bons como o The Times of India e o The Hindu 
que não exageraram o incidente. Os jornais devem apresentar os fatos como eles são. Mas eles 
distorcem a verdade e publicam-na de um modo sensacionalista somente para fazer dinheiro. É uma 
vergonha fazer dinheiro dessa forma. 

Registrem os incidentes como eles acontecem. Não espalhem notícias falsas. O que aconteceu foi 
aumentado e espalhado para todos os lugares num segundo pela mídia jornalística e pela televisão. Até 
mesmo a televisão não parece ter outro trabalho que não o de espalhar essas falsas notícias. Hoje Eu 
estou com setenta e seis anos de idade. Até esse dia não tive nenhum contato com as pessoas, tanto da 
mídia jornalística quanto da televisão. Vocês podem, definitivamente, desenvolver a amizade com 
aqueles que registram a verdade. Qual é a utilidade em conversar com aqueles que publicam a mentira? 
Espalhar a mentira é um pecado. Ao falarem a mentira uma vez terão que encarar suas conseqüências 
em muitos nascimentos. Sendo esse o caso, vocês podem muito bem imaginar o destino daqueles que 
se entregam à mentira centenas de vezes todo dia. Os jornais devem reportar eventos exatamente como 
eles acontecem. Ninguém terá nenhuma objeção quanto a isso. É um pecado espalhar notícias falsas. 

De fato, o que aconteceu não foi nada. Eu fui até a última fila do Hall, alcançando mesmo aqueles que 
estavam sentados do lado de fora, recolhi suas cartas e então voltei para dentro, Me alimentei e visitei o 
hospital para verificar os preparativos. Quando Eu voltei de lá para Brindavan, todo o tipo de falsas 
notícias se espalhou. Eu não vi ninguém, nem ninguém chegou perto de Mim. Mas os jornais falaram 
que alguém se aproximou de Mim com uma pistola. Não é uma mentira descarada? Algum entre os 
jornalistas viu o incidente com os próprios olhos? Por que eles devem escrever mentiras? Além do mais, 
era apenas uma pistola de ar que é usada para atirar em pássaros. Esse incidente pequeno foi 
exagerado. É um grande engano. Deixem os jornalistas pensar o que quiserem. Eu não tenho nada a ver 
com jornais. Meu coração é preenchido com amor e somente amor. Eu compartilho meu amor com 
todos. Todos são Meus e Eu pertenço a todos. Eu não tenho raiva em direção a ninguém. Todos Me 
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amam e Eu amo a todos. O amor é a relação íntima que existe entre vocês e Eu. Os jornais fazem de um 
monte uma montanha e causam ansiedade a muitos. Que pecado eles cometeram! Devotos de vários 
países, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra, etc., enviaram telegramas a Mim, 
expressando sua preocupação. Deve haver algum limite à inveja do homem. 

O Presidente da América disse que os terroristas devem ser eliminados. Quem são os terroristas? O 
ódio e a inveja são os “terroristas” que devem ser mortos. Esses traços perversos estão presentes em 
todo homem. O homem deve fazer todo o esforço para aniquilá-los. Somente então o mundo pode 
progredir. Vocês não devem matar seres humanos companheiros; ao contrário, devem destruir os 
“terroristas” de dentro e cultivar virtudes. É isso que Eu desejo a vocês. A Índia irá alcançar riqueza e 
prosperidade e estabelecer um ideal para o resto do mundo apenas quando o ciúme e a raiva forem 
completamente erradicados dela. 

Manifestações do Amor Divino!  

Hoje, nós estamos celebrando o primeiro aniversário de nosso hospital. Eu não estou interessado 
nessas celebrações. Eu quero cada um de vocês cultivando a pureza, o amor e a compaixão. Vocês 
todos são manifestações do amor divino. Não há ser humano no mundo sem amor. O amor é sagrado, 
infinito e muito maravilhoso. Tendo sido dotados com esse amor divino, por que se comportam de uma 
maneira que é contrária à sua verdadeira natureza? Eu desejo que conduzam suas vidas com amor e 
façam desse país um ideal. Com isso, Eu abençôo a todos e encerro o Meu discurso. 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 1/2002  


