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DISCURSO DIVINO: SHIVARATRI 

FORTALEÇAM A MENTE  

Bharat é a terra natal de muitas almas nobres, 
que conquistaram um grande nome e fama em 
todos os continentes do mundo. Esta é a terra 

de pessoas de valor, que derrotaram 
governantes estrangeiros e alcançaram a 

independência. Esta é a terra que se sobressaiu 
em música, literatura e outras belas-artes. 

Tendo nascido nesta grandiosa terra de 
Bharat, oh, meninos e meninas, é seu dever 

sagrado proteger a sua rica herança cultural. 
(Poema em télugo) 

A Espiritualidade Leva o Homem ao 
Nível mais Elevado 

Encarnações do Amor Divino! 
Cada dia é seguido pela noite, mas nem 

todas as noites podem receber o nome de 
Shivaratri. A noite durante a qual recitamos o 
nome de Shiva, ouvimos Suas glórias e 
contemplamos o princípio de Shiva é 
Shivaratri. Na verdade, toda noite utilizada 
para a contemplação de Shiva é Shivaratri. 

O Deus sem Forma Assume a Forma 
com que É Adorado 

Shiva não é o nome de nenhuma 
encarnação particular de Deus. Hari e Hara 
não têm formas físicas. Eles 
são Bhavateeta (além de todos os 
pensamentos). O nome Hari se refere a Vishnu 
e Hara, a Shiva. Nenhum deles tem forma 
física, mas as pessoas lhes atribuem formas 
físicas, os adoram e almejam ter a visão de 
suas formas. Se não encarnaram nessas 
formas, por quem elas lhes foram dadas? 
Essas formas foram atribuídas por artistas 

como Ravi Varma. Eles desenhavam suas 
imagens com base nas descrições e atributos 
dados nos Shastras (escrituras sagradas). As 
formas por eles desenhadas não são nada 
além da sua própria imaginação. 
Verdadeiramente falando, Shiva e Vishnu não 
têm formas. Eles são sem forma. Deus é 
descrito como Nirgunam, Niranjanam, 
Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, 
Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (sem 
atributos, imaculado, morada última, eterno, 
puro, iluminado, livre e encarnação do 
sagrado). Os artistas atribuem formas 
particulares à Divindade sem atributos e sem 
forma. Os devotos também adoram essas 
formas de Shiva e Vishnu e desejam vê-Los 
nessas formas. Mas Deus não pode ser 
limitado a uma imagem ou pintura. Que 
imagem pode ser feita de Deus, que não tem 
forma? Contudo, Deus assume a forma na qual 
Ele é adorado por Seus devotos. Essa forma é 
apenas momentânea, não é eterna. Todas as 
formas são temporárias. Na verdade, Deus 
está além de todas as formas. 

 

 

Certa vez, Lakshmi comentou a forma de Shiva 
e perguntou a Parvati: 
 



Oh, Gowri! Tu és muito nova e Sambashiva é 
velho; 

Ele tem cabelos desgrenhados e veste uma pele 
de tigre; 

Monta um touro e está constantemente em 
movimento; 

Ele se adorna com cobras; 
Como pudeste cortejá-Lo? 

Não sabes de tudo isso? 
Ele não tem casa própria e dorme no campo de 

cremação. 
(Poema em télugo) 

Isso também se refere à forma imaginária 
de Shiva. Lakshmi disse ainda: “Shiva não tem 
casa. Se você recebe alguém, não há nem 
mesmo um pequeno local para abrigar a 
pessoa. Ele não tem clã nem linhagem. Ainda 
por cima, ele é Ardhanareeswara (andrógino). 
Como você pode chamá-Lo de Deus?”. Então, 
Parvati respondeu: “Deus está além de todo 
nome, forma, clã ou linhagem”. Ela também 
perguntou a Lakshmi: “Você sabe que tipo de 
pessoa é o seu marido? Ele não tem tempo 
para comer ou dormir. Ele corre no auxílio dos 
devotos que o chamam pedindo socorro e não 
é capaz de comer nem mesmo uma porção de 
comida, até mesmo se esta é servida diante 
dele. Devotos como Draupadi, Prahlada e 
Narada continuam a chamá-lo para pedir 
ajuda. Como você pode casar com ele, que está 
sempre correndo para ajudar seus devotos?”. 
Nomes e formas atribuídos a Deus são apenas 
imaginários. Eles não são reais. Deus é eterno. 
Ele está além do nascimento e da morte. Ele 
não tem início nem fim. Ele é a encarnação 
do atma, que é eterno. É devido à sua ilusão 
que o homem atribui nomes e formas a Deus, 
que é desprovido de forma. Contudo, Deus 
assume a forma na qual Ele é adorado por Seus 
devotos, a fim de realizar seus desejos. Se um 
devoto ora a Deus para lhe dar darshan na 
forma de Krishna, Deus aparecerá na mesma 
forma. De forma semelhante, se outro devoto 
adora Deus na forma de Rama, Ele assumirá 
essa forma. Na verdade, Deus não está 
limitado à forma de Rama, à de Krishna, nem a 

qualquer forma de Suas encarnações. É 
apenas para a satisfação de Seus devotos que 
Ele assume essas formas. Ele está além de 
todos os atributos. Somos nós que atribuímos 
nomes e formas a Deus para a nossa própria 
satisfação. 

Não Limitem Deus a Nenhuma Forma 
em Particular 

Todas as formas são momentâneas e 
irreais. Apenas o atma é verdadeiro e eterno. 
Tudo pode mudar, o mundo inteiro pode 
mudar, mas o atma não se altera. Na verdade, 
o mundo inteiro está imanente no atma, ou 
consciência. Chamem-no de Atma, Aham ou 
Brahman, o nome se refere à mesma 
consciência. É por isso que se diz “Aham 
Brahmasmi” (Eu sou Brahman, Deus). As 
pessoas atribuem diversos nomes e formas a 
essa consciência todo-penetrante, e se iludem. 
Contudo, quando Deus encarna na Terra e 
assume uma forma, é bom adorar e 
contemplar essa forma, e aspirar a alcançá-Lo. 
Enquanto a forma está ali, vocês derivam 
grande felicidade dela. Mas não limitem Deus 
a nenhuma forma em particular. A forma física 
existe apenas por um período passageiro e 
está sujeita a muitas mudanças. Tomem este 
corpo como exemplo. Ele também sofreu 
muitas mudanças. Depois de mais algum 
tempo, talvez vocês nem consigam ver esta 
forma. A pessoa não se deve sentir triste ao se 
despir de seu envoltório mortal e alcançar sua 
morada divina. Quando Deus encarnou na 
forma de Rama, Ele foi à floresta e matou 
muitos demônios. Mas vocês o vêem agora? 
Não. Ele adentrou no rio Sarayu e alcançou 
Sua morada divina. Portanto, sempre 
considerem o corpo físico como algo 
transitório e efêmero. 

 
O corpo é constituído de cinco elementos e está 

fadado a perecer mais cedo ou mais tarde; 
contudo, o morador interno não tem 

nascimento nem morte. O morador interno 



não tem apego de nenhuma espécie e é a 
testemunha eterna. Verdadeiramente falando, 
o morador interno, que está na forma do Atma, 

é o próprio Deus. 
(Poema em télugo) 

 
Portanto, não considerem o corpo como 

sendo permanente. O corpo existe por um 
período particular, de acordo com o tempo e 
as circunstâncias. Depois da passagem desse 
período particular de tempo, o corpo deixa de 
existir. Vocês consideram o corpo como sendo 
permanente, mas ele não é. Krishna viveu em 
Dwaraka, na Era de Dwarapa, caminhou entre 
as pessoas daquele período e lhes deu 
felicidade. Mas vocês podem ver a forma física 
de Krishna agora? Isso não é possível. Tudo 
vem e vai. O seu passado pode voltar? Não, 
não. Portanto, passado é passado. O futuro é 
incerto. O presente também não permanece 
presente por todo o tempo, e também se 
transforma em passado. 

Instalem Qualquer Forma de Deus 
em seu Coração 

Cada lâmpada elétrica possui uma certa 
voltagem. Ela pode fornecer luz apenas por 
um período limitado de tempo. Os corpos 
dos avatares, como todos os outros corpos, 
são também como lâmpadas. Assim como a 
lâmpada, o corpo também tem certo período 
de vida. Houve muitos avatares. Vocês devem 
instalar a forma de qualquer um deles no seu 
coração, contemplá-la e fazer dela a base da 
sua vida. Mas não pensem que o corpo físico 
do avatar estará sempre ali. O corpo precisa 
passar por mudanças. Inicialmente, vocês 
eram crianças. Depois, se tornaram 
estudantes universitários. Mas por quanto 
tempo vocês podem permanecer como 
estudantes? Apenas por um curto período. 
Depois disso, vocês se casam e têm um filho. 
Depois, tornam-se velhos e, por fim, deixam o 
corpo. Da mesma forma, os corpos 
dos avatares também sofrem mudanças. Eles 

residem sobre a Terra por certo período. 
Quando vocês meditarem sobre eles, eles 
certamente se manifestarão diante de vocês. 

Existem três estágios do sadhana 
(disciplina espiritual). Primeiro, 
concentração, segundo, contemplação, e 
terceiro, meditação. Concentração significa 
focar-se em um objeto ou forma por um curto 
período. Agora, vocês estão vendo esta forma 
e focando sua atenção nela. Isso pode ser 
chamado de concentração. Quando sua 
atenção fica focada por um período maior, 
chama-se contemplação. Quando a forma fica 
impressa permanentemente no seu coração, 
sem qualquer oscilação da sua mente, dá-se o 
nome de meditação. Mas, na maior parte do 
tempo, as pessoas estão praticando apenas 
concentração e contemplação. Esses não são 
estados permanentes. Contudo, a 
concentração é o primeiro passo. 
Gradualmente, vocês devem alcançar o nível 
da contemplação. Significa que a sua atenção 
fica fixa por um intervalo maior de tempo, mas 
pode ainda existir alguma oscilação mental 
nos intervalos. Quando alcançam o estágio de 
meditação, a forma fica permanentemente 
impressa no seu coração e não há 
absolutamente nenhuma oscilação. Por 
exemplo, vocês adoram Rama e se concentram 
na Sua forma. Contudo, sua concentração 
permanece fixa apenas por um curto período, 
depois do qual ela começa a vacilar. Mas, se a 
forma fica impressa no seu coração e vocês 
vêem apenas essa forma, abrindo ou fechando 
os olhos, então isso se chama meditação. A 
meditação real não se altera com a mudança 
de tempo, lugar e circunstâncias. Vocês devem 
praticar essa meditação. Nossos sábios 
antigos praticavam meditação e, como 
resultado disso, Deus se manifestava diante 
deles sempre que oravam, falava com eles e 
concretizava suas aspirações. 

Deus é eterno e onipresente. No exato 
momento em que O chamarem, Ele se 
manifestará diante de vocês. Essa forma 
eterna da divindade é a única verdade. Não 



haverá mudanças na divindade em nenhum 
ponto do tempo. Vocês devem instalar esta 
forma em seu coração, que é verdadeira, 
eterna e sem fim. A meditação em qualquer 
forma de Deus é boa. Não imponham 
quaisquer distinções entre esta forma e 
aquela forma, ou entre Rama, Krishna e Sai 
Baba. Qualquer que seja a forma sobre a qual 
vocês meditem, devem instalá-la 
permanentemente em seu coração. Ela deve 
permanecer ali para sempre e não deve 
mudar. 

Não Ignorem os Valores Éticos 

Há algumas pessoas que lêem textos 
sagrados como os Puranas (textos 
mitológicos) e os interpretam mal de acordo 
com sua conveniência. Certa vez, um falso 
renunciante (sannyasi) foi até uma casa e 
implorou por comida. A dona da casa lhe disse: 
“Meu caro filho! Vá ao rio e tome um banho. 
Enquanto isso, prepararei a sua comida”. 
Esse sannyasi era a epítome da preguiça. Ele 
disse a ela: “Mãe! Para sannyasis como 
nós, Govindeti Sada Snanam (recitar o nome 
de Govinda é como tomar banho)”. Então, a 
inteligente dona de casa lhe deu uma resposta 
compatível: “Govindeti Sada Bhojanam 
(recitar o nome de Govinda é como se 
alimentar). Portanto, você pode ir embora”. 
Não há sentido em dizer “Govindeti Sada 
Snanam” para justificar a preguiça em não 
tomar um banho. Se você diz que recitar o 
nome de Govinda é como tomar um banho, 
você também deve aceitar que a recitação do 
Seu nome equivale a se alimentar. Vocês 
devem observar a decência na vida. O que 
quer que pensem, vocês obterão um resultado 
compatível. Se ele fosse um verdadeiro 
sannyasi, deveria ter tomado banho antes de 
se alimentar. Ele queria comida para saciar a 
fome, mas era preguiçoso demais para tomar 
banho. Vocês não devem nunca depositar sua 
confiança em tais pessoas indolentes. 

 

Fortaleçam a mente, que está sempre 
em um estado de vacilação. Somente então 
vocês poderão alcançar o estágio no qual são 
capazes de visualizar a forma da deidade de 
sua escolha. Portanto, façam com que sua 
meditação seja constante e permanente. 
Apenas fechar os olhos por algum tempo não 
é em absoluto meditação. Vocês podem pensar 
que estão praticando meditação, mas a mente 
está oscilando. Somente quando sua mente 
vacilante se torna firme é que podem chamar 
esse estado de meditação. Por outro lado, se a 
mente oscila, isso não pode ser chamado de 
meditação. A meditação é superior à 
contemplação. Vocês podem assegurar a 
maior nota na prova semestral, mas isso não 
lhes permite obter o diploma. Vocês obtêm o 
diploma apenas quando são aprovados no 
exame final. A meditação é como o exame final, 
enquanto a contemplação é como a prova 
semestral. É a espiritualidade que leva o 
homem ao nível mais elevado. Hoje em dia, as 
pessoas estão interessadas apenas em ganhos 
materiais e mundanos, ao passo que ignoram 
os valores éticos e espirituais. Assim, como 
elas podem ter experiências espirituais? A fim 
de ter experiências espirituais, vocês 
precisam passar no exame final da meditação. 
Nós dizemos: “Este é meu corpo, esta é minha 
casa”. Isso significa que vocês estão separados 
do corpo e da casa. Quando vocês dizem “este 
é meu copo”, vocês e o copo estão separados. 
Da mesma forma, quando dizem “meu corpo, 



minha mente, meu buddhi (intelecto), meus 
indriyas (sentidos), meu antahkarana 
(instrumentos internos), vocês estão 
separados de todos esses. Portanto, aquilo que 
é separado de tudo isso é a sua verdadeira 
identidade. 

A fim de alcançar o estado verdadeiro e 
eterno, vocês devem ter a experiência 
do atma. Vocês só podem alcançar esse estado 
pela prática dos ensinamentos dos textos 
sagrados, como os Upanishads, o Ramayana, o 
Bhagavata, a Bhagavad Gita, etc., e não 
simplesmente pela sua leitura. A Bhagavad 
Gita apenas mostra o caminho; a prática 
precisa ser feita por vocês. Vocês devem 
renunciar aos frutos de todas as suas ações. 
Somente então podem se tornar verdadeiros 
seres humanos. Da mesma maneira, o Vedanta 
também exorta o homem a meditar em Deus e 
a instalá-Lo no coração. Vocês não devem 
abandonar essa prática, quaisquer que sejam 
as dificuldades, calamidades e sofrimentos 
que se abatam sobre vocês. É o seu corpo que 
passa pelo sofrimento, e não vocês. 

Pratiquem a Meditação com Amor 

O corpo é como uma caixa que contém a 
mente, o intelecto (buddhi), a consciência 
(chitta), os sentidos (indriyas), o antahkarana, 
etc. Quando tudo isso para de funcionar, vocês, 
então, queimam o corpo, pois ele não tem mais 
utilidade. Essa caixa do corpo é necessária 
para proteger esses órgãos. A causa de todas 
as suas dificuldades são as más qualidades, 
como a raiva, o ciúme, o ódio e a ostentação, as 
quais são contraídas do mundo exterior. Vocês 
alcançarão a paz tão logo se livrem dessas más 
qualidades. Enquanto continuarem a abrigar 
essas más qualidades, não poderão ter paz. 
Comecem o seu sadhana com a prática 
desathya e dharma (verdade e retidão). A 
verdade é imutável e está intimamente 
relacionada com o dharma. Da combinação 
de sathya e dharma emerge a paz. O amor 
segue a paz. Se vocês possuírem amor, não 

terão ódio. Se vocês odeiam alguém, isso 
significa que não há amor em vocês. Se 
realmente houver amor em vocês, vocês não 
se irritarão nem mesmo quando os outros os 
ofenderem. Muitas pessoas Me criticam e 
espalham maledicências. Mas Eu não Me deixo 
perturbar e estou sempre em bem-
aventurança. Essa é a marca do amor 
verdadeiro. 

Quando vocês têm ódio, ciúmes e raiva, é 
uma indicação clara de que não possuem 
amor. Na verdade, o amor não se aproximará 
nada de vocês se abrigarem essas más 
qualidades. Se realmente tiverem amor, 
nenhuma dessas más qualidades os tocará. 
Portanto, pratiquem constantemente “amar a 
todos, servir a todos”. Devotem-se firmemente 
a esse princípio em sua vida. Para isso, vocês 
precisam primeiro ter sathya e dharma. Falem 
a verdade e pratiquem a retidão. Se vocês 
simplesmente continuam a repetir “dharma”, 
“dharma” sem praticá-lo, não podem absorvê-
lo. Sathyannasti Paro Dharma (não 
há dharma maior do que a adesão à 
verdade). Sathya e dharma são como suas 
duas mãos e os dois lábios. Vocês são capazes 
de falar com a ajuda dos lábios. De forma 
semelhante, não podem fazer nenhum 
trabalho sem as mãos. 
Portanto, sathya e dharma são como dois 
membros essenciais do homem. Somente 
quando tivermos sathya e dharma é que a paz 
se manifestará em nós. Somente então 
teremos amor. 

(Bhagavan cantou o bhajan, “Prema Mudita 
Manase Kaho Rama Rama Ram …” e continuou 
o Seu Discurso.) 

Guardem esse nome no coração e meditem 
nele. Pratiquem meditação com amor. Sem 
amor, não pode haver meditação. Unifiquem 
amor com verdade e retidão para alcançar o 
estado de meditação permanente. Somente 
então o seu amor se tornará permanente. Caso 
contrário, vocês terão apenas amor 
temporário, que será esquecido mais cedo ou 
mais tarde. O amor deve ser para sempre 



permanente - dia e noite, noite e dia. Essa é a 
verdadeira meditação. Se não se agarrarem 
firmemente a esse estado, então o ódio 
adentrará em suas mentes. O ódio não tem 
espaço na espiritualidade. As pessoas pensam 
que sentar de olhos fechados é meditação. 
Mas, quando abrem seus olhos, vocês vêem o 
mundo todo. Na verdade, mesmo de olhos 
abertos, nada deveria ser visível para vocês 
exceto Deus. Tudo o que vêem está 
relacionado com a natureza. Deixem que a 
natureza esteja ali, mas não dêem atenção a 
ela. Somente então a sua meditação se tornará 
firme. É por isso que aquele que possui uma 
mente meditativa não falará muito. Conversa 
excessiva é muito ruim. Somente aqueles que 
encheram as mentes com pensamentos 
mundanos falam em demasia. Portanto, 
evitem conversas excessivas. Mantenham o 
silêncio e sejam quietos. Falem apenas o que 
for necessário. Se falarem mais do que o 
necessário, isso equivale a adhika 
prasangam (fala indesejada). Isso não é bom. 
É essencial para as crianças falar menos. Elas 
devem fortalecer a mente desde a mais tenra 
idade. Vocês estudam muitos livros nas aulas. 
Mas o estudo de livros escolares não é assim 
tão importante; o que é importante é 
fortalecer a mente. Vocês estão todos felizes? 
(Então, todos disseram “Sim, Swami!”) 
Sejam sempre felizes, felizes, felizes. 
 Do Discurso de Shivaratri de Bhagavan no 
Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 23 
de fevereiro de 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCURSO DIVINO: 21 DE FEVEREIRO 
DE 2009 
 
DESENVOLVAM A AUTOCONFIANÇA 
PARA ALCANÇAR O SUCESSO NA VIDA 

 
A tolerância é a verdadeira beleza desta terra 

sagrada de Bharat2. 
De todos os rituais, a fidelidade à verdade é a 

maior penitência. 
O mais doce sentimento deste país é o 

sentimento de amor pelas mães. 
O caráter é mais valorizado do que a própria 

vida. 
As pessoas esqueceram os princípios básicos 

desta grande cultura  
e estão imitando a cultura ocidental. 

Ah! Os Bharathyas3 não estão conscientes da 
grandeza de sua herança cultural, assim como 

um enorme elefante não é consciente de sua 
própria força. 

(Poema em télugo) 

Nascer em Bharat É em si uma 
Grande Bênção 

O elefante, esquecendo-se da enorme força 
que possui, submete-se humildemente às 
ordens do mahout4 que trabalha pela 
insignificância de algumas rúpias. Ele se 
levanta e se senta, conforme as ordens 
do mahout, de acordo com o treinamento 
recebido. Da mesma forma, atualmente, 
os Bharathyas seguem a cultura ocidental, 
esquecendo a sua própria cultura, rica e 
sagrada. A cultura da Índia é realmente 
sagrada, poderosa e eterna. Se nos 
esquecemos desta cultura, o que terá nas 
outras culturas para seguirmos? Matru Devo 
Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, 
Atithi Devo Bhava (reverencie sua mãe, pai, 
professor e hóspede como Deus). Estes são os 
princípios fundamentais da cultura Bharatiya. 
Nossa mãe é nossa primeira professora. 
Quando esquecemos as orientações de nossa 
própria mãe, a quem mais seguiremos? 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr09/discurso.html#not2
http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr09/discurso.html#not3
http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr09/discurso.html#not4


O Princípio Átmico É a Única 
Realidade 

Encarnações do Amor Divino! 
O mundo inteiro é o reflexo de seus 

pensamentos. Tudo que vemos neste mundo é 
irreal e negativo. Nada é real e positivo. Todos 
os seres e objetos do mundo, como 
montanhas, florestas, etc., são projeções de 
suas mentes. A única realidade no mundo é 
o atma, nada existe exceto isso. Onde 
o atma habita? O Senhor Krishna declarou: 
Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (o 
eterno atma em todos os seres é parte do Meu 
Ser). O mesmo atmaestá presente em tudo. 
Não há seu atma e o Meu atma, só há um atma, 
que habita em cada indivíduo e em cada ser 
vivo, Ekameva Adviteeyam Brahma (Deus é 
uno sem segundo). É a sua própria imaginação 
que vê a dualidade. Um homem com a mente 
dual é parcialmente cego. Portanto, todos são 
um. Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha 
Sahasra Pad (o Ser Cósmico tem milhares de 
cabeças, olhos e pés). Esquecendo essa forma 
cósmica da divindade, nós nos entusiasmamos 
com a aparente diversidade. O homem se 
tornou vítima de todos os tipos de problemas 
e sofrimentos por ter se esquecido desse 
princípio da unidade. Por isso, o homem deve 
desenvolver a unidade, a qual o conduzirá à 
pureza. Quando combinamos pureza com 
unidade, alcançaremos a divindade. Somente 
então podemos realizar o atma Tattwa 
(princípio átmico). Atma Tattwa é o principal 
objetivo dos Upanishads. Taittiriya Upanishad 
lida especialmente com esse tema de uma 
maneira compreensiva. Quando 
desenvolvemos total fé no atma, então 
consideraremos cada um como nós mesmos. 
Há somente um Princípio Átmico, ou 
consciência que permeia todo o universo. Na 
verdade, esta é a única realidade que existe; 
nada mais existe, exceto isto. Tudo o mais no 
universo é um reflexo dessa consciência. 
Devemos tentar realizar essa unidade 
fundamental de toda criação e nunca nos 

esquecer deste princípio átmico. As pessoas 
podem pertencer a diferentes países, credos, 
castas e crenças, mas o princípio átmico é o 
mesmo em todos. 

 

 

Tudo está sujeito a mudanças. Somente o 
princípio átmico é imutável. Avatares como 
Rama e Krishna encarnaram na terra na forma 
humana e deixaram seus corpos mortais, 
depois que concluíram suas divinas missões – 
suas vidas temporárias na terra chegaram ao 
fim. Ou seja, ninguém é permanente neste 
mundo. Independentemente de quão 
grandioso alguém tenha sido, ele não pode 
continuar permanentemente aqui. Há 
somente uma coisa que é permanente: o 
Princípio do Atma. Tudo na terra tem um 
começo e um fim, tudo muda com a passagem 
do tempo, somente o princípio átmico é 
verdadeiro e eterno. Não há nascimento e 
morte. Vocês devem desenvolver fé somente 
no atma e em nada mais. Onde quer que 
possam ir, vocês devem estar sempre 
conscientes de que são o atma e que todos os 
demais também são a personificação do atma. 
O homem se esqueceu de sua realidade átmica 
e, se empolgando com todo tipo de 
imaginações, criou muitas fantasias. A mente é 



a causa de tudo, prazer e dor, alegria e tristeza, 
nascimento ou morte. O homem passa por 
diferentes estágios, como infância, juventude, 
velhice, etc. Somente o corpo passa por essas 
modificações, mas o indivíduo permanece o 
mesmo. Toda a criação emergiu deste 
princípio do atma, o qual é imutável. Devemos 
ter total fé neste princípio imutável do atma. 
Muitas pessoas hoje em dia são instáveis e 
mudam de momento a momento. Essas 
pessoas não podem ser chamadas de 
verdadeiros seres humanos. Quem é um 
verdadeiro ser humano? Um verdadeiro ser 
humano é aquele que é firme e estável. O que 
quer que aconteça, ele tem firme fé no Ser 
interno. Somente a autoconfiança pode fazer 
um homem imortal. (Aqui Swami narrou a 
história de Abraham Lincoln e como sua mãe o 
inspirou na infância, para que ele fortalecesse 
sua autoconfiança, que o elevou à mais alta 
posição do país, a de Presidente dos Estados 
Unidos da América.) 

Obedeçam Sempre aos Conselhos de 
Sua Mãe 

As pessoas realizam muitas práticas 
espirituais. Há muitas formas de devoção, 
comoSravanam (ouvir), Kirtanam (cantar), Vi
shnusmaranam (contemplar em Vishnu), 
Padasevanam (servir a Seus Pés de Lótus), 
Vandanam (saudar), Archanam (adorar), 
Dasyam (serviço), Sneham (amizade), 
Atmanivedanam (autoentrega). Mas todas 
essas práticas são de pouca valia, se vocês não 
tiverem autoconfiança. Portanto, todos vocês 
devem desenvolver autoconfiança. Os 
estudantes devem fazer seus exames com 
autoconfiança. Vocês podem ter inúmeros 
amigos, mas eles podem não vir em sua ajuda, 
quando mais você necessita deles. A maior 
ajuda de vocês vem através dos ensinamentos 
de suas mães. É por isso que os nossos antigos 
respeitavam suas mães. Vocês podem ignorar 
a orientação de alguém, mas nunca 
desobedeçam aos conselhos das mães. As 

bênçãos das mães sempre permanecem com 
vocês. Lincoln conseguiu alcançar sua alta 
posição, porque obedeceu aos conselhos da 
mãe. Mas hoje muitas pessoas mostram 
desrespeito com as próprias mães, quando 
alcançam uma alta posição na vida. Se algum 
convidado ou representante legal visita suas 
casas e pergunta “Quem é ela?”, eles hesitam 
em chamá-las de mães. Mas vimos com o 
exemplo da mãe de Lincoln que grande 
professora era ela! Por conseguinte, vocês 
nunca devem ignorar os conselhos de suas 
mães. O que quer que elas digam a vocês, 
vocês devem obedecer. A mãe de vocês é o Seu 
verdadeiro Guru. Outros podem fazer algum 
bem para vocês, mas a real ajuda chega a vocês 
somente através de suas mães. 

Aqueles que desobedecem aos conselhos 
de suas mães nunca terão sucesso em seus 
empreendimentos. Mesmo depois de ter se 
tornado Presidente dos Estados Unidos, 
Lincoln conduziu sua vida com grande 
humildade e mereceu uma alta reputação. 
Vocês deveriam também conquistar um 
grande nome. Ter um grande salário não é 
nada especial. Lincoln nunca aspirou por altos 
salários. Ele estava contente com o que tinha. 
Da mesma forma, ele não se importava com 
comidas muito saborosas e sofisticadas: comia 
somente comidas simples. Muitas outras 
pessoas de países estrangeiros conduziram 
um ideal de vida e tiveram bem-aventurança 
como Lincoln. Entretanto, algumas pessoas 
pensam que somente os povos de outros 
países são os melhores. Mas somente aqueles 
que, na verdade, obedecem aos conselhos das 
mães são realmente grandes e, por 
conseguinte, dão a maior importância para 
suas mães na vida. Você se impõe um grande 
sofrimento quando ignora os conselhos da 
mãe. Na verdade, sua vida se tornará um 
grande fracasso. Você deveria seguir o que 
quer que sua mãe diga, sem pensar se o 
trabalho é grande ou pequeno. Obediência à 
mãe será sua primeira consideração. Não a 
considere meramente uma rotina diária. 



Submeta-se sinceramente à sua orientação. 
Você experimentará paz somente quando 
conduzir sua vida dessa maneira. 

Você pode alcançar alguma grande posição 
de autoridade, mas elas são todas transitórias. 
Somente a autoconfiança será sempre útil a 
você, quando necessária. Se tiver 
autoconfiança, você terá tudo como se tivesse 
todo o mundo em suas mãos. Portanto, nunca 
desista da autoconfiança sob nenhuma 
circunstância, independente do que os outros 
digam. As pessoas continuarão mudando de 
acordo com sua posição na vida, mas não 
prestem atenção no que os outros digam, 
somente conservem as palavras de sua mãe no 
coração. 

Bharat é a terra que ganhou reputação por 
suas mulheres de grande castidade. Ninguém 
pode estimar a grandeza das mulheres de 
Bharat. Savitri foi uma dessas grandes 
mulheres, que trouxe seu falecido marido de 
volta à vida. Sita foi outra grande mulher de 
Bharat, que provou sua castidade saindo ilesa 
das chamas. As mulheres desta terra têm 
grandes ideais. Além disso, Bharat conseguiu 
a excelência em muitos campos da vida. 
Muitos países do mundo estão enfrentando 
grandes problemas, mas Bharat superou seus 
problemas com sucesso. Por isso, Bharat foi 
considerada a terra de grande mérito, com o 
sagrado e a excelência. Quão abençoados 
vocês são por terem nascido nesta terra 
sagrada! Nascer em Bharat é em si uma grande 
bênção. Vocês devem procurar ser 
merecedores de tamanha bênção. Não há nada 
especial em viajar de avião e apreciar outros 
confortos da vida. Será suficiente se vocês 
seguirem a cultura de Bharat. Então, vocês 
alcançarão sucesso em todos os 
empreendimentos da vida. 

 

Bharat é a terra do sagrado, do 
sacrifício e da generosidade e sua cultura é 
altamente sagrada. Muitos países do mundo 
podem ter realizado muito mais progresso 
material do que Bharat, mas a paz e a 
felicidade que prevalecem em Bharat não são 
vistas em nenhum outro lugar. O avanço de 
Bharat no campo da espiritualidade não tem 
paralelo em nenhum outro lugar. É muito mais 
valioso do que qualquer outro progresso 
material. É por isso que as pessoas de Bharat 
são capazes de levar uma vida feliz e divina. 
Como as pessoas de muitos países sentem 
falta de paz e felicidade, elas vêm para Bharat 
em busca desses valores. O homem pode 
alcançar a paz somente através da 
espiritualidade. Por isso, vocês devem seguir 
o caminho da espiritualidade. 

Se perguntamos a alguém, “qual é a 
prática espiritual que está fazendo”, ele pode 
dizer: “Estou praticando concentração”. 
Concentração significa focar a atenção em um 
objeto em particular. Mas, acima da 
concentração, está a contemplação, que 
significa focar a atenção de forma estável, sem 
oscilação, por um longo período de tempo. 
Todavia, a meditação é o mais alto estado de 
contemplação e está além de ambos, 
concentração e contemplação. Portanto, 
meditação não é meramente sentar-se com os 
olhos fechados. Quando nossa mente torna-se 



estável e para de oscilar, somente então 
poderemos chamá-la de meditação. Algumas 
pessoas pensam que a concentração é alguma 
coisa muito especial, mas é somente o 
primeiro passo. O próximo passo é a 
contemplação e o nível mais alto da 
contemplação é alcançado somente na 
meditação. Meditação é o que precisamos 
praticar. As pessoas hoje em dia dão 
importância somente à concentração. Mas a 
concentração meramente é de pouca 
utilidade. É como estudar na escola primária 
na educação. Contemplação é como estudar no 
segundo grau e meditação representa o nível 
universitário. Podemos nos graduar e obter o 
diploma somente quando atingimos o nível 
superior. Por conseguinte, não deveríamos 
permanecer nos níveis de concentração e 
contemplação. Precisamos alcançar o nível de 
meditação, que é o estágio mais alto. É por isso 
que os antigos Rishis5 praticavam meditação. 
Na meditação, a mente não oscila de maneira 
alguma, ela se torna totalmente estável. É isso 
o que vocês deveriam tentar alcançar. 
Somente então vocês podem ser chamados de 
estudantes no sentido verdadeiro do termo. Se 
alcançarem isso, alcançarão tudo. Vocês 
podem estudar muitos assuntos e passar em 
muitos exames lendo livros, mas Deus 
considera que vocês passaram nos exames 
somente quando vocês passarem no teste da 
meditação. 

Estudantes! Não se orgulhem de sua 
conquista ao alcançar o primeiro lugar ou uma 
distinção em seus exames. Não são as notas 
que contam. Cuidem para que não recebam 
advertências, que acontecem somente quando 
perdem a autoconfiança. Vocês alcançarão o 
verdadeiro destaque, somente quando 
desenvolverem autoconfiança. 
(Bhagavan cantou o bhajan “Hari Bhajan 
Bina…” e continuou Seu Discurso.) 
 
Encarnações do Amor Divino! 

Vocês devem recitar constantemente o 
nome de Deus e meditar em Sua forma. Não 

importa qual o nome que recitem. Deus é 
apenas um. Ele é a encarnação do atma e 
assume todos os nomes e formas. É o mesmo 
que preenche todas as aspirações de todos 
Seus devotos. É Ele quem confere alta posição 
ou status a vocês. Vocês não podem conseguir 
nenhuma posição, sem Sua graça. Somente 
aquele que tem a graça de Deus é um herói 
real. Todos os outros são zeros. 
 
Do Divino Discurso de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, 
no dia 21 de fevereiro de 2009, na ocasião 
do Shivarathri. 
 

1 Sivarathri (ou "Shivarathri") é um dia importante 
para os adoradores do Senhor Shiva. Em sânscrito, 
Shivarathri significa literalmente "A Noite de Shiva". É 
determinado de acordo com o sistema do calendário 
védico. As pessoas fazem jejum durante o dia e oram a 
Shiva. Durante a noite, os adoradores se abstêm de 
todos os maus hábitos e praticam rituais de adoração a 
Shiva durante toda a noite, até o amanhecer. Acredita-
se que, nesse dia, o Senhor Shiva abençoa os seus 
adoradores, concedendo moska (liberação) aos Seus 
devotos sinceros. 
2Bharat - A Índia. 
3Bharathyas - Os indianos. 
4Mahout - Pessoa que trata e dirige elefantes na Índia. 
5Rishis - Sábios. 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM  

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO 
DISTRITO DE ADILABAD 

Mais de 2.800 devotos vieram a Prasanthi 
Nilayam em peregrinação do distrito de 
Adilabad em Andhra Pradesh, de 26 a 28 de 
fevereiro de 2009, e experimentaram a bem-
aventurança das bençãos e da graça de 
Bhagavan. No dia 27 de fevereiro de 2009, as 
crianças de Bal Vikas e os jovens deste distrito 
apresentaram uma peça musical intitulada 
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“Bhakti Manjari” no Sai Kulwant Hall, 
descrevendo vários incidentes da vida do 
Senhor Krishna que destacavam o poder de 
Bhakti como forma de libertação do homem. 
 

 

A peça “Bhakti Manjari” apresentada pelas 

crianças de Bal Vikas e os jovens  do distrito de 

Adilabad, em Andhra Pradesh, no dia 27 de 

fevereiro de 2009, destacou o poder da devoção. 

Começando com uma linda dança das 
crianças de Bal Vikas, junto com uma doce 
canção que invocava as bênçãos de Bhagavan, 
o Avatar do amor, a peça mostrou como Radha 
e as Gopikas de Brindavan conquistaram a 
graça do Senhor Krishna através de sua 
rendição total e seu amor incondicional. A 
peça ganhou o apreço do público com sua doce 
música, uma boa coreografia, uma atuação 
excelente e as danças estimulantes das 
crianças. Bhagavan abençoou o elenco no final 
da peça, posou para fotos em grupo e lhes 
distribuiu roupas. Também materializou uma 
corrente de ouro para o jovem que 
representou o papel de Narada na peça. 
Depois da peça vieram os bhajans, que 
também foram conduzidos por cantores do 
distrito de Adilabad. O programa chegou ao 
fim às 18h35 com o arathi para Bhagavan. 
Bhagavan derramou bênçãos especiais sobre 
todos esses peregrinos, permitiu que todos 
fizessem Padanamaskar e abençoou Vibhuti 
Prasadam para distribuir no Sai Kulwant Hall 
na manhã de 28 de fevereiro de 2009. 

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO 
DISTRITO DE KHAMMAM 

Mais de 5 mil devotos vieram de várias 
partes do distrito de Khammam, em Andhra 
Pradesh, em peregrinação a Prasanthi 
Nilayam, de 4 a 6 de março de 2009. Em 5 de 
março, crianças de Bal Vikas e jovens do PJ 
desse distrito apresentaram uma peça musical 
no Sai Kulwant Hall, na Divina Presença de 
Bhagavan. A peça apresentou a rica herança 
cultural dessa região e transmitiu a mensagem 
de Namasmarana e o serviço abnegado aos 
jovens através de diálogos, canções e danças. 
Também apresentou as atividades de Seva 
que estavam sendo realizadas pela 
Organização Sai desse distrito, as quais 
estavam motivando os jovens a levar uma vida 
ideal ao seguir os ensinamentos de Bhagavan. 
 

 

As crianças de Bal Vikas e os jovens do distrito 

de Khammam, Andhra Pradesh, representaram 

uma peça no dia 5 de março de 2009, 

destacando a importância do Namasmarana e 

do serviço abnegado. 

Depois da peça vieram os bhajans, que 
também foram conduzidos pelos cantores 
(homens e mulheres) desse distrito. No final 
desse programa, Bhagavan abençoou os 
cantores debhajans e o elenco da peça, posou 
para fotos em grupos e distribuiu roupas. 
Também materializou uma corrente de ouro 
para o jovem que representou o papel de 
Hanuman na peça. No final, foi distribuída 
para todos prasadam abençoada por 
Bhagavan. O programa, que começou às 



17h20min, terminou com o arathi às 
18h45min. 

Esses devotos organizaram outro 
programa no dia 6 de março de 2009, no qual 
foram distribuídos vários aparelhos e 
instrumentos para prover meios de 
subsistência a homens e mulheres 
necessitados, tais como próteses auditivas 
para crianças com deficiências de fala e 
audição e softwares para crianças com 
problemas de visão, tudo na Presença Divina 
de Bhagavan. Depois da distribuição, cantoras 
desse distrito encantaram os devotos com 
canções devocionais claramente ricas em 
melodia e música. Em seguida, houve bhajans 
realizados pelos estudantes. Antes do início 
dos bhajans, Bhagavan materializou dois 
braceletes idênticos de ouro para dois 
estudantes e os prendeu em seus pulsos com 
Suas Mãos Divinas. Enquanto isso, foi 
distribuída prasadam abençoada por 
Bhagavan no templo. O programa, que 
começou às 17h45min, terminou com 
o arathi às 19h. 

O ALEGRE FESTIVAL DE HOLI 

O sagrado festival de Holi foi comemorado 
em Prasanthi Nilayam no dia 11 de março de 
2009. Nessa ocasião, a Organização de Seva Sri 
Sathya Sai de Bihar e Jharkhand apresentou 
um bonito programa cultural na Divina 
Presença de Bhagavan. Começando o 
programa às 16h50min com uma canção de 
invocação em honra ao Senhor Ganesha, os 
jovens e as crianças de Bal Vikas de Bihar e 
Jharkhand apresentaram uma combinação de 
composições devocionais que incluíam um 
Qawali, uma peça clássica, um bhajan, uma 
canção Sufi e canções tradicionais de Holi, que 
vivificavam o espírito alegre de Holi. As 
canções foram interpretadas por cantores de 
Bihar e Jharkhand, homens e mulheres. 
Algumas canções foram acompanhadas por 
danças emocionantes de jovens e crianças de 
Bal Vikas. 

 

Um magnífico programa cultural foi 

apresentado pelos jovens e pelas crianças de 

Bal Vikas de Bihar e Jharkhand, na ocasião do 

festival de Holi, no dia 11 de março de 2009. 

O programa extasiou o público por 
aproximadamente uma hora com a melodia e 
a doçura da música e a emoção e o ritmo das 
danças das crianças. Ao final do programa, 
Bhagavan abençoou os cantores e dançarinos, 
distribuindo-lhes roupas e posando para fotos 
com o grupo. Depois disso, os cantores 
de bhajans de Bihar e Jharkhand conduziram 
os bhajans, que foram acompanhados em coro 
por todos os devotos presentes no Sai 
Kulwant Hall. Enquanto isso, prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída para 
todos. O programa foi encerrado às 17h55min 
com o arathi a Bhagavan. 

CHAITANYAM - UMA PEÇA 

No dia 14 de março de 2009, as crianças de 
Bal Vikas e os jovens de Bihar e Jharkhand 
apresentaram uma peça chamada 
“Chaitanyam”, que mostrava como Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba tinha renovado o antigo 
sistema de Gurukul de educação ao lançar o 
Sri Sathya Sai Educare. Esse sistema 
transmitiu os valores aos estudantes e os 
ajudou a desenvolver o caráter juntamente 
com a aquisição da excelência acadêmica. 



 

Uma cena da peça “Chaitanyam”, apresentada 

pelas crianças de Bal Vikas e pelos jovens 

de Bihar e Jharkhand, em 14 de março de 2009. 

A primeira cena da peça retratou de forma 
maravilhosa o sistema antigo de Gurukul de 
educação através de um diálogo em sânscrito 
entre o mestre e seus alunos. A segunda cena 
mostrou como a educação moderna tinha se 
tornado destituída de valores e como as 
tendências negativas como avareza, ciúmes e 
ódio estavam criando raízes nos alunos e na 
sociedade. Nas cenas seguintes, a peça 
mostrou como o sistema Educare de Bhagavan 
estava se tornando um farol para mostrar o 
caminho de sathya, dharma, santhi, prema e 
ahimsa para os estudantes e os ajudando no 
florescimento de seu caráter. Um bom tema, 
comentários excelentes, coreografia perfeita, 
músicas adequadas e direção excepcional 
foram as marcas desta peça. Bhagavan 
abençoou o elenco ao final da dramatização, 
posou para fotos em grupo e distribuiu roupas 
com suas Mãos Divinas. Depois de uma breve 
sessão de bhajans, o programa terminou com 
o arathi a Bhagavan, às 18h30min. 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

FESTA PARA AMIGOS E PARENTES 

Era Dassara em Puttaparthi, alguns anos 
atrás, acredito que o quarto dia da festividade. 
Umas nove horas da noite, Baba disse a um 
grupo de rapazes que eles deveriam se reunir 
no Hall para um trabalho urgente e, em poucos 
minutos, havia o dobro de jovens, aguardando 
ansiosamente Suas ordens. Todos se 
perguntavam o que poderia ser! Bem, Baba 
veio e explicou que as decorações e 
bandeirolas com as quais Nilayam e o jardim 
estavam decorados desde o primeiro dia 
de Dassara tinham desbotado um pouco, 
estavam com uma cor apagada e, portanto, 
tinham que ser trocadas por outras novas, que 
seriam preparadas e colocadas durante a 
noite! O trabalho nos envolveu até as 
primeiras horas do dia seguinte, e Baba esteve 
com o grupo todo o tempo, atendendo a cada 
detalhe. 

 

 

Bhagavan fazendo Narayana Seva durante as 

celebrações de Dassara em Prasanthi Nilayam. 

Alguém ousou Lhe perguntar o motivo 
dessa atenção adicional no 5º dia de Dassara, 
e a resposta que obteve foi a seguinte: “Você 
não sabe que amanhã seus Bandhus (amigos e 
parentes) vão vir para a celebração?” E isso 
nós sabíamos! Pois o dia seguinte era o dia em 



que os pobres, os Daridranarayanas, viriam 
para Nilayam para receber Prasadam e 
Vastram (alimentos e roupas) de Suas Mãos! 
Mas quem poderia imaginar que Seu Prema 
(Amor) fosse tão imenso, tão profundo, tão 
abrangente para celebrar a chegada dos 
pobres com essa decoração novinha em folha? 
Quando alguém Lhe disse que a entrega de 
alimento a milhares de pessoas e a 
distribuição de centenas de saris e dhotis 
(vestimentas femininas e masculinas) 
deveriam ser publicadas nos jornais, Ele se 
voltou para essa pessoa e exclamou: “O quê!? 
Você publica nos jornais as notícias de que 
seus amigos e parentes vieram a sua casa?” 
Todos nós precisamos, de fato, aprender a 
lição dessas bandeirolas. 
Por N. Kasturi, “Sanathana Sarathi”, 
setembro de 1958. 

 

DIVINO DISCURSO: 18 DE JUNHO DE 
1996 

O AMOR IMPULSIONA O HOMEM 
PARA DEUS 

Em Sua imensa compaixão, Bhagavan deu 
Discursos diários por cerca de dois meses no Sai 
Kulwant Hall, em Prasanthi Nilayam, iniciando 
em 16 de junho de 1996. Esses Discursos tratam 
de uma ampla variedade de tópicos espirituais 
de utilidade prática para o homem moderno e 
destacam a rica herança cultural da Índia, que 
está enraizada nos Vedas. Como os próprios 
leitores poderão ver, é um precioso tesouro de 
conhecimento espiritual que eleva a alma e que 
pode enriquecer, iluminar e transformar a 
humanidade. Esta edição traz o terceiro 
Discurso de Bhagavan proferido em 18 de junho 
de 1996. A Sanathana Sarathi publicará 
ocasionalmente esses Discursos, os quais foram 

adequadamente denominados Amritha Dhara 
(o fluir da amrita, néctar dos deuses). 
 
A Lua dá luz durante a noite e o Sol, durante o 

dia. É a luz do Dharma que ilumina os três 
mundos. Um filho nobre é a luz de todo um clã. 

(Poema em télugo) 

O Amor por Deus é a Melhor Prática 
Espiritual 

Vocês sabem a diferença entre Purnima e 
Amavasya (noite de lua cheia e noite escura). 
Há escuridão total na noite de Amavasya. As 
pessoas boas não gostam de escuridão; ela 
provoca temor. 

 O Dharma Protege e Sustenta a 
Humanidade 

Não somente isso, mas é a causa de 
pensamentos e ações perversos que são 
responsáveis pelo sofrimento das pessoas. 
Apenas as pessoas perversas e de mente má 
gostam da escuridão, não as pessoas boas. As 
pessoas más, como os ladrões, gostam da 
escuridão porque esta os ajuda a realizar más 
ações. Aqueles que têm bons pensamentos e 
condutas nobres gostam apenas da luz, 
porque ela os ajuda a realizar ações nobres. 
Quando vemos a luz da Lua, ela torna nossos 
corações puros e pacíficos, e nossos 
pensamentos se tornam elevados. Até mesmo 
as crianças pequenas gostam da luz da Lua e 
se sentem felizes em vê-la. A luz da Lua 
também cria sublimes sentimentos nos poetas 
e os inspiram a escrever lindíssimos poemas. 
No dia de Lua cheia, o coração dos homens 
também está repleto de brilho. Também 
devemos inquirir sobre a estreita relação 
entre a Lua e a mente humana. Chandrama 
manaso jatah chaksho suryo ajayatah (a Lua 
nasceu da mente e o Sol, dos olhos do Ser 
Supremo). A mente é o reflexo da Lua. À luz da 
Lua, a mente do homem alcança a paz e 
desenvolve sentimentos e pensamentos 



elevados. Purnima é o que leva embora do 
homem a escuridão da ignorância, liberta-o do 
medo e desenvolve nele paz, bem-
aventurança, pensamentos nobres e um 
sentimento de bem-estar. 

Durante o dia, o sol faz brilhar o mundo 
com sua luz. O mundo não pode existir sem o 
Sol. Na verdade, o Sol é Deus manifesto na 
Terra. É o Sol que proporciona o sustento a 
toda a criação; sem o Sol, não pode haver 
colheitas, nada de vegetação, de ar, de comida, 
nem de seres vivos. É o Sol que amadurece as 
colheitas e faz os rios fluírem. É por causa do 
Sol que há abundância, prosperidade e 
felicidade na Terra. Sua luz é a fonte de toda a 
vida na Terra. O coração do homem alcança a 
pureza e a santidade devido ao efeito do Sol. 
Assim, o Sol é verdadeiramente Deus na Terra. 
O hidrogênio e o hélio são os constituintes do 
Sol e são a fonte de sua energia. É devido à 
presença do hélio no Sol que o oxigênio 
mantém seu nível na atmosfera. Há muitos 
grandes buracos na superfície do Sol. Esses 
buracos são tão grandes que talvez toda a 
Terra poderia entrar neles. Não são um nem 
dois, mas milhares. A presença de hélio nesses 
buracos é responsável pelo aumento no 
volume do hidrogênio e oxigênio na superfície 
do Sol. Os cientistas estão cientes disso. Assim, 
o Sol é como se fosse o terceiro olho da Terra. 

O dharma ilumina os três mundos. Qual é o 
significado de dharma? Dhruyate iti dharma 
(aquilo que protege é dharma). Ele sustenta 
tudo. Sem dharma, o mundo não pode existir. 
O dharma é o princípio de vida do homem. 
Sem o princípio de vida do dharma, o homem 
não pode viver. Tudo neste mundo funciona 
de acordo com seu dharma. Por exemplo, o 
dharma do fogo é queimar. Privado do poder 
de queimar, já não é mais fogo, torna-se 
carvão. Da mesma forma, esfriar é o dharma 
do gelo. Se não esfriar, não pode ser chamado 
de gelo. Similarmente, é o dharma que protege 
e sustenta o homem. Dhruyate iti dharma 
(aquilo que sustenta é dharma). O que 
sustenta no homem? Sustenta seu coração, 

sua fala e seu corpo. Unidade, pureza e 
santidade de pensamento, palavra e ação é 
o dharma do homem. É por isso que se diz: o 
estudo adequado da humanidade é o homem. O 
homem deve manter a santidade de suas 
ações. Apenas então sua consciência poderá 
estar em paz. Além disso, deve haver pureza 
em suas palavras. É por isso que Jayadeva 
disse: “Oh, língua sagrada! Você tem o poder 
de reconhecer o sabor. Você é tão grandiosa e 
totalmente inegoísta!” Esta língua pura e 
sagrada torna-se suja e impura ao falar 
inverdades. Portanto, devemos sempre falar a 
verdade. 

De que forma devemos falar a verdade? 
Anudvegakaram vakyam sathyam priya-
hitham cha yat (deve-se falar apenas palavras 
verdadeiras, agradáveis e bem-intencionadas, 
que sejam benéficas aos outros). A verdade 
que falamos não deve agitar a ninguém. Falem 
a verdade que agrada e beneficia os outros. 
Nunca falem verdades com palavras ásperas. 
Não falem demais. Falem doce e suavemente. 
Somente então poderá ser chamada de 
verdade no real sentido do termo. 
Trikalabadhyam Sathyam (a Verdade 
permanece inalterada nos três períodos do 
tempo – passado, presente e futuro). 

Há duas palavras – sathyam e nijam. 
Normalmente, as pessoas não observam 
nenhuma diferença entre elas. Porém, na 
verdade, essas palavras não têm o mesmo 
significado. Há uma diferença sutil entre as 
duas. Nijam é aquilo que é verdadeiro apenas 
no momento presente. Por exemplo, hoje 
vocês estão usando um xale. Mas talvez 
amanhã não o vistam. O fato de estarem 
vestindo um xale é verdadeiro apenas por 
hoje. Entretanto, se vestirem o xale amanhã, o 
dia depois de amanhã e todos os três períodos 
do tempo, somente então isso poderá ser 
chamado de verdade. Portanto, a verdade é 
aquilo que é constante, permanente, 
invariável e imutável nos três períodos do 
tempo; não tem morte nem destruição. Aquilo 
que muda e varia pode ser chamado de nijam; 



não pode ser chamado desathyam. Nijam é 
aquilo que parece ser verdadeiro apenas no 
momento presente; mas a verdade é aquela 
que permanece a mesma em todo momento. 
Na língua do Vedanta, essa verdade é chamada 
de ritam. Não compreende apenas o simples 
conhecimento das coisas; inclui também o 
poder de discernimento. A verdade adota a 
forma de ritam quando tem tanto o 
conhecimento quanto o discernimento juntos. 
Qual é o dharma do homem? O dharma do 
homem é falar a verdade. Essa é a verdadeira 
humanidade. Ele deve adotar uma conduta 
correta. Isso dá valor real a sua humanidade. 
Não podemos ver o coração de uma pessoa. 
Podemos, contudo, reconhecer o tipo de 
coração que ela possui observando a verdade 
e a retidão nela. Suas ações e palavras são o 
reflexo de seu ser interior. 

 
O Amor é o Princípio de Vida do 
Homem 
Quais são os valores divinos do homem? 

São eles: daiva priti, papa bhiti e sangha niti 
(amor por Deus, temor ao pecado e 
moralidade na sociedade). Quando 
desenvolvemos daiva priti, teremos paz e 
verdade. O amor por Deus é o resultado 
de papa bhiti. Sem amor, não pode haver paz. 
Alcançaremos os valores de ahimsa (não 
violência) quando praticarmos sangha niti. À 
medida que desenvolvemos e nutrimos o 
amor por Deus em nós, paz, retidão e não 
violência virão a nós por conta própria. 
Alguém que tem amor nunca é indulgente com 
a injustiça e a violência; está sempre repleto 
de paz. Portanto, o amor é verdadeiramente o 
princípio de vida do homem. Todos os valores 
humanos, como sathya, dharma, shanti e 
ahimsa (verdade, retidão, paz e não violência) 
estão imanentes em prema (amor divino). O 
amor impulsiona o homem para que se dirija 
a Deus. O amor é como a bússola do 
marinheiro. Onde quer que esteja a bússola do 
marinheiro, sua agulha sempre estará 
apontando para o Norte. Da mesma forma, o 

amor sempre levará o homem em direção a 
Deus. O amor no homem é a graça especial que 
Deus confere nele. Portanto, o primeiro e mais 
importante valor humano é o amor. O amor 
está presente em todos. Os Vedas declaram 
que Deus está presente em todos. Easwara 
sarva bhutanam (Deus é o habitante de todos 
os seres). Quem é Deus? Prema easwar hai, 
easwar prema hai (o Amor é Deus, Deus é 
amor). Quer dizer, Deus está presente em 
todos os seres na forma de amor. É por isso 
que se diz: o Amor é Deus; viva em Amor. 

 

 

Uma vez, Jesus realizou penitências em 
uma montanha depois de solicitar a permissão 
de sua mãe. Como resultado, ele percebeu seu 
Ser. Ele então orou a Deus: “Oh, Pai! Concede-
me três graças”. Quais eram as três graças que 
ele pediu a Deus em oração? A primeira graça 
que ele pediu a Deus foi: “Você me deu esta 
vida. Devo usar esta vida para servir a todos 
sem ferir a ninguém. Eu devo estar sempre 
pronto para perdoar. Mas não devo nunca 



aceitar a inverdade. Leva-me ao caminho da 
verdade”. Essa foi a primeira graça pela qual 
orou. A segunda graça foi: “As pessoas podem 
me criticar, zombar de mim, ferir-me, 
ridicularizar-me ou injuriar-me por inveja; dá-
me o coração que possa ouvir tudo isso com 
coragem; confere a mim a graça de que meu 
coração possa permanecer em paz mesmo que 
pessoas invejosas me sujeitem a inúmeros 
sofrimentos”. As pessoas sentem inveja de ver 
o progresso, a prosperidade e a felicidade dos 
outros. Esse é o sinal da estreiteza mental do 
homem. O coração que abriga inveja não pode 
verdadeiramente ser chamado de coração 
humano. Nem mesmo os animais abrigam a 
inveja e o ciúmes que o homem moderno 
abriga. Como o egoísmo dos homens tem 
aumentado enormemente, sua inveja também 
cresceu demais. A terceira graça que pediu a 
Deus foi: “Oh, Senhor! Enche meu coração de 
amor, para que eu possa compartilhar meu 
amor com todos e dedicar minha vida a Te 
servir e a Te amar com todo meu coração. Tu 
és a encarnação do amor; eu também devo me 
tornar repleto de amor como Tu”. 

 
"Purnamada purnamidam, 
Purnat purnamudachyate, 
Purnasya purnamadaya, 
purnamevavashishyate." 

(Aquilo é todo, isto é todo.  
Quando o todo é retirado do todo, 

o que fica novamente é o todo.) 
(Verso em sânscrito) 

 
Assim orou Jesus: “Oh, Senhor! Tu és o todo. 

Torna-me também todo como Tu, para que 
este todo possa se unir a Esse todo e tornar-se 
um com Ele. Isso me permitirá transmitir a 
totalidade àqueles que dela carecerem”. Como 
Deus é a encarnação da totalidade, é 
imperativo que nós ofereçamos todo nosso 
amor a Ele. Essas foram as três graças que 
Jesus pediu a Deus em oração. 

Trabalho, Adoração e Sabedoria São 
os Marcos da Jornada Humana 

Quando Jesus nasceu, três reis árabes 
vieram oferecer suas saudações a Ele. Ao ver 
esta criança divina, um deles disse: “Ele amará 
a Deus”. O segundo rei declarou: “Ele será 
amado por Deus.” O terceiro rei disse: “Ele é o 
próprio Deus”. É por isso que se diz que vocês 
não são uma pessoa, e sim três: aquele que 
vocês pensam ser, aquele que os outros 
pensam que vocês são e aquele que realmente 
vocês são. Da mesma forma, Jesus primeiro 
disse: “Eu sou o mensageiro de Deus”. Depois, 
afirmou: “Eu sou o filho de Deus”. Finalmente, 
declarou: “Eu e meu Pai somos um”. Aquele 
que vocês pensam ser se refere ao corpo físico. 
É somente com referência ao corpo que ele 
disse “Eu sou o mensageiro de Deus”. Aquele 
que os outros pensam que vocês são se refere 
à mente. O que vocês realmente são se refere 
ao Ser, e indica a forma divina do homem. Isso 
significa dizer que o homem tem três 
identidades – física, mental e espiritual. Sua 
identidade espiritual indica a unidade do 
homem com Deus. 

Da mesma forma, Hanuman disse a Rama: 
“Oh, Senhor! No nível físico, eu sou Teu 
servidor; no nível mental, eu sou uma parte de 
Ti; e, no nível do Atma, Tu e eu somos um”. 
Todo ser humano deveria pensar dessa forma. 
Primeiro, ele deve se considerar um 
mensageiro de Deus e deve adotar o caminho 
do karma ou trabalho para servir a Deus. 
Enquanto realiza o trabalho para o Senhor, 
deve envolver-se de todo coração em ações 
que sejam boas e nobres. A partir dali, vem o 
caminho da adoração. Esse é o caminho da 
espiritualidade. Inclui servir, cantar, recitar e 
realizar austeridades. O caminho do 
conhecimento que leva à sabedoria é o 
caminho final. Trabalho, Adoração e 
Sabedoria. Mas a sabedoria deve ser a meta 
final do homem. 

O menino que falou há pouco fez estas 
perguntas: Onde está Deus? O que Deus faz? 



Até mesmo uma pessoa comum sabe que Deus 
está presente em todos como antaryami (o 
habitante interno). Mas os intelectuais, 
atualmente, estão repletos de todo tipo de 
dúvida. Portanto, os analfabetos hoje são 
melhores que os assim chamados 
“intelectuais”. Deus está presente em todas as 
partes, como a manteiga no leite. Quando um 
cético pergunta “Onde está a manteiga no 
leite?”, podemos dizer que a manteiga está 
presente em cada partícula, em cada gota de 
leite. Mas como pode ser vista? Pode ser vista 
quando se segue o procedimento adequado. 
Obtenha a coalhada da manteiga e bata-a. 
Então, a manteiga, que está presente em cada 
parte do leite, virá à superfície. Seu coração é 
o recipiente e o amor é o leite. Oferecer esse 
amor a Deus é o processo de batimento. 
Quando você realizar esse processo 
adequadamente, Deus se manifestará diante 
de você. A manteiga estava presente em cada 
partícula de leite, mas não podia ser vista. 
Quando se tornou visível? Tornou-se visível 
quando fizemos um esforço e seguimos o 
procedimento adequado. Da mesma forma, 
Deus está imanente em tudo, mas Ele se 
tornará manifesto quando fizermos os 
esforços adequados.  

A Graça Divina Depende da 
Capacidade de seu Coração 

Vocês podem perguntar: sobre quem recai 
a graça de Deus? Vocês têm algumas dúvidas 
sobre onde buscar por ela. Vocês veem uma 
lâmpada elétrica. Há luz nela. Em que direção 
recai sua luz? Cai em todos os lados. O olhar de 
Deus é como a luz desta lâmpada: recai sobre 
todos. Ele está vendo a todos neste salão. Ele 
está vendo aqueles que estão dormindo; Ele 
está vendo outros que não O estão ouvindo 
porque estão envolvidos em conversas ou 
absortos em seus próprios pensamentos. As 
pessoas podem estar absortas em muitos 
tipos de pensamentos. Porém, por fim, essa luz 
é seu refúgio essencial. Uma vez, Ramakrishna 

Paramahamsa estava dando uma palestra. Era 
uma noite agradável. Rani Rasmani também 
estava sentada entre o grupo de pessoas. 
Ramakrishna Paramahamsa era um sacerdote 
no templo construído por ela. Ele estava 
dando uma palestra espiritual iluminadora. 
Rani Rasmani estava assentindo com a cabeça, 
como se estivesse ouvindo muito 
atentamente. Mas Ramakrishna sabia onde 
estava sua atenção. Ele se levantou de sua 
cadeira, foi perto dela e deu-lhe uma forte 
bofetada no rosto. Todos se surpreenderam ao 
ver isso e começaram a pensar: “O que é essa 
insensatez? Ele está trabalhando no emprego 
fornecido por ela, servindo como sacerdote no 
templo dela, e ainda assim a insultou dessa 
forma, no meio de um grupo de tantas 
pessoas! Será que ele ficou louco?” Então, 
Ramakrishna perguntou: “Para que vieram as 
pessoas aqui sentadas, nesta reunião? Você 
deve ouvir o que está sendo dito com total 
dedicação e colocar a mensagem em prática 
depois de ouvi-la. Mas, estando aqui, você está 
pensando no julgamento que tem amanhã 
enquanto senta nesta reunião. Se você quer 
pensar no julgamento, pode sentar-se em casa 
e fazer isso. Então por que veio aqui?” Há uma 
grande lição nessa fala de Ramakrishna 
Paramahamsa. Muitas pessoas vêm para ouvir 
palestras sobre temas espirituais e participar 
dessas reuniões, mas não sabem quem disse o 
quê, porque estão perdidas em seus próprios 
pensamentos. Essas pessoas não devem fazer 
parte dessas congregações espirituais. Se 
participam delas, devem ouvir o que está 
sendo dito e esforçar-se por colocar os 
ensinamentos em prática. Ramakrishna 
Paramahamsa ensinou essa verdade de forma 
prática naqueles dias. 

Todos os Sistemas de Filosofia Levam 
a Um Deus 

O dharma é muito sagrado e ilumina não 
apenas este Loka (mundo), mas os três Lokas, 
conhecidos como Bhu, Bhuva, Swaha 



representados no homem por seu corpo, 
mente e Atma. O dharma ilumina as ações 
realizadas pelo homem no nível físico, seus 
pensamentos que são produto de sua mente e 
a bem-aventurança irradiada por seu Atma. 
Qual é a natureza da bem-aventurança 
irradiada pelo Atma? Nityanandam, parama 
sukhadam, kevalam jnanamurtim (O Atma é a 
encarnação da eterna bem-aventurança, 
absoluta sabedoria). É o dharma que 
transmite bem-aventurança nos níveis físico, 
mental e átmico ao homem. Seu corpo, mente 
e Atma brilham por sua refulgência. Todos os 
três estão sob o controle de Deus. 

Como foi dito antes, um bom filho é a luz de 
seu clã. Quem é um bom filho? Um filho bom 
significa um filho de Deus1. Bom (em inglês) se 
escreve GOOD. Há dois zeros entre o G e o D. O 
zero indica Jagat (mundo). Se vocês 
removerem um zero da palavra "Good", ela se 
torna "God" (Deus). Brahma sathyam jagan-
mithya (Somente Brahman é real, o mundo é 
irreal). Portanto, o filho de Deus é um filho 
bom. Significa dizer que um filho bom é aquele 
que está constantemente entretido na 
contemplação e em pensamentos de Deus, e 
cujas ações e conduta são divinas. O prefixo 
“su” significa bom; assim, “Suputra” significa 
filho bom. Um bom filho ama seus pais, 
obedece sempre suas ordens e os faz felizes. 
Ele lhes dá satisfação expressando gratidão a 
seus pais, que o nutriram por tantos anos e o 
criaram. Não apenas isso, ele conquista um 
bom nome na sociedade. Quando um filho se 
torna excelente? 

 
Assim como uma árvore de sândalo espalha 
sua fragrância por toda a floresta, um filho 

virtuoso ilumina todo o clã com suas virtudes. 
(Poema em télugo) 

 
Uma árvore de sândalo espalha 

fragrância em todas as direções, mesmo que 
seja em uma grande floresta. Da mesma forma, 
todo o clã obtém uma boa reputação quando 
nasce nele um bom filho. Hoje, distribuímos 

doces assim que um filho nasce em nossa 
família. Quando você pergunta a alguém: “Por 
que você está distribuindo doces?”, essa 
pessoa responde: “Fui abençoado com um 
filho”. Mas é com o passar do tempo que você 
passa a saber que tipo de filho nasceu em sua 
casa. Apenas o nascimento do filho não é 
ocasião para celebrar. Quando seu filho 
conquista um bom nome na sociedade, então 
é ocasião de celebrar. 
 

O pai não sente o júbilo de ter um filho 
somente porque ele nasceu. Apenas quando as 
pessoas elogiam seu filho por suas boas ações e 

realizações é que o pai se sente jubiloso! 
(Poema em télugo) 

 
Quando as pessoas dizem “Ah, que bom 

que é seu filho!”, então o pai sente grande 
felicidade. Na verdade, isso é bem-
aventurança divina para o pai. O filho que 
conquista a apreciação de todos realmente 
ilumina todo o clã. Na verdade, há três tipos de 
iluminações. Na casa, uma lâmpada ilumina 
apenas a sala na qual se encontra instalada. À 
noite, a Lua espalha sua luz por todas as 
partes, embora sua luz seja pálida. Mas, 
durante o dia, o Sol ilumina todo o mundo com 
sua luz brilhante. A luz da lâmpada na casa 
significa swartha (egoísmo). A luz da Lua 
denota parartha (fazer o bem a outros). 
Apenas a luz do Sol conota yathartha 
(realidade). Isso é a verdade. A Verdade é 
Deus. Assim, o Sol é o verdadeiro Deus na 
Terra. É por isso que os filhos de Bharat têm 
adorado e venerado o Sol, considerando-o o 
Deus manifesto que sustenta toda a vida na 
Terra. 

A Lua é a fonte de iluminação à noite, 
ao passo que, durante o dia, é o Sol. Mas, para 
os três mundos, a fonte da iluminação é 
o dharma. Entretanto, é o bom filho que 
ilumina todo o clã no qual nasce. Não é a 
elevada educação, nem os grandes títulos que 
tornam um filho bom. O que o torna bom é sua 
conduta. Um bom filho deve ter bom 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr09/discurso2.html#ref1


comportamento, boas maneiras, boa 
disciplina e boa devoção. Uma boa devoção é o 
mais importante. Todas as coisas boas vêm a 
uma pessoa se ela tiver boa devoção. 

Há três sistemas de filosofia, a saber: 
dvaita, advaita e visishtadvaita (dualismo, não 
dualismo e não dualismo qualificado). Na 
filosofia dvaita, há duas entidades separadas. 
Mas não há muita diferença entre advaita e 
visishtadvaita. A verdade é uma para todas as 
comunidades, religiões, culturas e nações. 
Ekameva adviteeyam Brahma (Deus é um sem 
segundo). O talo da cana-de-açúcar está 
dividido por muitos nós. Mas o mesmo suco 
está presente em todas suas partes. Não há 
diferença de sabor em suas partes. O suco é 
extraído da cana-de-açúcar. Esse suco 
representa o que chamamos de advaita. A 
doçura é a mesma em todas as partes da cana. 
Não há outro sabor. Porém, durante quanto 
tempo podemos manter o suco da cana? Não 
podemos mantê-lo por muito tempo. Então, o 
que devemos fazer? Devemos transformar o 
suco da cana em açúcar. Depois de 
transformá-lo em açúcar, ele pode ser usado 
em todo tipo de preparações, em qualquer 
lugar e a qualquer momento. Assim, o suco 
representa advaita, enquanto o açúcar 
representa visishtadvaita. Sankaracharya 
propôs o sistema de advaita e Ramanuja, o 
sistema de visishtadvaita. Madhwacharya, 
entretanto, propôs a teoria de dvaita 
(dualismo). O que ele disse? “Oh, Senhor! Eu 
não quero me tornar nem o açúcar, nem o suco 
de cana. Faze de mim uma formiga, para que 
possa desfrutar do sabor do açúcar. O açúcar 
não conhece seu próprio sabor. Apenas 
aqueles que comem o açúcar podem conhecer 
seu sabor. Tu és a encarnação do amor. Eu não 
quero me tornar o amor. Eu quero ser aquele 
que pode experimentar Teu amor. Tu és 
Daiva (Deus), e eu sou Jiva (indivíduo). Ambos 
devem ser diferentes um do outro, para que 
o Jiva possa experimentar Daiva.” Esse é o 
sistema dedvaita, no qual há duas entidades 
separadas, Jiva e Daiva. Quando o Jiva come o 

açúcar de Daiva, digere-o completamente, 
compreende e experimenta a doçura da 
Divindade, somente então ele pode se tornar o 
açúcar, isto é, o Próprio Deus. Brahmavid 
Brahmaiva bhavathi (o conhecedor de 
Brahman se torna verdadeiramente o Próprio 
Brahman). As pessoas desperdiçam seu tempo 
discutindo os méritos e deméritos de advaita, 
dvaita e visishtadvaita. Em última análise, as 
três são uma. A cana-de-açúcar é advaita, o 
açúcar é visishtadvaita e degustar o açúcar 
é dvaita. Vocês podem constatar isso sozinhos 
– o açúcar é o mesmo em todos os doces, não 
importa se no Mysorepak, Gulab Jamoon, Burfi 
ou Palakova2. Apenas os nomes dos doces são 
diferentes, mas a doçura do açúcar é a mesma 
em todos. Da mesma forma, parece haver 
diferenças nos nomes e formas deste mundo. 
Mas a divindade é a mesma em todos. Ekatma 
sarva bhutantaratma (um Atma reside em 
todos os seres). Deus está presente em todos. 

 

 

As lâmpadas são muitas, mas a mesma 
corrente elétrica flui através de todas elas. 
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Essa corrente é o poder divino. Esse poder 
divino está presente em vocês, em Mim e em 
todos. Então, onde está a diferença? As 
lâmpadas podem ser de diferentes cores – 
azuis, vermelhas, brancas. Algumas delas 
podem ser pálidas e outras podem ser 
resplandecentes. Mas isso não indica nenhum 
defeito na corrente. Mostra apenas a diferença 
nas lâmpadas. A capacidade de seu coração é 
responsável pelo fato de a luz ser pálida ou 
resplandecente. Essa diferença se deve à 
potência elétrica. Se estiverem sempre 
envolvidos na contemplação de Deus, vocês 
podem ter a potência máxima. Vocês podem 
trocar as lâmpadas e a voltagem, mas não há 
necessidade de mudar a corrente elétrica. Se 
quiserem tornar seu coração resplandecente, 
então desenvolvam amor!, desenvolvam 
amor!, desenvolvam amor! Uma vez que 
preencherem seu coração com amor, ele 
brilhará com resplendor total. Quanto mais 
desenvolverem amor, mais seu coração se 
tornará leve e brilhante. 

Um pequeno exemplo. Aqui temos um 
pedaço de madeira. Se vocês o colocarem no 
fogo, a madeira se transformará em carvão. 
Quando vocês tocam a madeira, suas mãos não 
se sujam. Mas, quando tocam o carvão, suas 
mãos se sujarão. O que deve ser feito para 
tornar o carvão novamente branco? As 
pessoas inocentes e ignorantes podem lavá-lo 
com sabão para deixá-lo branco. Mas, quando 
você aplica sabão em um carvão, o próprio 
sabão se tornará preto, e o carvão não ficará 
branco. Vocês podem tentar deixá-lo branco 
até mesmo colocando-o no leite. Nem assim o 
carvão ficará branco, apenas o leite ficará 
preto. O que aprendemos com isso? Como foi 
que se tornou carvão? Quando ficou assim? 
Tornou-se carvão quando entrou em contato 
com o fogo. Portanto, deve ser colocado no 
fogo novamente para torná-lo branco. Quando 
for completamente queimado no fogo, se 
transformará em cinza branca. Quando o 
pedaço de madeira estava meio queimado, 
tornou-se carvão. Mas, quando foi 

completamente queimado, tornou-se branco e 
reluzente. Da mesma forma, se vocês tiverem 
uma devoção de tempo parcial, então serão 
como o carvão. Apenas quando vocês têm 
devoção de tempo integral podem tornar-se 
leves e brilhantes. Mergulhem em amor. 
Então, o fogo de sua devoção os tornará puros, 
leves e brilhantes. 

Livre-se da Luxúria, da Raiva e da 
Ganância 

Um pedaço de madeira, quando derrubado, 
cairá. Quando a mesma madeira é queimada e 
transformada em cinzas, ela se elevará. Assim, 
quanto mais leves vocês se tornarem, mais 
alto se elevarão. Quando vocês estão mais 
pesados, descem. Portanto, se querem se 
elevar mais na vida, precisam reduzir o peso 
de seus desejos. Menos bagagem e mais 
conforto fazem da viagem um prazer. Mas não 
é suficiente apenas reduzir seus desejos. 
Vocês também precisam abrir mão das 
qualidades más do apego, do ódio e da inveja. 
‘Há três grandes inimigos do homem: a 
luxúria, a raiva e a ganância. A luxúria destrói 
a devoção; a raiva destrói o conhecimento; e a 
ganância destrói as boas ações do homem. 
Eles também afetam seu trabalho, sua 
devoção e sua sabedoria. Quando somos 
subjugados pela raiva, perdemos nosso 
sentido de discernimento. A raiva cria muitos 
tipos de inimizade. Aquele que está nas garras 
da raiva perderá seu sentido de discernimento 
com relação ao que falar, quando falar e onde 
falar. Portanto, não permitam que a raiva se 
aproxime de vocês. Não deem lugar algum 
para a ganância. Pode haver cura até mesmo 
para o câncer, mas não para esses três 
inimigos. Assim, como vocês podem se livrar 
deles? Quando vocês os colocarem no fogo do 
amor divino, eles se transformarão em cinzas. 
Até mesmo o ferro duro pode ser derretido 
colocando-o no fogo. Se vocês conseguem 
transformar ferro duro em líquido, será que 
não podem mudar suas más qualidades? As 



práticas espirituais comodhyana (meditação) 
não servem para destruir essas más 
qualidades. Muitas pessoas praticam a 
meditação. Que tipo de meditação? A 
meditação delas é só uma exibição. Elas se 
sentam como se estivessem posando para 
uma fotografia e dizem que estão meditando. 
Sentar-se com as pernas cruzadas e os olhos 
fechados não pode ser chamado de meditação. 
A mera prática de posturas corporais não lhes 
dará a realização da verdade. Encham seu 
coração com amor. Então tudo se tornará 
verdadeiro. 

“Sreyohi jnanamabhyasat, 
jnanaddhyanam vishishyate, 
dhyanat karmaphala thyaga, 
thyagat santhiranantaram.” 

(De fato, melhor é o conhecimento que a 
prática. Melhor que o conhecimento é a 
meditação em Deus. Mas melhor que a 

meditação é a renúncia ao desejo dos frutos 
das ações. Pois daí decorre a paz 

imediatamente.) 
(Verso em sânscrito) 

Requer-se prática em todos os caminhos da 
vida. Vocês devem usá-la de tal forma que se 
torne uma parte de suas vidas. Vocês precisam 
de prática na caminhada, na leitura, na escrita 
e em todos os afazeres da vida. Essa prática 
deve ser feita diária e regularmente. Não 
empreendam a prática de más ações. Na 
verdade, não se requer esforço nenhum para a 
prática de más ações. Se vocês empurrarem 
uma pedra com o pé no topo de uma colina, ela 
descerá. Mas requer muito esforço carregar 
uma pedra do sopé de uma montanha até seu 
cume. As más qualidades podem ser 
adquiridas sem esforço algum, mas requer 
muito esforço e prática cultivar boas 
qualidades. Todos vocês sabem que, quando 
um caminhão carregado sobe uma colina, ele 
resmunga “nhé-nhé-nhé”. Coitado! Subir é 
muito difícil. Mas ele desce o morro com muita 
facilidade. Não devemos escolher um caminho 
apenas porque é fácil. Sempre ergam os olhos 
e sigam caminhos mais elevados, mesmo que 

sejam difíceis. Mirar baixo é um crime. Não 
devemos cometer esse crime. Ergam a vista. 
Sempre mirem alto. Isso constitui o 
verdadeiro sadhana. Não deem margem a 
dúvidas como “Será que Ele é Deus ou não? 
Como podemos dizer que Ele é Deus? Onde 
vive Deus?” Aqueles que alimentam essas 
dúvidas são realmente tolos. Eles são tolos 
sem dúvida alguma, e nada mais que tolos. 
Deus está presente em todas as partes e em 
todos. Mas vocês não podem vê-Lo por causa 
das más qualidades que estão presentes em 
vocês. É por causa dessas más qualidades que 
tudo parece mau para vocês. Tudo aparecerá 
para vocês da mesma cor que as lentes que 
vocês usarem. Deus é imanente a todos. Na 
verdade, vocês mesmos são Deus. Mas não 
conseguem ver o Deus que está presente em 
vocês. Qual é a razão disso? Vocês se tornaram 
a vítima do egoísmo que os cegou 
completamente. 

Considerem o Nome Divino sua Maior 
Riqueza  

É imperativo que o homem tenha alimentos 
e hábitos adequados. Que tipo de hábitos 
devemos ter? Mostrem reverência aos mais 
velhos e tratem-nos com humildade e cortesia. 
Reverenciem seus professores. Adorem seus 
pais e obedeçam a seus comandos. Como 
Rama se tornou tão grandioso e alcançou uma 
posição tão elevada? Ele alcançou a 
grandiosidade porque Ele obedeceu a ordem 
de Seu pai. Não somente isso, Ele era o amigo 
e benfeitor de todos. Além disso, Ele tinha um 
amor enorme por Seus irmãos e interagia com 
Seus súditos de forma pacífica. Ele desejava o 
bem-estar de Todos seus súditos e trabalhava 
para que isso acontecesse. Atualmente 
recitamos a oração Samasta lokah sukhino 
bhavantu (Que todos os seres de todos os 
mundos sejam felizes!). Mas nossa intenção 
real é que somente nós possamos ser felizes; o 
que acontece com os outros não é nossa 
preocupação. Não há oração nenhuma. 



Devemos rezar de todo coração pelo bem-
estar de todos. Por que devemos fazer isso? 
Devemos fazer isso porque nós também 
estamos incluídos em todos. Nosso bem-estar 
reside no bem-estar da sociedade. Quando 
todos os outros alcançarem a paz e o 
progresso, nós também obteremos o mesmo. 
É puro egoísmo pensar que somente nós 
devemos ser felizes, e que o que acontece com 
os outros não é nossa preocupação. O egoísmo 
é um grande pecado. É claro, vocês devem 
observar seu interesse próprio até certo 
ponto. Mas nunca deem espaço para o 
egoísmo ilimitado.  

Desenvolvam amor por Deus. Não há 
melhor prática espiritual que essa. Vocês 
podem não fazer nenhum outro sadhana; é 
suficiente se vocês amarem Deus com todo seu 
coração. Mira também disse: “Payoji maine 
nam ratan dhana payo” (Encontrei a joia do 
Nome Divino). Ela considerou a joia do Nome 
Divino como sua maior riqueza. Ela cantou: 
“Vastu amoulik di mere Sadguru” (Meu 
Sadguru me deu esta coisa preciosa). Quem é 
um Sadguru? O que é Sat? Sat é aquilo que é 
permanente, isto é, Deus. Sat significa ser. 
Quando seu marido lhe disse que deixasse o 
templo, ela ficou muito preocupada. “Como 
vou deixar meu Krishna aqui?”, pensou ela. 
Imediatamente, tomou uma decisão: “Esses 
são todos templos construídos pelo homem. 
Não são permanentes. O tempo construído por 
Deus é o meu coração”. Então, ela cantou 
Chalore mana Ganga Yamuna teer (Oh, mente! 
Vá para a margem dos rios Ganges e Yamuna). 
“Oh, mente! Vá somente lá. Em qualquer outro 
lugar que você for, não haverá paz.” O centro 
da testa é a confluência do Ganges e Yamuna 
que representa os canais sutis, Ida e Pingala 
no homem. Tanto o Ganges quanto o Yamuna 
se encontram ali onde se encontra o 
Sushumna Nadi (canal sutil central). Como é a 
água do Ganges e do Yamuna? Ganga, Yamuna 
nirmal pani, shital hota sarir. Chalore mana 
Ganga Yamuna teer (A água do Ganges e do 
Yamuna é muito fresca e pura, o que nos 

tornará serenos e pacíficos. Portanto, oh, 
mente! Vá para as margens do Ganges e do 
Yamuna). 

Não se requer nenhuma passagem para ir 
às margens do Ganges e do Yamuna. O Ganges 
é o canal sutil direito e o Yamuna, o canal sutil 
esquerdo. O processo de inspiração e 
expiração está associado com eles. O ponto de 
encontro dos dois é o centro da testa 
(Bhrumadhya), onde reside o Sushumna Nadi. 
Quando inspiramos e expiramos, ouvimos o 
som “Soham” (Isso eu sou). A ciência do 
Pranayama envolve três processos: puraka 
(inspiração), kumbhaka (segurar) e rechaka 
(expiração). Inspirar o ar é puraka; liberar o ar 
da respiração é rechaka; manter a respiração 
tanto com ar quanto sem ar é kumbhaka. Mas 
essa é uma prática apenas no nível físico. 
Quando vocês enchem seu coração 
completamente com amor por Deus, esse 
amor em si mesmo é suficiente para 
conquistar a graça e o amor de Deus. Portanto, 
desenvolvam o princípio do amor e alcancem 
a Deus através do amor. 

[Bhagavan encerrou Seu Discurso com 
o bhajan “Govinda Gopala Prabhu Giridhari…”] 
 
Extraído do Divino Discurso de Bhagavan 
no Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 
18 de junho de 1996. 
 
1 Aqui, Baba faz um jogo de palavras em inglês: Good son 
means God son. GOOD significa “bom”, GOD significa 
“Deus”. Ele utilizará a semelhança dessa grafia para 
ilustrar seu ensinamento. 
2 Mysorepak, Gulab Jamoon, Burfi, Palakova - São todos 
nomes de doces indianos. 
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NOTÍCIAS DOS CENTROS SRI SATHYA 
SAI 

ÁFRICA DO SUL 

A Escola Sathya Sai da Cidade do Cabo, que 
começou a funcionar em janeiro de 2004, com 
22 alunos, tem atualmente um total de 97 
alunos matriculados nos três graus. A 
distribuição racial dos alunos na escola 
representa a distribuição demográfica da área 
da cidade do Cabo, com 74% dos alunos sendo 
de descendência africana, 17% de mulatos, 
9% de descendência indiana. Trinta e três por 
cento dos alunos são provenientes de lares 
com pais ou mães solteiros e 19% de lares sem 
renda. Os professores e os pais ficaram 
emocionados em como a vida de muitos 
estudantes foi transformada por praticarem 
os ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. 

Em 5 de outubro de 2008, uma concorrida 
competição intitulada "O professor que tem 
feito a diferença na minha vida" foi organizada 
na Cidade do Cabo, pelo Ministério da 
Educação, como parte das celebrações do Dia 
Mundial dos Professores. Dos milhares de 
concorrentes, foram selecionadas 45 jovens 
para falar. A apresentação de Shaun Majikela, 
um estudante de segundo grau da Escola 
Sathya Sai na cidade do Cabo, foi escolhida 
como a melhor. Durante sua palestra, o aluno 
afirmou: “Minha professora fez a diferença na 
minha vida porque ela ensinou os cinco 
valores humanos: verdade, retidão, paz, amor 
e não-violência. Ela me ensinou a respeitar os 
professores e os colegas e a não brigar com 
meus amigos. Isso vai me ajudar a me tornar 
um bom sacerdote algum dia”. Em seu 
discurso, o Ministro da Educação apontou a 
palestra de Shaun Majikela como memorável e 
digna de repetição por outros, e destacou a 
necessidade de introdução dos valores 
humanos no currículo escolar. 

LAOS 

A Organização Sri Sathya Sai da República 
Democrática Popular do Laos organizou um 
acampamento médico para as vítimas das 
enchentes na província de Khammouane, 
entre 18 e 19 de outubro de 2008. Quatro 
médicos profissionais e 20 voluntários 
dedicaram um amoroso serviço a 120 
pacientes. Entre os serviços prestados 
estavam um check-up geral de saúde e 
medicamentos para doenças comuns como 
diarreia e disenteria. Antes desse 
acampamento médico, voluntários da 
Organização Sai levaram conforto para as 
vítimas da catástrofe das enchentes de 22 a 24 
de agosto de 2008. Oitenta voluntários Sai 
atenderam 1400 pessoas necessitadas em 
quatro aldeias e em uma escola étnica. Os 
voluntários distribuíram arroz, cobertores, 
mosquiteiros, roupas, água potável, 
detergentes e sabões. Cozinharam alimento e 
o serviram para a aldeia. O jornal local, "The 
Vientiane Times", elogiou a oportuna ajuda 
para as vítimas das inundações. 

 

 

Foi fornecida uma ajuda oportuna pela 

Organização Sai para cerca de 1400 vítimas de 

enchentes em quatro aldeias na província de 

Khammouane, no Laos. 

A Organização Sri Sathya Sai vem 
conduzindo diariamente aulas de Educação 
em Valores Humanos Sathya Sai durante os 
últimos três anos, no Laos. Cerca de 400 
crianças frequentam aulas de duas horas 



diárias organizadas em dois centros na capital, 
Vientiane. Doze professores Bal Vikas, 
incluindo três monges budistas, dão as aulas. 
As crianças e os jovens frequentam aulas de 
Educação em Valores Humanos Sathya Sai e 
participam ativamente do dia-a-dia de bhajans 
e atividades de serviços. Os pais têm o prazer 
de ver a melhora significativa no 
comportamento de seus filhos. 

SULTANATO DE OMÃ 

Um acampamento médico aconteceu em 
Muscat, Omã, em 14 de novembro de 2008. 
Durante o acampamento, foram prestados 
serviços de saúde gratuitos a 150 pacientes 
por uma equipe de 15 voluntários e quatro 
médicos. Eles realizaram um check-up anual 
de saúde nos pacientes e análises no sangue 
para a detecção de diabetes e outras doenças. 
Também entregaram medicamentos e 
transmitiram educação sanitária. Além disso, 
foi servido almoço a todos os pacientes. 
Funcionários do Ministério da Saúde 
visitaram o acampamento médico e elogiaram 
o serviço médico espontâneo prestado aos 
doentes e necessitados, com amor e 
compaixão. Há mais de dez anos, os serviços 
médicos voluntários estão sendo oferecidos 
em Muscat e os pacientes visitados referem-se 
com amor ao acampamento médico como 
"Acampamento Sai Baba". O acampamento 
médico é realizado toda segunda sexta-feira 
do mês. 

ARÁBIA SAUDITA 

O aniversário de Bhagavan foi 
comemorado em uma grande vila situada nos 
arredores de Riade, na Arábia Saudita, em 20 
de novembro de 2008. Mais de 200 pessoas 
participaram deste evento. As comemorações 
incluíram uma peça teatral intitulada "Um Dia 
em Puttaparthi", encenada por devotos e 
crianças Bal Vikas. A peça retrata como um 
iniciante, cidadão de Riade, é transformado 

por participar dos bhajans em Riade. Começa 
com a forma como ele foi inspirado pela 
disciplina dos devotos Sai e, finalmente, como 
experimenta o Amor Divino de Bhagavan 
quando faz uma visita a Puttaparthi. 

PERU 

Durante os últimos 16 meses, a 
Organização Sri Sathya Sai do Peru vem 
fornecendo continuamente toneladas de 
alimentos, roupas, itens de higiene pessoal, 
material escolar, casas de madeira, etc., nas 
cidades de Pozuelo, Chincha Baja, Magdalena 
e Mariposa, que foram severamente afetadas 
por um terremoto em 15 de agosto de 2007. A 
Organização Sri Sathya Sai realizou várias 
oficinas sobre autogestão, fabricando 
brinquedos e preparando produtos de soja e 
de saúde. Oficinas de Educação em Valores 
Humanos também aconteceram. As crianças e 
adultos dessas cidades foram inspirados pelas 
oficinas de Educação em Valores Humanos. Os 
serviços médicos foram prestados de forma 
gratuita, e medicamentos também foram 
entregues a centenas de pessoas. 

No final do dia 4 de janeiro, o prefeito do 
distrito de Chincha Baja, Sri Emilio del Solar 
Salazar, elogiou o trabalho da Organização Sri 
Sathya Sai do Peru, em seu discurso, e 
entregou a Medalha da Cidade, em 
reconhecimento às atividades de serviço 
altruísta realizadas pela Organização em 
várias cidades da região durante os últimos 16 
meses. A medalha traz inscrita a expressão 
"Medalha da Cidade, Distrito do Município 
Chincha Baja, outorgada ao Sri Sathya Sai 
Trust do Peru". Emilia Tapia, prefeita da 
cidade de Pozuelos, admirou-se também com 
os serviços da Organização Sri Sathya Sai. 

TAILÂNDIA 

Em 20 de dezembro de 2008, 15 jovens Sai 
e 11 crianças cantaram músicas natalinas e 
distribuíram brindes de Natal para 111 



crianças e adolescentes da Casa das Irmãs do 
Bom Pastor, um orfanato perto de Bangkok. 
Após a oração para bênção dos alimentos, foi 
servida Prasadam para as crianças e 
adolescentes. Estoques de arroz, açúcar, óleo, 
leite e café também foram entregues ao 
orfanato. Em 26 de dezembro de 2008, 17 
jovens Sai organizaram uma programação 
musical neste orfanato, da qual participaram 
65 pessoas. 

 

 

Jovens Sai da Tailândia distribuíram presentes 

de Natal para os internos do Orfanato Casa das 

Irmãs do Bom Pastor em 20 de dezembro de 

2008. 

Um Acampamento Anual de Sadhana, 
de três dias, foi realizado na Fundação Sathya 
Sai de Maesai, na Tailândia, entre 28 e 30 de 
dezembro de 2008, e contou com a 
participação de 105 pessoas. O tema do retiro 
foi "Reação, Reflexão e Ressoar". O 
acampamento começou com abertura e 
discurso do Presidente da Fundação Sathya 
Sai de Maesai e do Presidente Nacional da 
Tailândia. Em seguida, o Coordenador Central 
Regional falou sobre a mensagem de 
Bhagavan a respeito de serviço altruísta. O 
orador seguinte, Dr. Art-ong Jumsai, 
apresentou uma explicação científica do tema 
"Reação, Reflexão e o Ressoar", usando como 
exemplo o aquecimento global. A ala de 
Educação da Organização Sai organizou uma 
oficina sobre a transformação das crianças Bal 
Vikas na Educação em Valores Humanos 

através de nobres pensamentos, palavras e 
ações. Todos no acampamento ofereceram a 
Bhagavan por escrito uma qualidade que 
gostariam de desenvolver no Ano Novo de 
2009. No terceiro dia do acampamento, 
mantas, casacos de inverno, tapetes, 
mosquiteiros, vasos de louça, uniformes 
escolares, calçados desportivos e escolares, e 
arroz foram distribuídos a 22 famílias que 
vivem em uma aldeia remota. Esta foi a 
primeira vez que um serviço da organização 
aconteceu para servir esta região. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

BHARAT 

Andhra Pradesh: O distrito de Hyderabad 
promoveu o "Prema Jyothi", uma exposição 
fotográfica retratando a infância de Bhagavan, 
suas primeiras viagens, declarações, 
ensinamentos em projetos de serviço 
educacional, médico e social, grandes projetos 
de água potável em diferentes lugares, etc. A 
exposição foi inaugurada em Andhra Pradesh 
pelo Ministro de Estado em 5 de fevereiro de 
2009 e continuou até 15 de fevereiro de 2009. 
Mais de 72 mil pessoas testemunharam esse 
evento com grande alegria e admiração, 
enriquecendo seus conhecimentos sobre 
Bhagavan e Sua Missão. 
 
Gujarat: Jovens Sai e membros do Seva Dal de 
Bhavanagar Samithi realizaram trabalhos de 
limpeza do Lago Gangajaliya, removendo do 
local vegetação selvagem e plantas. Essa 
vegetação é utilizada para preparar adubos 
pelos agricultores. Isso foi muito bem acolhido 
pelos meios de comunicação e autoridades. 
Muitas ONGs têm agora se prontificado para 
ajudar a Organização Sai neste trabalho. 

Jovens Sai de Valsad organizaram um 
mega-acampamento médico na aldeia de 
Paikked, que foi adotada pela Organização Sai 
no Programa de Aldeias Integradas. Muitos 
médicos de renome serviram nesse 
acampamento. Os pacientes também 



receberam os medicamentos necessários de 
forma gratuita e foi servido alimento a todos 
nessa ocasião. Os jovens do PJ realizam com 
frequência acampamentos médicos nessa 
aldeia; eles também distribuem cobertores e 
alimentos a pessoas necessitadas de tempos 
em tempos, e também têm consertado muitos 
templos em ruínas. Todas as atividades são 
realizadas com a plena cooperação dos 
aldeões. 
 
Haryana e Chandigarh: A ala jovem da 
Organização Sai no Estado realizou uma série 
de acampamentos médicos, beneficiando 
8.725 pacientes. Também realizou sete 
acampamentos para doação de sangue, 
doando 739 unidades de sangue. Os jovens de 
Panchkula organizaram também alimentação 
de uma grande quantidade de gado com 
forragens verdes. 
 

 

Um programa de conscientização sobre valores 

humanos para a juventude foi conduzido pela 

Organização Sai em Sirsa, do qual 

participaram 475 pessoas. 

Foi realizado um programa de 
conscientização sobre os valores humanos 
para professores em Panchkula, do qual mais 
de 700 professores de 17 escolas 
participaram. Destes, 70 professores e dois 
correspondentes dos jornais locais optaram 
por serem mestres formadores. Além disso, 
esses dois correspondentes optaram por 
atividades de Seva da Organização Sai e assim 

receberam cachecóis e crachás. Outro 
programa de conscientização sobre os valores 
humanos para a juventude foi conduzido em 
Sirsa, do qual participaram 475 participantes, 
incluindo alunos, professores, diretores de 
faculdades e dignitários locais. 

A Organização Sai do Estado está 
realizando 40 centros de ensino gratuito, 
beneficiando um total de 1725 alunos. 
Durante sua turnê de Haryana, o Presidente 
da Organização Sai para Toda a Índia visitou 
centros rurais de ensino gratuito e interagiu 
com estudantes e professores. Ele também 
presidiu a conferência conjunta dos Estados 
de Haryana, Punjab e Chandigarh, da qual 
participaram 776 delegados. 
 
Tamil Nadu: A melancia é a principal fonte de 
rendimentos na agricultura para os aldeões do 
sul da Índia durante o verão. Os agricultores 
vinham usando somente variedades locais de 
sementes que não tinham um rendimento 
garantido. A Organização Sri Sathya Sai, do 
distrito norte de Chennai, distribuiu cerca de 
11 kg de 495 e 2 kg de 786 variedades de 
sementes de alta produtividade de melancias 
aos aldeões, para cobrir uma área de 45 
hectares de terras arrendadas. A assistência 
técnica também foi transmitida a todos os 
agricultores sobre as maneiras de se 
conseguir aumento no rendimento. Como 
resultado das melhores sementes utilizadas, 
os agricultores foram imensamente 
beneficiados. Um dos agricultores da vila de 
Serpedu colheu 20 toneladas em dois hectares 
de terras arrendadas, o que lhe rendeu 100 
mil rúpias em dois meses e meio. Quase todos 
os agricultores receberam a mesma 
quantidade de terreno e remuneração. O 
rendimento extra se deveu ao plantio de 
variedades certificadas de sementes de alta 
produtividade. Jovens Sai entoavam Sri 
Rudram no momento da distribuição de 
sementes e no momento das visitas ao 
terreno. Os agricultores ficaram imensamente 



agradecidos ao nosso Amado Bhagavan por 
cuja graça tiveram uma colheita extra. 

 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

MEU E TEU 

Em uma aldeia, vivia um homem rico. 
Todos no vilarejo tinham medo dele por causa 
de sua elevada posição e riqueza. Um dia, o 
gado que pertencia a esse homem e o gado de 
um pobre fazendeiro foram pastar em uma 
região montanhosa. Lá, um boi do homem rico 
e outro do pobre fazendeiro começaram a 
lutar. Nessa luta, o boi do homem pobre matou 
o do homem rico. O fazendeiro pobre ficou 
apavorado. Estava fora de si e não sabia que 
punição o homem rico lhe daria quando 
ficasse sabendo do incidente. Como o homem 
rico era o chefe da aldeia, ninguém ousava se 
opor a ele. 

 

 

Tremendo de medo, o pobre fazendeiro não 

sabia como poderia informar o homem rico 

de que o boi dele havia sido morto pelo seu. 

O fazendeiro pobre correu para a casa 
do homem rico, tremendo de medo. 
Inclinando-se em reverência, saudou-o com as 
mãos unidas e disse: “Senhor, algo muito 

desagradável ocorreu hoje”. “Qual é o 
problema?”, perguntou o homem rico. O 
fazendeiro respondeu: “Senhor, não sei como 
posso lhe dizer isto”. Estava tão tomado pela 
ansiedade e confusão que disse: “Seu boi 
brigou com o boi e o matou”. O homem rico 
disse, calmamente: “O que qualquer pessoa 
poderia fazer? Até mesmo os seres humanos 
matam um ao outro quando estão cegados 
pelo ego. Quando os seres humanos se 
comportam de tal forma, não há nenhuma 
surpresa se os animais o fazem. Não se 
preocupe. Você pode ir”. Dando-se conta de 
que tinha falado errado por engano, o 
fazendeiro disse: “Senhor, de tanto medo e 
ansiedade, dei-lhe a informação errada. Na 
verdade, deveria ter dito que o meu boi matou 
o seu”. Explodindo de raiva ao ouvir isso, o 
homem rico gritou: “Como você pode deixar 
seu gado pastando sem cuidado? O que você 
fez quando seu boi estava matando o meu? 
Você não deveria tê-lo protegido? Esse foi um 
erro seu, e você deve ser punido por isso”. 
Dizendo isso, o homem rico chamou o servo e 
ordenou: “Amarre-o a este pilar e dê-lhe cem 
chicotadas”. 

 

 

“Foi um erro seu e você deve ser punido por 

isso”, gritou o homem rico. 

O homem perde seu sentido de justiça 
e jogo limpo quando está cheio de ego e apego. 
Os sentimentos de meu e teu despojam o 
homem de seu sentido de discernimento. 


