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UMA ATITUDE DE DESAFIO
Data: 02/03/58 – Ocasião: Divino Discurso - Local: Chitthoor

Nós ouvimos o discurso de agradecimento que os alunos da sexta série fizeram aos professores da escola e
os conselhos que deram aos estudantes das séries mais baixas. Suas palavras foram de doçura, cheias de
gratidão aos professores e de encorajamento aos estudantes que irão continuar sob os cuidados desses
mestres. Eles também expressaram seu pesar por terem que deixar uma boa escola e um conjunto
excelente de instrutores e a companhia gratificante dos colegas. No entanto, apesar das lindas palavras, Eu
duvido que seus sentimentos sejam exatamente estes, pois, afinal de contas, eles sabiam que teriam que
partir para estudos superiores. Durante todos estes anos, eles sabiam que este dia iria chegar. Certamente,
é bom ver que estes meninos expressam sua gratidão pelos benefícios que receberam. Eles também
prometeram servir ao seu país no melhor de suas habilidades, pois serão os guardiães desta terra nos dias
vindouros. Eu fico especialmente contente na companhia dos estudantes, pois eles são como os brotos no
jardim; são os jovens heróis que terão que assumir a difícil tarefa da reconstrução nacional e internacional.
A situação atual no mundo é como um tufão, causando intranqüilidade e confusão. Ninguém tem quietude
mental; o medo e a ansiedade grassam por todo lado; o pânico reina enquanto se anuncia a conquista do
espaço e a localização de novos planetas. Mesmo neste país, vivemos um tempo de crise e nenhum
instante deve ser perdido para se corrigir as coisas, de modo que os homens possam desfrutar de paz mais
do que qualquer outra coisa; pois sem paz, a vida é um pesadelo.
Tolerem Todos os Tipos de Pessoas e Opiniões
Enquanto estiverem estudando outras coisas, vocês devem aprender o segredo da paz. Esta oportunidade
não deve ser perdida, pois essa é a sabedoria que irá salvá-los. O sistema atual de educação visa torná-los
aptos a ganharem o seu sustento e tornarem-se cidadãos; mas não lhes dá o segredo de uma vida feliz; ou
seja, o discernimento entre o real e o irreal - que é o verdadeiro treinamento de que precisam. Claro, não é
culpa de vocês, mas sim daqueles responsáveis por estes assuntos. Eles o terão que fazer,
preferencialmente mais cedo do que mais tarde. Cultivar o discernimento é a principal meta da educação; a
promoção de hábitos virtuosos, o fortalecimento do Dharma, a estes se deve dispensar atenção; não à
aquisição de polidez e cavalheirismo ou ao armazenamento de informação genérica e à prática de
habilidades comuns.
Primeiro, fixem-se na consciência de que vocês são a imortal a Centelha Divina Interior, que é indestrutível,
sagrada, pura e divina. Isso lhes dará coragem e força inabaláveis. Então, vocês devem desenvolver amor e
respeito mútuos. Tolerem todo tipo de pessoa e de opinião, todas as atitudes e peculiaridades. A escola, o
lar e a sociedade são todos terrenos de treinamento para a tolerância. Na escola, os professores e alunos
precisam estar cientes de suas obrigações e deveres. As relações precisam ser baseadas no amor, não no
medo. Apenas a atmosfera de amor pode garantir uma cooperação alegre e a concórdia. Acima de tudo,
sejam bons, honestos e bem comportados. Isso tornará os títulos universitários mais louváveis e valiosos.
Não dêem valor exagerado à aprovação nos exames, pois se assim o fizerem poderão ficar terrivelmente
deprimidos se fracassarem; nós ouvimos sobre muitos jovens que cometem o suicídio quando o resultado
dos exames é anunciado. Queridas crianças, não cometam este tipo de tolice. Recebam o insucesso, se ele
vier, como um estímulo para novo esforço; analisem porque falharam e aproveitem a experiência. Se
arruinarem a si mesmos com ações tolas como esta, vocês Me causarão dor, lembrem-se.
Recusem-se a se Tornarem Bodes Expiatórios dos Políticos
Aprendam, quando estudantes, a como ter êxito no turbilhão da vida, como sobreviver sem causar dor e
sofrimento aos outros e a si mesmos. Não percam tempo tomando parte em processos eleitorais e
discussões sobre as facções e extravagâncias dos adultos; eles lhes estão dando maus exemplos e vocês
precisam evitar imitar seu comportamento baixo. A política é uma variedade de ‘carrapato’ que infesta alguns
indivíduos e aflige suas vidas. Não peguem essa infecção deles. Estejam limpos e contentes. Vocês são
muito jovens para compreenderem as complicações e confusões da política e só podem ser ferramentas e
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instrumentos de pessoas que lhes querem usar para seus próprios fins. Sejam firmes; recusem-se a se
tornar bodes expiatórios de tais homens. Digam-lhes que vocês têm trabalho melhor a fazer.
Avancem só até onde seus próprios talentos e suas experiências possam levá-los. Examinem tudo e
acreditem apenas no que lhes parece correto. Não digam simplesmente, Sai Baba fala bem, ou Sai Baba
escreve bem; respeitem Sai Baba só se Ele agir tão bem quanto fala ou escreve.
Devoção e Atividade - estas duas coisas devem andar sempre juntas. Sri B. Gopala Reddi veio para
inaugurar o hospital em Puttaparthi e disse: “Se o Governo simplesmente tivesse planejado este hospital,
sequer as fundações estariam prontas agora.” Assim também, esta escola alcançou sua fama e estatura
devido ao cuidado e ao amor dos seus fundadores e patrocinadores. Todos devem cooperar na manutenção
de tais instituições; as diferenças de opiniões devem ser como os dois olhos, cada um dando uma visão
diferente do mesmo objeto; ambos, quando coordenados, dão uma figura tridimensional completa. Os que
doaram para esta escola fizeram algo de muito bom: eles o fizeram num espírito de veneração e
humanidade. Sejam gratos pelo sacrifício deles e tirem o melhor proveito desta oportunidade que eles lhes
propiciaram.
A Índia é Abençoada Com Muitos Santos e Sábios
O Juiz Distrital, em suas considerações iniciais, disse que a Índia foi abençoada com muitos santos, sábios e
outras manifestações da Divindade na forma humana. Uma dúvida pode surgir sobre por que tais aparições
ocorrem na Índia, mais que em qualquer outro lugar, quando o mundo é tão grande e a humanidade está em
todo lugar para ser salva e guiada. Há uma razão para isto, acreditem em Mim! Bem, porque apenas Kolar
deveria ter ouro em toda a Índia? Onde há uma mina de ouro, há a necessidade de engenheiros de minas e
químicos para extraí-lo, separá-lo, purificá-lo e distribuí-lo para os vários lugares onde há demanda, não é?
Assim também, é aqui na Índia que está a mina de sabedoria e tesouros espirituais: os Darshanas, as
Upanishads, a Gita e os Vedas. Isto tem que ser distribuído puro e imaculado, garantido em valor e
qualidade, para os ávidos aspirantes espirituais em toda parte e assim nós temos tido uma sucessão de
sábios e santos. Por conta destes ensinamentos e das vidas destas pessoas, há um vasto campo de virtude
espiritual nesta terra, o qual necessita apenas de um pouco mais de cuidado para gerar uma colheita rica.
O Apego à Natureza Tem Limites
As pessoas sofrem porque têm todo tipo de desejos insensatos e anseiam por realizá-los e aí fracassam.
Elas põem demasiado valor no mundo objetivo. É só quando o apego aumenta que vocês sofrem dor e
pesar. Se olharem a natureza e todos os objetos criados a partir da perspectiva da sua Visão Interior, o
apego será descartado e, embora o esforço se mantenha, vocês também verão tudo mais claro e com uma
glória profusa de Divindade e esplendor. Fechem estes olhos e abram os olhos interiores e que grandioso
quadro da Unidade essencial vocês obterão! O apego à natureza tem limites, mas o apego ao Senhor, que
vocês desenvolvem quando o olho interior se abre, não tem limites. Desfrutem dessa Realidade, não dessa
imagem falsa.
O Senhor é o Poder Imanente em tudo. Aqueles que se recusam a acreditar que a imagem no espelho é um
reflexo deles mesmos, como podem acreditar no Senhor, quando Ele está refletido em todos os objetos ao
seu redor? A lua é refletida em um pote, conquanto haja água nele; assim também, o Senhor pode ser
claramente visto em seu coração, contanto que vocês tenham a água do amor nele. Quando o Senhor não
está refletido em seu coração, vocês não podem dizer que o Senhor não existe; isto apenas significa que
não há amor em vocês.
Os estudantes e mesmo adultos daqui desistiram do estudo de sânscrito, dispensando-o por ser uma língua
difícil e sem utilidade. Eles negligenciaram os textos antigos, amontoando-os em algum canto e apenas os
retirando nos dias de feriados de veneração! Mas os aspirantes ocidentais que reconhecem o seu valor os
têm levado para seus próprios países, traduzido para suas línguas e aprendido sua essência com devoção.
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Os Estudantes Devem Honrar o Trabalho Físico
Ler apenas não é o suficiente; vocês podem dominar todos os comentários sobre as Escrituras e podem
estar aptos a argumentar e discutir com grandes eruditos sobre estes textos; mas sem colocar em prática o
que eles ensinam, isto é uma perda de tempo. Eu nunca aprovei o conhecimento livresco; prática é o que Eu
considero. Quando vocês saem da sala de exames, sabem se passaram ou não, não é verdade? Pois vocês
mesmos podem julgar se responderam bem ou não. Assim, no esforço espiritual ou no comportamento ou
na prática, cada um de vocês pode julgar e avaliar o sucesso ou fracasso que lhe espera. A disciplina
espiritual é a coisa essencial até mesmo para vocês, pois nenhuma idade é cedo demais para isso. Assim
como fornecem ao corpo alimento e bebida em intervalos regulares, vocês também devem cuidar das
necessidades do corpo espiritual interior com a repetição do nome de Deus e a meditação, e do cultivo das
virtudes. Boa companhia, atitude correta e pensamentos sagrados são essenciais para o crescimento e para
a saúde da personalidade interior. O corpo é a mansão do Senhor do Mundo. Na medida em que vocês são
exigentes quanto a tomar café ou chá em intervalos regulares, sejam também exigentes com relação à
pratica da meditação e da repetição do nome de Deus em intervalos regulares para a saúde e vivacidade do
espírito.
Os estudantes devem ter uma postura de desafio perante as coisas; eles devem honrar o trabalho físico.
Devem estar desejosos de servir àqueles que necessitam de ajuda devido às suas deficiências físicas.
Respeitem também aos mais velhos e não percam a oportunidade de servi-los, honrando-os e agradandoos. O que quer que lhes traga saúde e alegria, acolham-no; mas não se rebaixem adotando passatempos
vulgares. Não vaguem sem rumo pelas ruas ou freqüentem cinemas e nem se misturem com companhias
indesejáveis ou cultivem maus hábitos apenas por diversão.
Este país tem que ser elevado a grandes alturas por vocês, não pelos líderes atuais, lembrem-se. Notem
também que, enquanto em outros países as pessoas cooperam alegremente com aqueles que são
corajosos, inteligentes e bondosos, aqui a característica nacional é terem inveja uns dos outros, puxar para
baixo aqueles que estão subindo e recusar-se a cooperar e ajudar. Vocês jovens devem dizer a si mesmos:
“Estes adultos fazem tais coisas embora saibam que são erradas. Que lástima! Mas nós iremos crescer de
modo diferente. Não iremos trair nossas palavras em nossas ações. Agiremos conjuntamente em harmonia
e amor.” Se vocês desenvolverem tais virtudes, a nação prosperará; caso contrário, será arruinada.
Mantenham estes conselhos sempre soando em seus ouvidos.
Eu os abençôo a todos: pais, cidadãos, professores e estudantes. Esta escola, que foi estabelecida com a
generosidade das pessoas, certamente irá crescer em estatura e brilhará como uma grande instituição. Eu
não tenho dúvidas quanto a isso.
Publicação em Português: Palavras de Sathya Sai - Vol. 01 - Discurso 06 - 12/1999
Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 01 - Discurso 06 - 12/1958
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