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HOSPITAIS SÃO PARA SERVIR AOS POBRES E NECESSITADOS 
Data: 19/01/01 – Ocasião: Viagens - Local: Bangalore 

Nossa mãe pátria deu ao mundo almas nobres renomadas em todos os continentes.  
Ela é a terra que expulsou os governantes estrangeiros e alcançou a liberdade.  

A Índia é reconhecida por sua erudição.  
É a terra sagrada que segue à frente  

Como um exemplo nas áreas da música, literatura e conhecimento sagrado;  
Nascido na terra da Índia, reconhecida por suas belas artes e beleza natural,  

Ó devotos! É seu dever inalienável contribuir para a glória e prosperidade da mãe pátria. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Eu Divino!  

Hoje em dia, doenças de coração são extensamente predominantes na sociedade. É por isso que 
construímos um Hospital de Super Especialidades em Prashanti Nilayam onde foram executadas mais 
de 10.600 operações totalmente gratuitas. Muitas pessoas pobres se beneficiaram disto. Cirurgias de 
coração se tornaram muito caras. Em tal situação, qual teria sido o destino das pessoas pobres? 
Ninguém parece estar preocupado com isto. Deve-se trabalhar para o bem-estar dos pobres, aliviem o 
sofrimento deles e dêem um exemplo para a nação. O serviço só se torna verdadeiramente significante 
quando é feito para os pobres e necessitados. Hoje, nem os doutores nem os políticos, nem mesmo o 
Governo, se preocupam com o bem-estar dos pobres. Se um hospital é construído a um custo de dez 
milhões, eles esperam um lucro de cem milhões. Em vez de serem bondosos, se tornaram interesseiros. 
Daí advém a condição lastimável do pobre.  

Durante os últimos três ou quatro dias foram realizadas muitas cirurgias de coração aqui neste hospital. 
Quem são os pacientes? Um é carpinteiro, outro é um lavadeiro. Muitos pacientes como estes que são 
economicamente incapacitados estão sendo tratados aqui. Neste período curto, foram realizadas 50 
cirurgias de coração! Fica-se imensamente alegre ao ver-se as faces felizes deles. Qual a utilidade da 
ciência médica se não for dar saúde e felicidade aos pobres e aos necessitados?  

Hoje, os homens educados não se preocupam em pensar nos pobres e desvalidos. Este hospital é 
dedicado ao bem-estar dos pobres. Eu só estou contente quando os pobres são servidos. Eu dediquei 
Minha vida inteira para a exaltação dos pobres e dos desamparados. No futuro, até cirurgias altamente 
avançadas, como transplante de coração e transplante pulmonar, serão realizadas aqui. Pode-se ser rico 
e virtuoso, mas sem uma boa saúde, não se pode levar uma vida feliz. O último Governador de 
Karnataka, Patel, nos ajudou muito neste projeto. O atual Governador aqui presente, Krishna, também foi 
de grande ajuda a nós. Muitas pessoas nobres de Karnataka também estão se associando com este 
projeto. Assim, estamos determinados a dar felicidade às pessoas de Karnataka.  

As Instituições de Sai São Eternas  

Encham seus corações de compaixão e sirvam aos pobres e necessitados. Não tenham corações de 
pedra e mentes direcionadas para o dinheiro. Quando a hora do julgamento final vier, vocês poderão 
levar consigo a riqueza que acumularam? Não. Sirvam aos pobres com amor. Isto, por si só, pode 
redimi-los. Servir aos pobres é servir a Deus. Sacrifiquem suas vidas pela causa dos pobres. Servir aos 
pobres é Meu único lema. Eu não tenho nenhum outro desejo. Eu estou preparado para sacrificar até 
mesmo Minha vida para servir aos pobres. Façam pelo menos a milésima parte do que Swami está 
fazendo. Qual a utilidade da vida humana se ela não for gasta no serviço aos pobres.  

"Nem através de penitência, nem pela peregrinação,  
Nem pelo estudo de escrituras, nem pela repetição do Nome de Deus,  

Alguém pode cruzar o oceano da vida.  
Só se pode alcançar isto servindo aos pobres". 

(Verso em Sânscrito) 

É sua boa sorte que vocês se tornaram médicos. O sacrifício é a marca de um verdadeiro médico. 
Assim, os médicos devem ter o espírito de sacrifício. Eles devem ser compassivos e considerar os 
pobres. Muitas pessoas pobres estão perdendo suas vidas porque não podem pagar tratamentos caros. 
Seu amor pode, por si só, sustentar tais vidas. Quanto mais desenvolverem o espírito de sacrifício em 
vocês, maior será o progresso do mundo. Os hospitais são para servir aos pobres e não para ganhar 
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dinheiro. Para que ganhar milhões de rupias quando, no final das contas, tem-se que deixar o mundo de 
mãos vazias? Assim, empreguem todos seus ganhos para o bem-estar dos pobres. Dediquem suas 
vidas ao serviço de seus semelhantes.  

Medicamentos não podem curar doenças por si mesmos; é a graça divina que cura. Só o sacrifício pode 
ganhar a graça de Deus. Não fiquem satisfeitos enchendo somente sua própria barriga; tentem satisfazer 
a fome dos outros também. Empreendam atividades que beneficiarão o pobre. Este hospital não 
representa apenas uma beleza arquitetônica. A beleza não tem nenhum valor se não houver nenhuma 
bem-aventurança. Vocês só podem experimentar a bem-aventurança quando derem felicidade aos 
pobres. Os pobres estão sofrendo uma vez que eles não podem comprar medicamentos. Nós daremos 
todos os medicamentos exigidos gratuitamente. Façam todo o esforço para dar felicidade a todos.  

Hoje, visto que a programação já está atrasada, não tenho bastante tempo para lhes dar mais detalhes. 
Desenvolvam a perspectiva espiritual e tratem os pacientes com amor e cuidado e os façam felizes e 
saudáveis. Sem a graça de Deus, nem sequer o pulso pode bater. Vocês estão sob a noção equivocada 
de que simples medicamentos podem curar doenças. Se este fosse o caso, o que aconteceu a todos 
esses reis e homens ricos que tiveram acesso aos melhores recursos médicos? Assim, junto com 
medicamentos, deve-se ter a graça divina também. Medicamento e graça divina são como negativo e 
positivo, respectivamente. As doenças só podem ser curadas quando ambos vierem juntos. Assim, junto 
com tomar medicamentos, também deve-se rezar pela graça divina. Sem a graça divina, o corpo 
humano não pode ser sustentado. O corpo humano é muito maravilhoso e misterioso. Quem é 
responsável pela pulsação? Quem faz o coração bombear sangue? Tudo isso acontece por causa da 
Vontade Divina. O poder divino é responsável pelo crescimento do corpo. Não há qualquer motivo para 
simplesmente alimentar o corpo e mantê-lo, a menos que ele seja usado para servir aos pobres.  

Nosso primeiro-ministro Vajpayee passou por grandes dificuldades para vir aqui. Líderes como ele são 
muito importantes para este mundo. Ele é um líder que apóia e encoraja causas nobres como esta. 
Governantes que dão sua cooperação para boas causas são muito necessários para a nação progredir. 
Eles devem ter sentimentos nobres e amar a Deus para atingir a graça divina. Não há nada que não se 
possa alcançar quando se tem a graça divina. “Loka samasta sukhino bhavantu” (que o mundo inteiro 
possa ser feliz!) Este é o Meu desejo. Estou preparado para fazer qualquer coisa para isto. Estou 
preparado até mesmo para sacrificar Minha vida pelo bem-estar da humanidade. Qual a utilidade da vida 
de alguém que não aspira pelo bem-estar da humanidade? Eu sempre desejo o bem-estar dos outros. 
Meus sentimentos são sempre puros e sagrados. Se seus sentimentos e intenções forem nobres, vocês 
não precisam se preocupar com dinheiro; ele virá a sua porta.  

Manifestações do Amor Divino!  

Nós causamos grande inconveniência a vocês lhes fazendo esperar por muito tempo. Vocês estão todos 
muito cansados, estiveram sentados aqui pacientemente durante as últimas três a quatro horas. Tendo 
tomado parte nesta congregação, que vocês possam desenvolver o espírito de sacrifício e gastar seu 
tempo, riqueza e energia no serviço aos pobres! É isto o que desejo de vocês. Eu não peço nada a 
ninguém. Ajudem aos pobres de toda forma possível. Alimentem os famintos. O alimento é Deus. Não 
desperdicem alimento. Não desperdicem dinheiro. O dinheiro faz muitas injustiças. O uso inadequado do 
dinheiro é mau. O rico esbanja sua riqueza bebendo e jogando. O dinheiro deveria ser utilizado de forma 
adequada. Não se deve gastar a seu bel-prazer. Não desperdicem energia e não desperdicem tempo. 
Estes são os quatro princípios importantes que o homem deve adotar. Tempo desperdiçado é vida 
desperdiçada. Em vez de desperdiçar tempo em fofoca inútil, utilizem-no para servir à sociedade. 
Ajudem a todos na maior extensão possível. Isto é o que Eu espero que vocês façam. Venham e vejam 
vocês mesmos o trabalho que está sendo feito aqui com o espírito de sacrifício e experimentem a bem-
aventurança. Aqui vocês encontrarão os pobres com alegria em suas faces. Vocês devem cuidar para 
que o pobre leve uma vida saudável e feliz. Esta deve ser sua meta de vida. "Obtém-se mérito servindo 
aos outros e comete-se pecado prejudicando-os" (Verso em Sânscrito). Eu abençôo a todos vocês de 
forma que possam atingir o merecimento para ver a felicidade do pobre.  

O discurso de Bhagavan foi seguido pelo hino nacional.  
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