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UMA FLOR A SEUS PÉS 
Data: 04/03/70 – Ocasião: Divino Discurso - Local: Prasanthi Nilayam 

Eu já lhes falei freqüentemente tempos atrás, a respeito dos ideais e técnicas do serviço desinteressado, 
e mais uma vez, Eu lhes convido a experimentar tal felicidade inerente. Eu não preciso Me alongar 
novamente sobre a natureza especial da oportunidade que é oferecida a vocês aqui e agora. Entreguem 
seus corações repletos de deleite e compartilhem esta alegria com os outros; adorem a Deus nesta 
forma prazerosa. Quando vocês adquirirem as qualificações necessárias ao serviço, saberão que um 
coração puro, intocado pelo egocentrismo, inveja, ódio, egoísmo ou competição, é essencial; da mesma 
forma que a fé em Deus, como a fonte da vitalidade, da virtude e da justiça. O serviço desinteressado é 
uma forma de adoração que vocês oferecem ao Deus presente no coração de cada pessoa. Não 
perguntem aos outros, a que estado pertencem, ou qual casta ou crença professam. Vejam sua forma 
favorita de Deus nas outras pessoas e, pensando melhor, elas nem mesmos são “as outras”. Elas são a 
imagem d’Ele, tanto quanto vocês o são. Vocês não estão ajudando a um indivíduo qualquer, vocês 
estão adorando a Mim, neles. Eu estou diante de vocês nesta forma; então, que espaço há para que o 
ego de vocês se exalte? 
Deus é dever; o trabalho é adoração. Até o mais pequenino trabalho é uma flor colocada aos pés de 
Deus. Aproximem-se dos peregrinos que aqui vieram para o festival, com o coração tomado pelo tesouro 
do Amor. 
Todo Tipo de Serviço é um Ato de Adoração 
Não coloquem o emblema no bolso quando o trabalho aqui chegar ao fim e o festival houver acabado. 
Também quando vocês deixarem seus lares, e assumirem seus velhos hobies e hábitos descartados. 
Estes três dias, não são três dias de espetáculo, mas sim uma marcha de peregrinação de toda uma 
vida. A insígnia deve estar inscrita no coração, irremovível, por toda a vida. Onde quer que encontrem 
uma pessoa doente, deprimida, desconsolada ou enferma, ali é seu campo de serviço. Cada célula 
sangüínea, cada nervo deve vibrar em amor, com um ávido desejo de reparti-lo com os desamparados. 
Quando o amor preencher todo o coração, ele terá sido, de fato, convertido em divino, pois Deus é amor 
e o amor é Deus. Foi o amor e a compaixão que d’Ele florescem que fez com que os grandes santos da 
Índia e de outros países, como Kabir, Tukaram, São Francisco, Ramakrishna, se tornassem imortais 
Há algumas pessoas em Nilayam, que têm estado aqui 10, 15, 20 anos, longos períodos, e apenas seus 
corpos se tornaram mais velhos, suas aspirações pelo serviço desinteressado não se desenvolveram. A 
vida em Prasanthi Nilayam deve aprofundar a fé na senda do serviço para salvação. O essencial é a 
atitude, a particularidade do serviço em si deve ser pequena. Talvez vocês não tenham a chance de 
fazer parte de algum esquema de serviço grandioso, onde milhões de pessoas sejam beneficiadas; 
vocês podem ajudar uma ovelha coxa a passar pela porteira, ou guiar uma criança cega para atravessar 
a rua. Isso também é um ato de adoração. 
Uma cópia da Gita pode estar disponível por vinte e cinco centavos, um romance infantil custa dez 
rúpias, o que é mais satisfatório? Qual deles pode transformar metal em ouro? O serviço desinteressado 
é mais frutífero do que a repetição do Nome do Senhor, meditação, rituais e sacrifícios, normalmente 
indicados para os aspirantes espirituais, porque ele serve a dois propósitos: a extinção do ego, e a 
realização da Bem-aventurança. 
Quando alguém próximo a vocês, está imerso em pesar, vocês podem ser felizes? Não. Seria tão 
comovente quanto ouvir o choro de um bebê. Vocês ficariam com lágrimas nos olhos por compaixão. Por 
quê? Porque existe um laço invisível entre vocês dois. Somente o homem possui a qualidade da 
simpatia; somente ele pode se sentir feliz quando os outros estão felizes, e miserável quando os outros 
estão miseráveis. Por esse motivo ele é o modelo da criação, o auge do progresso animal. Apenas o 
homem é capacitado para o serviço; esta é a sua glória especial, uma habilidade única. 
Vocês Só Podem Servir a Deus, Servindo ao Homem 
Antes dos festivais das Mães Divinas (Dasara), de aniversário e Shivaratri, todos os anos, Eu exorto 
vocês a fazerem o voto do serviço, como se fosse uma disciplina espiritual. Eu devo dizer-lhes que ainda 
não estou satisfeito com a performance de vocês. Porém, não desisti de instruí-los e comissioná-los, pois 
tenho esperança de que um dia alcancem este ideal. Este é um exemplo do atributo da Misericórdia, 
naturalmente inerente em Mim. Esta qualidade Me faz apreciar até as pequenas tentativas que vocês 
fazem para praticar o ideal do serviço. 
Porque vocês vêm de tão longe, enfrentando todos os custos e problemas de uma viagem? Para estar 
em Minha presença e ganhar Minha Graça, não é? Porque então vocês buscam outros contatos, outros 
favores, uma vez que aqui chegaram? Esqueçam tudo o mais, e se firmem nos comandos que Eu dou. 
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Eu quero apenas iniciá-los na senda espiritual do serviço e do amor. Não se envergonhem de terem sido 
solicitados a tomar conta de uma pilha de sandálias, carregar água para os sedentos, ou de permanecer 
em pé junto ao portão. O privilégio e a alegria consistem no uso no qual vocês empregam suas 
habilidades e no tempo para ajudar os outros. Vocês anseiam por Me servir. Então deixem-Me dizer-
lhes: servindo aqueles que Me servem, vocês Me agradam tanto quanto servindo a Mim. Servir a quem 
quer que seja é servir a Mim, pois, Eu estou em todos.  
O alívio e a alegria que vocês proporcionam aos doentes e infelizes, Me alcança, pois Eu estou em seus 
corações, e Eu sou aquele por quem eles chamam. Deus não tem necessidade dos seus serviços; Ele 
sofre de dores nas pernas, na cabeça ou no estômago? Tentem servir aos santos; sejam servos dos 
servos do Senhor. O serviço ao homem é o único meio de servir a Deus. 
Sirvam às Pessoas com Humildade e Eficiência 
Todos vocês têm, Eu sei, o desejo de tocar os meus pés e se Eu der a chance de fazê-lo, a todos os 
ansiosos, o que aconteceria aos meus pés? E que alvoroço se formaria ao redor de Mim! Na natureza 
íntima das coisas, todos os que têm este anseio não poderiam ser satisfeitos. Contudo, saibam que os 
Meus pés estão em toda parte. “Em todos os lugares, Suas mãos, Seus pés”, diz a Gita. O Purusha 
Suktah dos Vedas diz: “O Supremo Soberano tem mil cabeças, mil olhos e mil pés” (Verso em 
Sânscrito). As cabeças, olhos e pés, dos milhares que aqui se reúnem, são Minhas cabeças, Meus olhos 
e Meus pés. Cuidem deles, respeitem-nos, atendam suas necessidades... assim, vocês terão feito 
repetição do nome de Deus, meditação e rituais sagrados! 
O mantra diz: “A homenagem que vocês prestam a todos os deuses, flui para aquele que é o Único 
Deus” (Verso em Sânscrito). Eu vou mais além, e lhes dou este novo mantra: “A reverência, o serviço 
que vocês oferecem a cada indivíduo, flui automaticamente para o Único Deus” (Verso em Sânscrito). O 
que significa Keshava? Significa a Suprema Divindade, cujo cabelo representa a Trindade de Brahma, 
Vishnu e Shiva... os aspectos Criador, Conservador e Desintegrador da Divindade. 
Prestem serviço aos que aqui se reúnem, com amor e inteligência, humildade e eficiência. Então quando 
eles retornarem aos seus lares, eles dirão aos seus amigos e parentes: “As pessoas que encontramos 
em Prasanthi Nilayam nos trataram mais amorosamente do que qualquer outro parente próximo; eles 
nos assentaram na sombra; nos indagavam com freqüência a respeito de nossa saúde; trouxeram o 
médico até nós; ofereciam remédios quando alguém estava doente; falavam doce e suavemente, 
sempre que pedíamos alguma informação”. 
Respeitem a Todos, Ninguém é Inferior a Ninguém 
A insígnia não lhes concede autoridade de chefe sobre os que não a têm. A insígnia não deve ser 
profanada pela sua aspereza, orgulho ou perseguição. Uma vez que foram abençoados por ela, não 
devem se entregar a conversas banais, vida fútil, comportamento lascivo ou maus hábitos como o fumo, 
jogos de azar, bebedeiras, escandalizando os outros. Vocês não podem conquistar uma posição de 
liderança, se for esta a ambição de vocês, sem antes prestar anos de sincero serviço desinteressado às 
pessoas. A não ser que vocês construam suas carreiras neste fundamento, a liderança não passará de 
um negócio de cinco anos! 
Permitam-me dizer-lhes alguns detalhes do serviço que vocês podem realizar aqui: providenciem para 
que os idosos e doentes não se assentem sob o sol quente; forneçam água potável, sem tumulto, a 
todos que necessitarem; fiquem atentos aos elementos anti-sociais e batedores de carteira, que chegam 
antes dos próprios devotos, com o intuito de pagar os débitos que começaram a saldar em nascimentos 
prévios! Providenciem que os grupos que estiverem nos arredores e nos barracões à noite, se sintam 
seguros e protegidos. Tomem todas as precauções para preservar a limpeza da área, e também manter 
a quietude da atmosfera. 
Não gritem com as pessoas que gritam, na tentativa de garantir que o silêncio seja mantido. Falem vocês 
em baixo tom e advirtam os outros a falar da mesma forma. Expliquem aos que falam alto o porque de 
baixar suas vozes. Se o motivo for explicado, eles irão simpatizar com vocês e entenderão o propósito. 
Respeitem a todos e se dirijam a eles como se fossem dignos do mais alto respeito que vocês são 
capazes de oferecer. Ninguém é inferior a ninguém. Sai está em todos, e se vocês insultarem alguém, 
este será um insulto direto contra Sai. Não arrastem as crianças que começarem a chorar alto, acalmem-
nas suavemente. Se comprometam em trazer consolo aos doentes físicos. Eu me empenharei em dar 
consolo aos doentes mentais e espirituais. 
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