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A ASSOCIAÇÃO COM COMPANHIAS SAGRADAS  
CONFERE PUREZA MENTAL E BEM-AVENTURANÇA 

Data: 10/08/2006 – Ocasião: Ati Rudra Maha Yajna1 - Local: Prasanthi Nilayam. 

Ritwiks2, Encarnações da Santidade, Devotos e Estudantes! 

A Índia é a terra da abundância. É o solo sagrado que trouxe à vida inúmeros intelectuais, músicos e 
mulheres virtuosas. É uma má sorte muito grande nascer nesta terra e não ser capaz de reconhecer sua 
glória ancestral e sua rica herança cultural. Os rituais executados nesta manhã pelo sacerdote principal 
têm um profundo sentido e um grandioso significado sutil. As pessoas observam o desenrolar dos rituais, 
incapazes de experimentar a filosofia que está por detrás deles. Tudo aquilo que ouvimos dos mais 
velhos devemos tentar experimentar em nossos corações. Diz-se que Aqueles cujos pensamentos, 
palavras e atos estão em perfeita harmonia são os nobres; aqueles a quem falta essa harmonia são os 
perversos. Portanto, é necessário que todos aqueles que observam a execução desses rituais e escutam 
os mantras védicos cantados aqui experimentem sentimentos divinos em seus corações. Na Índia, a 
excelência nos campos da música e literatura se encontra em toda parte. 

Escutar sobre Deus, Cantar Seu Nome, Pensar Nele, Servir a Seus Pés, Reverenciá-Lo, Prestar-Lhe 
Culto, Servir, Cultivar Proximidade e Entregar-se a Deus são as nove formas de devoção, necessárias 
para se alcançar Deus, que vêm sendo propagadas desde os tempos antigos. A devoção intensa e a fé 
inabalável que se encontra na Índia não se vêem em nenhum outro lugar. Só aqui as pessoas são 
capazes de superar seus desafios e tribulações, vivendo em paz por meio da contemplação constante 
sobre Deus. Tal santidade não pode ser encontrada em nenhuma outra parte do mundo. Por todo o 
planeta, onde quer que se vá, só se encontra miséria e sofrimento. É uma sorte que as pessoas daqui 
tenham nascido nesta terra sagrada. Não vemos a realização de rituais sagrados como Yajnas e Yagas 
em qualquer outra parte do globo. As pessoas pensam que lançar oferendas ao fogo é Yajna, mas o 
verdadeiro Yajna é oferecer a si mesmo a Deus, para agradá-lo e se tornar digno do Seu amor. Yajna 
não deveria ser realizado para alcançar propósitos egoístas. Deveria ser feito para o bem-estar do 
mundo inteiro. 

Na Índia, as pessoas têm realizado Yajnas e Yagas desde a mais remota antiguidade. Esses rituais eram 
realizados até mesmo na Treta Yuga, mas os demônios tentavam interrompê-los porque não 
compreendiam o significado dos Vedas. Com o advento da Dwapara Yuga, as pessoas fizeram 
tentativas de compreender a verdade e o significado contidos na realização de Yajnas e Yagas. O Rei 
Janaka não obteve satisfação apesar de executar muitos rituais desses. As pessoas, uma vez que são 
educadas, deveriam compreender o significado dos Yajnas e Yagas. De fato, é necessário que todos se 
envolvam na realização dos Yajnas e Yagas. Isso significa simplesmente que todas as ações que o 
indivíduo realiza devem ser para a satisfação de Deus. O próprio propósito do nascimento humano é 
agradar a Deus. A vida humana não é para ser desperdiçada com comida e bebida. O propósito do 
nascimento humano é alcançar a liberação. O homem deve tentar reconhecer a sua verdadeira natureza. 

Não importa quem cruze o seu caminho, você sempre pergunta “quem é você?”, desperdiçando assim o 
seu tempo. Por outro lado, você jamais pergunta “quem sou eu?” Assim que souber a verdade sobre si 
mesmo, você conhecerá a verdadeira natureza de todos. Não devemos perder tempo tentando saber a 
respeito dos outros. Há uma oração que diz: Saudações ao tempo, Àquele que está além do tempo, 
Àquele que conquistou o tempo, Àquele que transcende o tempo, Àquele que é a encarnação do tempo 
e Àquele que domina o tempo. Por isso, não devemos desperdiçar um momento sequer de nossas vidas. 
As pessoas de hoje em dia lutam para obter ganhos materiais, desenvolvimento intelectual e satisfação 
dos sentidos, mas ninguém se esforça para alcançar a auto-realização. Por quanto tempo duram os 
prazeres físicos e sensuais? Todos são momentâneos e passageiros. Só aquilo que se sente no fundo 
do coração é duradouro. Portanto, esforcem-se para satisfazer suas consciências. Isso só é possível por 
intermédio da associação com boas companhias.  

                                                           
1 Contexto do Discurso: este Ritual Védico ou Yajna (pronuncia-se Yagnha) está sendo realizado pela primeira vez na história 
conhecida da humanidade para obter as bênçãos do Senhor Shiva, na Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, com o 
propósito de promover a paz para a humanidade e a remissão dos erros humanos. Iniciou-se no dia 9 de agosto, encerrando-se no 
dia 20 de agosto. 
2 Sacerdotes Védicos. 
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A associação com boas companhias leva ao desapego. 
O desapego destrói a ilusão. 

A ausência de ilusão conduz à estabilidade. 
A estabilidade liberta a alma ainda em vida.3 

Verso em Sânscrito. 

Vocês se tornam maus pela associação com as más companhias. Diga-me com quem andas e Eu te 
direi quem és, diz o ditado. O tipo de qualidades que adquirem depende de suas companhias. Por isso, 
deveriam se associar com pessoas nobres, interessadas na espiritualidade. As pessoas reunidas aqui 
formam um grande grupo espiritual. Esse tipo de companhia não está disponível em nenhum outro lugar. 
Quando vocês se associam com essas nobres companhias, adquirem sentimentos nobres. Quando a 
água evapora, forma nuvens, mas nem todas as nuvens resultam em chuva, pois esta depende do tipo 
de nuvem. Atualmente, não estamos obtendo boas chuvas. A vida humana depende da água. Água pura 
garante boa saúde e vida longa. 

Muitas doenças são causadas pela poluição das águas, o mesmo ocorrendo com a poluição do 
ambiente. Por isso, devemos manter o ambiente limpo e puro. Também é necessário consumir somente 
água pura. Só dessa maneira o homem terá saúde e alegria. A felicidade é essencial para a boa saúde. 

Estudantes! Rapazes e Moças! 

Todos vocês são jovens. É essencial que seu ambiente e sua comida sejam limpos e puros. Devem 
estar sempre em boa companhia. Falem boas palavras, desfrutem de entretenimentos saudáveis e 
engajem-se em boas atividades. A vida é um jogo, jogue-o. Comprometam-se com o bem-estar dos 
demais e vivam de maneira nobre, a fim de que sua vida os conduza à liberação. Quando conversarem 
com alguém, falem sempre em tom calmo, com palavras de empatia e compaixão. Evitem palavras duras 
e ofensivas. A dureza de suas palavras ofenderá os sentimentos alheios. Falem de modo a tocar o 
coração de quem ouve. Ajudar Sempre. Ferir, Jamais. 

Que o Senhor proteja e alimente a nós dois. 
Que possamos crescer em inteligência e valor, trabalhando juntos. 

Que possamos viver em amizade, isentos de qualquer conflito!4 

Desenvolvam amizade com os demais, falando boas palavras. A boa companhia preencherá seu 
coração com bons sentimentos. Quando seus pensamentos forem bons, suas ações também serão 
boas. E, quando suas ações forem boas, o resultado delas certamente será bom. A língua, um dom de 
Deus, deve, portanto, ser usada para falar suave e docemente, de maneira sagrada. É uma nobre 
tradição da Índia, que as pessoas daqui falem palavras sagradas. Quando alguma pessoa mais velha os 
visita, devem tratá-la com respeito e lhe oferecer um local apropriado para se sentar. Jamais usem 
palavras impróprias e desrespeitosas ao falar com os mais velhos. Vocês serem considerados bons ou 
maus, depende principalmente das palavras que usam. Quando falam polidamente, têm o respeito da 
sociedade e os outros também se dirigirão a vocês de forma polida. 

Estudantes! 

Jamais fiquem orgulhosos de sua educação. Se desenvolverem orgulho neste estágio, tornar-se-ão 
egoístas pela vida afora. Quando suas palavras forem boas, seu coração também o será. Quando o 
coração está repleto de doçura, todos os sentimentos também se tornam doces. Portanto, tornem puros, 
suaves e doces os seus corações. Durante os próximos dias, muitas pessoas eruditas discursarão para 
vocês. Terão a oportunidade de escutar suas palestras sagradas. Cuidem para que essas palavras 
santificadas sejam impressas em seus corações. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vivam suas vidas com compaixão, gentileza e amor. Preencham suas vidas com amor. O amor é doce. 
Sua doçura é incomparável. Usem sempre delicadeza ao falar. Mesmo ao se encontrarem com um 
inimigo, ofereçam-lhe suas saudações. Não virem as costas, nem mesmo para um inimigo seu. Sejam 
amistosos com todos. Os Vedas declaram que devemos viver e trabalhar juntos, alcançando nobres 
metas com união. 

                                                           
3 A estrofe é uma tradução possível para o verso recitado por Baba: Satsangatwe Nissangatwam, Nissangatwe Nirmohatwam, 
Nirmohatwe Nischalatattwam, Nischalatattwe Jivanmukti. 
4 Hino Védico: Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai. Tejasvi Naavadhitamastu Ma Vidvishavahai. 
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Que possamos caminhar juntos, crescer juntos, 
permanecendo unidos e desenvolvendo juntos 

a nossa inteligência. 
Vivamos juntos em amizade e harmonia. 

Esse é o principal ensinamento dos Vedas. Deus lhes deu uma língua macia. Não devem usá-la para 
pronunciar palavras duras. A língua macia deve pronunciar sempre palavras suaves e doces. Palavras 
agressivas endurecem seus corações. Se falarem com polidez, obterão bons resultados. Por outro lado, 
as palavras agressivas sempre produzem maus resultados. 

Manifestações do Amor Divino! 

O sacerdote-chefe discursou sobre um tópico espiritual muito bom. Vocês deveriam tentar compreender 
o significado dos assuntos apresentados por ele durante este Yajna. Não limitem sua educação àquilo 
que os professores ensinam em sala de aula. O conhecimento acadêmico é artificial. Este tipo de 
educação artificial tem pouco valor. O que é importante não é o artificial, mas o que é feito pelo coração5. 

Nos dias que virão, muitos especialistas darão palestras sobre variados assuntos, que ampliarão seus 
conhecimentos e sua pureza. Escutar sobre Deus, Cantar Seu Nome, Pensar Nele, Servir a Seus Pés, 
Reverenciá-Lo, Prestar-Lhe Culto, Servir, Cultivar Proximidade e Entregar-se a Deus, sãos as nove 
formas de devoção. Dentre elas, Escutar é a primeira. Portanto, escutem boas coisas e tentem assimilar 
o que há de bom nelas. Afastem-se dos lugares onde palavras desagradáveis são pronunciadas. Deixem 
que tudo que é ruim se desmanche no ar. 

Aceitem somente aquilo que é bom. Então, o bem permanecerá para sempre com vocês. Tudo que se 
relaciona com Deus é bom. Só isso é eterno e sagrado. Absorvam tudo que é sagrado e baseiem suas 
vidas nesses valores eternos. Os ensinamentos de Deus são repletos de doçura. Suas palavras são 
doces. Ninguém deveria ignorar Seus ensinamentos. Vocês podem até abrir mão dos seus corpos, mas 
não dos ensinamentos de Deus. O corpo humano é constituído de cinco elementos. Ninguém sabe 
quando chegará seu fim. Pode acontecer de uma hora para outra. Não dêem importância ao corpo. A 
vida não se resume à manutenção do corpo. Associem-se com este tipo de companhia sagrada para 
purificarem suas mentes e alcançarem a bem-aventurança. Não é suficiente que se associem com as 
companhias sagradas; devem também preencher seus corações com os ensinamentos santificados que 
vêm dessa louvável companhia. 

 

Discurso de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba no segundo dia do Ati Rudra Maha Yajna, traduzido a partir 
do original em inglês publicado na Página da Editora da Organização Sai Internacional: www.ssbpt.org. 

Niterói, RJ, 22 de agosto de 2006. 

                                                           
5 Trocadilho em inglês. Swami inventou a palavra “heartificial”, que começa com “heart” = coração e tem o som semelhante ao 
termo “artificial”, cujo significado é igual em português. A expressão usada no texto é uma tentativa de tradução do neologismo de 
Swami.  


