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QUE O AMOR E O SACRIFÍCIO SEJAM SEUS IDEAIS 
Data: 14/01/97 - Ocasião: Festival de Shankranti - Local: Prasanthi Nilayam 

Onde as seis qualidades do zelo, da determinação, da coragem, 
Da inteligência, da habilidade e do heroísmo estão presentes, 

A ajuda divina é manifestada. 

(Verso das Escrituras Hindus) 

Estudantes! Manifestações do Amor Divino! 

Em qualquer área, em qualquer tempo, para qualquer homem dotado dessas seis qualidades preciosas, 
o sucesso está assegurado. Elas contribuem para a prosperidade em geral de um homem. Todo o 
sucesso acompanha aquele que possui essas seis qualidades. 

Contudo, elas enfrentam várias dificuldades de tempos em tempos. Assim como um estudante tem que 
encarar diversos testes, essas qualidades também estão sujeitas a provas, que devem ser consideradas 
trampolins para aquisições mais elevadas. Essas provas surgem sob a forma de perdas, problemas, 
dores, sofrimento e calúnia. É preciso superar esses entraves com coragem e autoconfiança, e 
prosseguir. 

Os estudantes, em particular, têm que desenvolver a autoconfiança. Sem ela, as seis qualidades não 
podem ser atingidas. Na verdade, a autoconfiança deve ser o alento de todas as pessoas. Infelizmente, 
os estudantes, hoje em dia, não a possuem, tornando-se vítimas da inquietação, em virtude de seu 
envolvimento com os prazeres sensórios. 

Os estudantes devem desenvolver a autoconfiança e embarcar na viagem da vida com fé em Deus. 
Viswamitra, confiando em sua inteligência, em sua força física e no poder de suas armas, buscou 
promover uma guerra com Vasishta, que confiava no poder do Divino. Finalmente, ele compreendeu a 
verdade de que seus poderes de nada valiam contra o poder do espiritual e, desistindo de seu reino, 
empreendeu uma pesada penitência. 

A bravura física não é nenhum poder, absolutamente. É, realmente, um sinal de fraqueza. Todos os 
poderes físicos são, na verdade, impotentes. Toda a riqueza terrena é impermanente. O homem, hoje, 
persegue esses prazeres fugazes, esquecendo-se de sua divindade inerente. 

Cultivem a Autoconfiança 

Os estudantes devem cultivar a autoconfiança e manifestar sua divindade em suas palavras, em suas 
canções, em seus esportes e em todos os atos. Entretanto, ocasionalmente, a fraqueza que existe 
dentro deles pode aflorar. Por exemplo: quando sucumbem aos problemas, quando são dominados pela 
mágoa e quando são incapazes de enfrentar perdas, eles revelam sua fraqueza interior. 

Os estudantes devem enfrentar essas situações com firmeza. Sejam destemidos. Quando encararem as 
dificuldades com coragem, estarão destinados a ter sucesso. Portanto, tenham confiança em si mesmos 
e alcancem o sucesso em todas as áreas da vida. Pode ser indagado: qual o benefício que alguém 
obtém dessas seis boas qualidades? A resposta é que vocês garantirão tanto os benefícios terrenos 
quanto os espirituais. 

As Qualidades Boas Permitem Que as Pessoas Tenham uma Vida de Bem 

A autoconfiança é valiosa para assegurar o progresso do indivíduo, mas não é suficiente para promover 
o bem-estar da sociedade ou do mundo. Uma pedra de amolar é usada para afiar uma lâmina, e não 
para tornar a pedra mais macia. Da mesma forma, as boas qualidades devem ser alimentadas para 
refinar a natureza do ser. Essas qualidades são essenciais como os diferentes membros de um corpo 
para seu bem-estar como um todo. As pessoas devem perceber que o nascimento humano lhes foi dado 
para que levem vidas exemplares. As boas qualidades capacitam o ser a conduzir uma vida de bem. 
Mas, até mesmo para a vida de bem, um preço tem que ser pago. Este preço é a boa conduta. Isto 
significa que vocês só obtêm a felicidade que resulta de uma vida de bem quando cumprem os seus 
deveres. Os prazeres são de dois tipos: passageiros e duradouros. A felicidade permanente só pode ser 
atingida pelo cumprimento de suas obrigações. Primeiro, façam seu trabalho e, então, apreciem os 
frutos. 
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Atualmente, as pessoas não cumprem suas obrigações, mas querem colher os frutos. Isto não pode lhes 
dar felicidade. Cada um deve compreender que nasce para cumprir várias obrigações, e não para 
desfrutar de recompensas por serviços não prestados. 

O homem deve compreender que não tem direitos a reivindicar. Seu papel é cumprir seus deveres. 
Quando ele os cumprir, colherá as recompensas no devido tempo. As pessoas, atualmente, não 
cumprem suas obrigações, mas lutam por seus direitos. 

Estudantes!  

Inicialmente percebam seus deveres e cumpram-nos. Dever é Deus. Trabalho é adoração. É tolice 
esperar recompensas sem executar as obrigações. As pessoas estão desperdiçando seu sagrado 
nascimento humano ao negligenciar seus deveres. 

Os estudantes devem compreender que nem juventude, nem riqueza, nem esposa e filhos são 
permanentes. Somente a verdade e a retidão são duradouras. Vocês devem basear suas vidas na 
verdade e na retidão e estar preparados para enfrentar quaisquer desafios com coragem e confiança. 

Cinco Conselheiros na Vida de Todos 

Todos possuem cinco conselheiros na vida. São eles: Quem, Quando, Onde, O Que e Como. Antes de 
empreender qualquer ação, devem ser obtidas respostas para essas cinco perguntas. Quando forem 
conseguidas as respostas corretas, a ação nelas baseada será a correta. Atualmente, as pessoas agem 
sem se preocupar com esses fatores. Neste aspecto, todos podem confiar em seu próprio julgamento, 
utilizando seus poderes de observação e de discernimento. Todos os instrumentos para este propósito 
estão disponíveis para cada pessoa em seus órgãos de percepção e de ação. Em cada membro e órgão 
há um poder divino. Esta potência divina é chamada angirasa. O nome deriva-se do fato de o Divino 
estar presente em cada membro (anga) como uma essência (rasa). Não há nenhuma necessidade de 
buscar o Divino fora de si mesmos. Vocês são divinos.Todos os seus poderes são potências divinas.  

Desenvolvam a convicção de que tudo o que acontece a vocês é para seu bem. A educação não serve 
somente como um meio para ganhar a vida. Essencialmente, é um processo de auto-realização. Sem 
compreender seu próprio Ser, como pode uma pessoa compreender o mundo ou adquirir alguma coisa 
digna? Sem o autoconhecimento, qual o conhecimento científico que podem adquirir? Qual o valor do 
conhecimento científico sem sabedoria? Por isso, deve-se adquirir, juntamente com o conhecimento 
científico, a sabedoria discriminatória e a conscientização do Ser. 

O Significado dos Festivais Indianos 

Todos os festivais Indianos possuem sentido esotérico. Eles têm profundo significado espiritual. O 
festival sagrado de hoje está relacionado ao início do movimento aparente do sol para o norte 
(uttarayana). O sol se move a cada mês de uma casa do zodíaco para a seguinte. Hoje, o sol entra na 
casa de Capricórnio (Makara) e, por isso, é conhecido como Makara Shankranti. Este dia auspicioso 
anuncia a concessão de muitas bênçãos terrenas e espirituais para o homem. O dia de Shankranti é um 
testemunho dos sucessos futuros do homem em vários campos.  

O advento de Shankranti é glorificado em uma canção que descreve como os agricultores 
cumprimentam o sol, celebram a reunião da colheita e apreciam os frutos de seu trabalho. O dia de 
Shankranti marca a chegada, nas casas dos agricultores, dos grãos que são os frutos de seu trabalho. 
Shankranti é um festival sagrado para uma conquista terrena. É também um dia apreciado de repouso 
no ambiente tranqüilo. O homem precisa de dias de descanso após um período de trabalho duro. 
Somente então pode desfrutar paz mental. 

Shankranti confere paz e anuncia uma mudança bem vinda. Faz aflorar a alegria interior nas pessoas. 
Efetua uma mudança no estilo de vida. Gera pensamentos sagrados. 

As pessoas atualmente não reconhecem essas mudanças sagradas. Estão todas imersas nas 
aquisições mundanas e não consideram as coisas superiores. Deveriam, ao contrário, buscar cada 
oportunidade para cultivar as boas qualidades. Essas boas qualidades são as seis mencionadas no 
início do discurso. Quando essas qualidades estiverem presentes, não haverá nenhum espaço para 
quaisquer más tendências se desenvolverem.  
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Hoje, os estudantes sofrem de duas más qualidades que estão minando seu lado humano. Elas são a 
inveja e o ódio. Essas duas são parceiras no mal. São pestes gêmeas. Uma bela árvore com rica 
folhagem pode ser destruída por uma peste agindo em suas raízes. A inveja é tal peste: converte até 
mesmo uma pessoa feliz e influente num ser miserável consumido por ela. No Mahabharata, Krishna 
descreveu para Arjuna como os Kauravas foram consumidos pela inveja que tinham dos Pandavas, 
mesmo enquanto desfrutavam do reino. O demônio da inveja havia se apoderado de uma boa família 
real, e a estava destruindo. 

Os estudantes sentem inveja daquele que alcança boas notas. A inveja surge quando um aluno é 
excepcionalmente inteligente. Alguns sentem inveja ao ver uma pessoa próspera e feliz. Outros tendem 
a ser invejosos daqueles que parecem estar contentes e confiantes. A inveja não tem limites, e os 
estudantes devem procurar não lhe dar nenhum espaço. A inveja é uma doença autodestrutiva. É 
incurável. Aquele que está sempre feliz superará todas as dificuldades. O homem corajoso pode encarar 
a morte sem temor. 

Preencham seus Corações com o Amor Altruísta 

Estudantes! 

Vocês devem compreender que o festival de Shankranti chegou para lembrar-lhes de suas 
potencialidades latentes. As pessoas esperam muitos benefícios terrenos também desta ocasião 
sagrada. É também celebrada como um dia, quando um touro sagrado é levado de casa em casa, 
enquanto seu proprietário recita a história do Ramayana. O festival também é uma ocasião alegre para 
os jovens. O festival de Shankranti é mais importante do que qualquer outro, porque é o dia em que o 
genro recém-casado visita a casa de sua noiva e é tratado prodigamente.  

Desde tempos antigos, tais festivais têm sido uma fonte de alegria para o povo da Índia. Que pena! Tais 
festivais acabaram e o povo se voltou para prazeres puramente mundanos. Qual o valor desses 
prazeres? Eles são artificiais. As pessoas esqueceram-se do coração e perderam sua paz na barganha. 

O mundo inteiro está tomado de desassossego e medo. O homem é assaltado pelo medo aonde quer 
que vá ou onde quer que fique. A única maneira de sair desta situação é as pessoas se refugiarem em 
Deus. A graça protetora do Divino libertará os homens do medo. Onde devoção e amor existirem juntos, 
não haverá lugar para o medo. É esta ausência a causa do medo em toda parte. 

Estudantes!  

Em tudo o que fizerem, seja estudos ou jogos, cantando ou nas tarefas que possam assumir, cuidem 
para que o façam com santidade e pureza. Nas canções que cantarem, se não houver alegria para o 
ouvinte, qual a utilidade de seu canto?  

Por que cantar, se não podem ser harmoniosos? 
Qual a utilidade da educação sem humildade? 
Sem um coração puro, por que adorar Shiva? 
Um coração sem amor é um bloco de pedra. 

(Poema em télugo) 

Preencham seus corações com amor. Este amor deve ser puro e genuíno. Hoje, as cortesias mútuas 
tornaram-se artificiais e falsas. Os estudantes devem cultivar o amor desinteressado como um dos 
valores humanos básicos. Posição, riqueza e força vêm e vão. Somente o amor divino é permanente. O 
amor é Deus. Deus é amor. Essa é a verdade, independente de nacionalidade, raça ou religião. 

Desenvolvam a Autoconfiança e o Espírito de Unidade 

A educação deve ser separada do trabalho. Seu propósito deve ser a aquisição do conhecimento mais 
elevado. Este é o conceito sustentado pela cultura indiana. Os estudantes só serão cidadãos ideais da 
nação quando desenvolverem a autoconfiança e o sentimento de unidade espiritual. Desenvolvam o 
espírito de sacrifício e tornem-se defensores da integridade e da honra da nação. Vocês devem se 
esforçar para promover o bem-estar da sociedade. Evitem as idéias de “eu” e “meu”. Então, tornar-se-ão 
unos com o Divino. Quando vocês se identificarem com todos, terão uma alegria infinita. 

Houve uma época quando os demônios estavam presentes em pequeno número, mas hoje é difícil dizer 
quem é demônio e quem é ser humano. Livrem-se de qualquer vestígio de qualidades demoníacas. 
Tornem-se humanos, e depois busquem a divindade. 
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Estudantes!  

Vocês hoje receberam prêmios pelos seus êxitos nos esportes. Da mesma forma, devem obter êxito em 
suas vidas no mundo lá fora. 

Desenvolvam o Perdão, a Tolerância e o Desapego 

Desenvolvam a qualidade do perdão e refreiem a dureza na fala. Sai é o exemplo para vocês neste 
aspecto. Todos os tipos de pessoas se perdem em calúnias e críticas. Swami permanece totalmente 
inafetado. Por que deveria seguir seu exemplo? Devo seguir à minha maneira. Se Eu sigo uma outra 
pessoa, sou um escravo. Por essa razão, nunca sigo os caminhos dos outros. Fico firme naquilo que 
considero bom. 

Vocês devem compreender que se desistirem da tolerância e do perdão não terão paz. Eu estou sempre 
em paz. Qual a razão? Porque sou sempre paciente. Vocês também devem permanecer da mesma 
forma. O que quer que façam a vocês, não se incomodem. Para que se perder por causa do 
comportamento deles? Se recorrerem à retaliação, vocês vão piorar sua condição. Vocês não têm 
nenhuma idéia de sua força ou de sua impotência. Devem enfrentar corajosamente esses ataques e não 
se permitirem ficar agitados com eles. Os estudantes devem vencer por sua tolerância. A tolerância deve 
ser seu alento e ideal. Através de seu destemor dêem um exemplo ao mundo. 

É uma coincidência auspiciosa que hoje vocês tenham tanto a atividade de distribuição dos prêmios 
como o festival sagrado de Shankranti. Neste dia duplamente abençoado, têm que desfrutar da doçura 
desta combinação, como a mistura do açúcar com o leite, e se empenharem em levar uma vida 
dedicada. As Upanixades descreveram o Senhor como verdadeiramente doce. Vocês têm a doce 
essência da bondade em si. Também estão cheios de compaixão e paz. Felizmente, estão livres da 
mágoa. Estão livres das más qualidades. Não as deixem penetrar em si. Cultivem o espírito da bondade. 
Tratem a vida como um grande jogo, e sejam vitoriosos, levando uma vida exemplar. 

"A vida é um jogo, joguem-no!  
A vida é um desafio, aceitem-no! 
A vida é um sonho, realizem-no! 
A vida é Amor, desfrutem-no!" 

É isto que vocês têm que atingir. Nisso repousa seu verdadeiro valor humano. A vida humana não 
consiste em casar, gerar filhos e ser aprisionado nesse ciclo interminável. Isso é a rotina da existência 
terrena. Não há nada errado nela, mas não deve ser o ideal de vocês. Tudo o que fizerem na vida 
comum, baseiem-se no ideal. 

No exército, as pessoas recebem obrigações diferentes, mas duas são comuns a todos: a marcha e o 
uso da arma. Da mesma forma, duas coisas são fundamentais para os estudantes: amor e sacrifício. 
Pratiquem estes dois ideais. Amem a todos. Estejam preparados para qualquer tipo de sacrifício.  

Sem o espírito de sacrifício, a vida não tem significado. Para ajudar os outros ou para promover o bem-
estar da sociedade, vocês devem estar prontos até para dar a própria vida. Para realizarem Deus, 
anseiem continuamente por Ele. Vocês devem orar constantemente pela oportunidade de vivenciar 
Deus. Ramakrishna Paramahamsa costumava sentir-se triste se não tinha a visão da Mãe Divina em 
qualquer dia. Anseiem por Deus em todos os momentos. Quando obtiverem a graça de Deus, todos os 
planetas estarão a seu favor. Vocês devem lutar incessantemente para ganhar a graça de Deus. Nunca 
desistam da busca. Cumpram seus deveres, e a graça de Deus virá em seguida. Orem do fundo de seus 
corações para o bem-estar de todas as pessoas. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol.30 - Discurso 01 - 12/1997  


