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ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SATHYA SAI DO BRASIL DIA DAS MULHERES 

Esta é uma compilação que reúne seis 
divinos discursos de Sathya Sai por ocasião 
do Dia das Mulheres.  

Que possa ser útil, inspirador e 
promover transformação divina para todos! 

Com muito amor, 

  Coordenação Nacional de Devoção 2019 

“As mulheres são as construtoras do lar, do país e do mundo. Elas são as mães que amoldam a geração 
por vir. Assim, elas devem preservar, em seus corações, a aspiração espiritual pela luz e pelo amor, 
pela sabedoria e pela felicidade. O Princípio Feminino é a fundação sobre a qual um mundo pacífico e 
feliz é erguido. Quando as mulheres são verdadeiras, valentes, amáveis e compassivas, o mundo pode 
ter uma era de paz e alegria.” (Pensamento para o dia 19/11/2005) 

“Amontoar respeito e honra em uma pessoa que não segue o Dharma Átmico (retidão impulsionada 
pelo Eu Superior) é como empilhar ornamentos em um corpo sem vida. A alma que deixou o corpo 
não pode apreciar o respeito demonstrado ao cadáver. Assim também é o caso da pessoa que não 
tem conhecimento da realidade e do propósito da vida, mas é coroada com fama e glória. Uma mulher 
modesta não dará atenção a tal lixo e bugigangas sem sentido. Essa característica é o que confere a 
ela o título de Lakshmi da casa. A mulher é o esteio da casa, bem como da prática da religião. Ela 
planta e promove a fé religiosa. As mulheres têm aptidão natural para a fé e o esforço espiritual. 
Mulheres com devoção, fé e humildade frequentemente conduzem os homens ao caminho para Deus 
e à prática de virtudes sagradas.” (Dharma Vahini, Capítulo 4) 

“Vemos atualmente no mundo desordem, violência e conflito. Para curar esses males é preciso 
descartar o egoísmo, a ganância e outras características ruins, e elevar-se acima da natureza animal. É 
por meio da caridade (altruísmo) que você alcança a pureza. Com pureza de coração você pode 
alcançar a Unidade que levará, então, à Divindade. A morada da vida humana deve ser construída 
sobre a caridade, a pureza, a unidade e a Divindade. As mulheres desempenham um papel crucial em 
cultivar esses quatro pilares. Verdade, sacrifício e paz são qualidades predominantes nas mulheres. 
Uma boa esposa é de importância apenas para o marido, enquanto uma boa mãe é um patrimônio 
nacional. Apenas mães dedicadas podem oferecer à nação filhos que se esforçarão para o grande 
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futuro do país. Boas e tolerantes mães, que cuidam da pureza e do crescimento espiritual dos seus 
filhos e do bem-estar da comunidade, são a necessidade atual.” (Pensamento para o dia 19/11/2011) 

 “A modéstia é essencial para as mulheres. Ultrapassar os limites da modéstia é contra seu dharma 
inato - cruzar seus limites traz muitas calamidades, incluindo destruir a própria glória da feminilidade. 
Sem modéstia, a mulher é desprovida de beleza e cultura. Ausência de modéstia torna a vida de uma 
mulher um vácuo, por mais rica que possa ser em outras realizações. Modéstia ergue-a às alturas da 
santidade sublime. A modéstia é uma mistura dessas qualidades - humildade, pureza de pensamento 
e de boas maneiras, mansidão, entregar-se aos ideais elevados, sensibilidade e doçura de 
temperamento. É a mais preciosa de todas as joias para mulheres. Através de seu senso inato de 
decência, uma mulher modesta sempre se manterá dentro dos limites. Ela torna-se automaticamente 
conhecedora de qual comportamento é adequado e qual não é. A modéstia é o verdadeiro teste de 
grandeza de uma mulher. Uma mulher modesta aderirá apenas às obras e comportamentos virtuosos, 
e exercerá autoridade em casa e fora, na comunidade, bem como no mundo.”  

    (Dharma Vahini, Capítulo 4) 

“Passado, presente ou futuro, as mulheres são a espinha dorsal do progresso e do coração da nação. 
Na verdade, elas são a sua própria respiração. Impregnadas com santidade, elas desempenham o 
papel principal no dharma da vida. Nenhuma nação pode ser construída sem investir na cultura de suas 
mulheres. O mundo pode ser elevado a sua grandeza intocada apenas pelas mulheres dominando a 
ciência da realização da Realidade (Atma-vidya). Se uma nação quer ter prosperidade duradoura e paz, 
as mulheres devem ser treinadas por meio de um sistema educacional que enfatize conduta moral e 
qualidades morais. Toda mulher deve ser capaz de entender os problemas da família, da sociedade e 
dos países. Ela deve prestar tal serviço e ajudar como puder, dentro dos limites de seus recursos e 
capacidade, a família, a comunidade e o país. A presente queda nos padrões morais e a ausência de 
paz social são devido à negligência deste aspecto da educação das mulheres.”  

  (Dharma Vahini, Capítulo 5) 

“Nunca menospreze qualquer mulher. Elas são mais virtuosas. Com todos os sentimentos sagrados 
em seu coração, respeite as mulheres e seja respeitado. Ame e respeite sua mãe, obedeça seus 
comandos. Nunca desrespeite sua mãe ou fira seus sentimentos. Tente satisfazê-los em todos os 
aspectos. Só então é que a semente da devoção brotará em você. A mãe protege seus filhos de muitas 
maneiras. Mesmo após a morte, ela voltará e os ajudará. Todos devem seguir estritamente o ditado: 
Mathru Devo Bhava (Mãe é Deus) e receber o amor de sua mãe. Mãe Eswarama era cheia de amor e 
sacrifício e ela levava uma vida de plenitude e paz. A fim de propagar esse ideal sagrado, este dia é 
celebrado como o Dia de Easwaramma. Isso serve para enfatizar que todos devem fazer sua mãe feliz. 
Se a sua mãe é feliz, Swami está feliz.” (Discurso Divino, 06 de maio de 1999) 
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 “As mulheres de um país devem ser felizes, saudáveis e santas. Toda mulher tem um papel muito 
importante a desempenhar na sua elevação individual e na elevação de suas casas e sociedades ao 
redor delas. Meninas e mulheres igualmente devem aprender a técnica de calma mental, harmonia 
social e contentamento com seu meio de vida. Elas também devem saber que a alegria só pode ser 
alcançada através do serviço aos necessitados e em sofrimento, sem qualquer expectativa dos 
benefícios que podem seguir a partir da bondade compartilhada.” (Pensamento para o dia 31/07/2013) 

“Os filhos se tornam exemplos ilustres devido à bondade e força de suas mães. A mãe é a fundação 
do mundo inteiro. Chamamos nosso próprio país de terra-mãe, não terra-pai. Até mesmo o idioma é 
chamado língua materna, não língua paterna. Esta terra é o lugar de nascimento de muitos filhos 
nobres, que ganharam sua bondade e força de suas mães. Naqueles tempos, as mães davam a seus 
filhos boas orientações, sendo elas mesmas pessoas ideais. O bem-estar do filho depende da mãe. É 
devido ao amor da mãe que o filho se torna grande e eminente. Assim, o principal dever do filho é ser 
grato à sua mãe, respeitá-la e servi-la. A divindade está imanente em todos os seres. Mas quem é 
responsável por essa divindade interna? A mãe, que sustenta o filho durante 9 meses, com muitas 
dificuldades e estará pronta para sacrificar a sua vida pelo bem-estar do filho. Vocês devem suas 
existências às suas mães.” (Divino Discurso – Dia das Mulheres 19/11/1998)  

 “O sacrifício é realmente essencial ao ser humano, é um degrau para a imortalidade. As mães estão 
preparadas para abrir mão da própria vida por seus filhos. As mães são a verdadeira encarnação do 
sacrifício. Por isso, nesta terra de Bharat, as mães têm uma posição tão elevada. O Senhor Rama disse 
que a mãe e a pátria são maiores que o próprio céu. Esse ideal de Rama tem sido esquecido hoje em 
dia. Apenas cantar o nome de Rama não é suficiente; somente quando seguirem Suas instruções 
poderão ser chamados de verdadeiros devotos. O Dia das Mulheres serve como um lembrete para 
reverenciar e amar as nossas mães e nunca ferir os seus sentimentos.” (Divino Discurso – Dia das 
Mulheres 19/11/1998) 

“A maternidade é o presente mais precioso de Deus. As mães são as criadoras da fortuna de uma 
nação, pois elas formam os tendões de sua alma. Estes tendões são fortalecidos por duas lições - temor 
ao pecado e afeição à virtude. Assim como é a mãe, é a doçura da cultura - assim como é a mãe, é o 
progresso do país. Se as mães cuidarem de suas famílias, elas estarão protegendo a nação. As mães 
devem nutrir em seus filhos o amor pela verdade, a retidão, e narrar histórias inspiradoras de grandes 
homens e mulheres.” (Pensamento para o dia 19/11/2004) 

“Não há nada maior que o amor de mãe. As palavras de uma mãe são sempre doces. Às vezes ela pode 
usar palavras severas, mas são só para corrigi-los, não para os ferir. Pode haver um filho mau, mas 
nunca pode haver uma mãe má neste mundo. O dia das mães é celebrado somente para lhes fazer 
entender o valor do amor de mãe e a preocupação dela com vocês. Entre mãe, pai, professor e Deus, 
à mãe é conferida a prioridade mais elevada. A juventude moderna não cuida da mãe. Eles pensam 
que são extremamente educados e que a mãe não sabe nada. É um grande engano pensar assim. 
Nunca desprezem suas mães. Mesmo a mãe não deveria compelir seus filhos para ceder aos desejos 
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dela. Através do amor e da sinceridade, ela deveria pôr seus filhos no caminho adequado. Ela deve 
aspirar que seus filhos sejam bons, eles não precisam ser importantes.” (Divino Discurso – Dias das 
Mulheres 19/11/1999) 

“As mulheres podem estudar e ter empregos, mas não devem negligenciar as suas tarefas domésticas. 
Se tanto o marido quanto a esposa trabalharem fora, quem cuidará das responsabilidades da casa? Se 
as mulheres vão às escolas ensinar outras crianças, quem vai ensinar seus próprios filhos? As mães são 
responsáveis pelo bem-estar de seus filhos. Elas também mostram o caminho espiritual a seus filhos. 
Por isso, não se esqueçam de suas mães. Para estabelecer um modelo em relação a isso, Eu costumava 
visitar o tumulo (samadhi) de meus pais no dia do Meu aniversário. Para demonstrar este bom 
sentimento nos corações das pessoas, até Sai Baba realizou essa atividade divina. Todos devem 
adorar, respeitar, idolatrar e amar suas mães. Eu instituí este Dia das Mulheres para estimular o 
respeito e o amor pelas mães. Não apenas o 19 de novembro, mas o dia 19 de todos os meses vem 
sendo celebrado o Dia das Mulheres em alguns Estados. Quaisquer que sejam as circunstâncias, boas 
ou más, não se esqueçam de suas mães. 

“Nunca esqueçam do amor de suas mães e sob todas as circunstâncias façam-nas felizes. Eu só estou 
contente com vocês quando fazem suas mães felizes. Como Uma Bharati mostrou, façam esforços 
para entender a unidade de tudo. Se pensam que estão separados uns dos outros, então haverá 
espaço para ódio. Percebam que eu e você somos um. Os corpos podem ser diferentes, mas vocês 
são ligados pelo mesmo princípio de amor. Da mesma maneira que a mãe os ama, vocês devem amar 
a todos. Todos são os filhos da Mãe Universal. Todos são irmãos e irmãs. Vocês não deveriam ter 
nenhuma diferença.” (Divino Discurso – Dias das Mulheres 19/11/1999) 

Vocês dizem que o amor de Swami é o de mil mães, mas se não conseguem entender e vivenciar o 
amor de uma só mãe, como podem entender o amor de mil mães? Se não conseguem satisfazer sua 
mãe, como podem fazer Swami feliz? Swami será feliz quando fizerem suas mães felizes. Dêem 
felicidade a seus pais, amigos e parentes. Digo aos estudantes com frequência: "A felicidade é a união 
com Deus". Deus está feliz apenas quando os pais são respeitados. Não desejo nada, minha felicidade 
consiste em que vocês sejam felizes e façam seus pais felizes. Amem e adorem seus pais, a felicidade 
de vocês está na felicidade deles. Deus derrama Suas graças naqueles que fazem seus pais felizes. O 
respeito e o amor que recebem de seus filhos depende do respeito e amor que mostrem por seus 
pais.” (Divino Discurso – Dia das Mulheres 19/11/1998)  
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SIRVAM AOS PAIS, SIRVAM A DEUS 
Data: 19/11/1998 – Ocasião:  Dia das Mulheres – Local: Prasanthi Nilayam 

Esta sagrada terra de Bharat (Índia) é 
o lugar de nascimento de grandes mulheres com savitri1,

Quem trouxe seu marido de volta à vida; 
Chandramathi, que demonstrou o poder 

da Verdade ao extinguir o fogo da pira funerária; 
Sita2, quem demonstrou sua castidade ao sair do fogo ilesa; e 

Damayanthi, que queimou um demônio até as cinzas 
com seu poder de castidade e pureza. 

Em Bharat, tem havido inúmeras mulheres parecidas com essas, 
que foram famosas por sua castidade. 

Bharat é o mestre de tais virtudes para todo o mundo. 
Ó mentes tolas, por que procuram 

Brahman quando Ele está dentro de vocês? 
Olhem para dentro e lá O encontrarão. 

Não esqueçam essas profundas palavras de Sai. 
 (Poema em télugo) 

Encarnações do Amor! 
Desde os tempos antigos, Bharat tem fornecido  conhecimento espiritual às outras nações, assegurando 
paz e harmonia para todo o mundo. Não são apenas os reis que protegeram a nação, as mulheres de 
grande castidade também deram sua contribuição. É graças aos homens e mulheres nobres que o país 
pôde alcançar a paz e a prosperidade. Toda a prosperidade e todo o bem que encontramos nesta terra 
de Bharat se deve à força das mulheres virtuosas. 

A divindade de Rama floresceu sob 
os cuidados amorosos de Kausalya3; 

Graças aos sentimentos doces e à austeridade de Sita, 
Lava e Kusha4 alcançaram nome e fama; 

Estimulado pelo amor de sua mãe Puthlibai, 
Gandhi se tornou um Mahatma; 

O amoroso cuidado de Jijibai 
fez de Sivaji um grande guerreiro. 

(Poema em télugo) 
Os filhos se tornam exemplos ilustres devido à bondade e força de suas mães. A mãe é a fundação do 
mundo inteiro. Chamamos nosso próprio país de terra-mãe não terra-pai. Até mesmo o idioma é 
chamado língua materna, não língua paterna. Esta terra é o lugar de nascimento de muitos filhos nobres, 
que ganharam sua bondade e força de suas mães. Naqueles tempos, as mães davam a seus filhos boas 
orientações, sendo elas mesmas pessoas ideais. O bem-estar do filho depende da mãe. É devido ao 
amor da mãe que o filho se torna grande e eminente. Assim, o principal dever do filho é ser grato à sua 
mãe, respeitá-la e servi-la. A divindade está imanente em todos os seres. Mas quem é responsável por 
essa divindade interna? A mãe, que sustenta o filho durante 9 meses, com muitas dificuldades e estará 
pronta para sacrificar a sua vida pelo bem-estar do filho. Vocês devem suas existências às suas mães. 
A pureza de coração é realmente essencial para o ser humano 
Desde  tempos imemoráveis, o ser humano tem sido chamado de Nada bindu kala svarupa. São esses 
três aspectos os responsáveis pela existência da humanidade. Qual o significado de nada? É o som 
primordial Aum, que emana como resultado da combinação da força vital (prana) e ar (vayu). A 
combinação de corpo, mente e intelecto recebe o nome de bindu. A divindade que se reflete no buddhi 
(intelecto) se chama kala. Assim, o ser humano é a encarnação  de nada, bindu e kala. O princípio de 
Atma (centelha divina) transcende todos esses três aspectos. Por isso os sábios, costumam dizer 

1 A Força protetora da Existência. 
2 Consorte do Senhor Rama.
3 A mais velha das três esposas do rei Dasaratha e rainha de Ayodhya. Foi a mãe de Rama. 
4 Os filhos gêmeos de Rama e Sita. 

6



Organização Sri Sathya Sai do Brasil 
www.sathyasai.org.br 

enquanto oferecem suas orações a Deus, “Saudações Aquele que está além de nada, bindu e kala” 
(Nada bindu kalathita namo namo). Esses três aspectos dizem respeito  apenas à natureza. O ceramista 
faz potes misturando água e barro,mas isso não o torna o criador. É a divindade inerente ao ser humano 
lhe que permite realizar a tarefa. 
O conhecimento espiritual nos ajuda a realizar boas ações e a limpar a mente. Mas isso não é suficiente. 
O coração também deve ser puro. Na ausência da pureza de coração, jamais poderá  haver  pureza de 
mente e de intelecto. Não devemos dar espaço para a trepadeira das más qualidades se emaranharem 
no coração. Uma trepadeira que dá voltas e cobre a árvore termina por sufocar a própria árvore. 
Devemos nos assegurar de que as trepadeiras da luxúria, raiva, ambição e paixão não se entrelacem 
com o nosso próprio Ser. Foi a luxúria que causou a queda de Ravana5, que realizou uma grande 
penitência e se tornou mestre em 64 tipos de conhecimento. Ele não apenas arruinou a si mesmo como 
a todo seu reino. Sem pureza de coração, todas as práticas espirituais são inúteis. Por isso Thiruthonda 
Alwar (um devoto) disse: "Ó Senhor! Eu Lhe adoro não com flores mas com a pureza do coração". Por 
isso,  a pureza de coração é realmente necessária para o ser humano. 
A falta de controle dos sentidos resulta em falta de respeito 
Hiranyakasipu6 tinha controle total sobre os cinco elementos. Um ser tão poderoso foi arruinado porque 
tinha a má qualidade da raiva. Apesar de ser um grande guerreiro, Duryodhana, rei dos reis, se arruinou 
devido à ganância. Todo seu clã foi destruído. Foi fascinação (moha) de Dasaratha por Kaikeyi o 
responsável por Rama ter sido mandado à floresta. O amor de Kaikeyi por Rama excedia o amor por seu 
próprio filho, Bharata, mas Manthara envenenou sua mente. Como conseqüência, ela perdeu não 
apenas seu marido, mas também o respeito de seu próprio filho. Devido a essa ilusão, ela não apenas 
ganhou má reputação para ela mesma, mas envergonhou todo o reino. 
Hoje em dia, nenhuma mulher leva o nome de Kaikeyi, porque ela se distanciou de Deus. Da mesma 
forma, nenhum homem leva o nome Duryodhana, Ravana ou Hiranyakasipu porque eles não possuíam 
boas qualidades e desenvolveram ódio e inimizade por Deus. Hiranyakasipu foi um grande cientista. 
Ravana um grande engenheiro. Foi ele quem inventou o avião. Ele dominava a língua dos animais, 
pássaros e insetos. Teve  muitos méritos, mas alguém leva o nome Ravana? Não. As pessoas valorizam 
a pureza de coração mais do que essas conquistas. Manter seus sentidos sob controle é o principal 
dever de todos os seres. Podemos escapar de uma casa em chamas, mas não dos sentidos inflamados 
com o fogo das más qualidades. 
Existem quatro tipos de intelecto: (1) svartha buddhi, (2) svartha parartha buddhi, (3) parartha buddhi e 
(4) nisvartha buddhi. Aquele com svartha buddhi está sempre interessado em seu próprio bem-estar e na
satisfação de seus desejos. Aquele com svartha parartha buddhi está interessado tanto em seu bem-
estar como no bem-estar dos outros. Quem possui o parartha buddhi não deseja nada para si mesmo.
Entregando-se totalmente a Deus, ele apenas deseja Seu amor. Ele acredita que Deus é o habitante de
todos os seres e deseja a felicidade de todo o mundo - Loka samasta sukhino bhavantu. Aquele que
possui nisvartha buddhi não tem  noção de "eu" e "meu". O sentimento de "eu" (corpo) é ego e o
sentimento de "meu" é apego. A principal causa de todo sofrimento e tristeza do ser humano é esse
sentimento de "eu" e "meu". Se deixarmos de lado ambos os sentimentos podemos purificar nosso
coração. A pureza de coração é a maior conquista da existência humana.
A origem Divina de Bharat 
Qual a diferença entre Nara e Narayana? Nara é aquele que possui os três aspectos: nada, bindu e 
kala7. Narayana é aquele que transcende os três. O primeiro corresponde a pravritti (vida estrovertida) e 
o último a nivritti (renuncia). Nivritti é o estado totalmente desprovido de desejos. Aquele que segue o
caminho de nivritti se entrega completamente a Deus. Tal ser não possui absolutamente qualquer  traço
de egoísmo.
Esta sagrada terra de Bharat (Índia) é a terra natal  de muitas almas altruístas. Apesar de  se 
considerarem filhos de Bharat, vocês tendem a ser egoístas e cheios de desejos. Essa é a causa de 
vocês  se desviarem da cultura de Bharat. A cultura de Bharat é pura, imaculada e altruísta. Somente 
quando os jovens  reconhecerem e seguirem essa cultura sagrada, este país poderá prosperar. Uma 
nação privada de homens e mulheres nobres não pode progredir. O país precisa de homens e mulheres 

5 O gigantesco rei demônio (rakshasa) soberano de Sri Lanka, que raptou Sita,consorte do Senhor Rama, originando a guerra 
descrita no épico hindu Ramayana. 
6 Um celebrado rei demônio 
7 Nada – os sons misticos do Eterno; bindu - Centro da consciência; kala – o tempo eterno
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virtuosos, por isso Eu institui estes estabelecimentos educacionais. Decidi que dessas instituições 
emergiriam meninos e meninas nobres. Em breve, todos conhecerão e vivenciarão  essa felicidade. 
Esperem pelo momento dourado. 
Realizem suas tarefas sinceramente. Não se esqueçam de sua mãe. No mundo atual, pode haver um 
mau filho,  mas nunca uma mãe malvada. Vocês devem seu sangue, alimento e cabeça às suas mães. 
Qual a gratidão que oferecem às mães pelo sacrifício feito por ela? Foi ela quem os  carregou e nutriu. 
Então, não se esqueçam do amor da mãe. Em primeiro lugar, amem suas mães, pais, professores e 
Deus. A mãe representa o pai; o pai representa o professor; o professor representa  Deus.  
Hoje celebramos o Dia das Mães, Dia das Mulheres. Desde tempos imemoráveis,  as mães são 
consideradas como um sinônimo de Deus. As Deusas Durga, Lakshmi e Sarasvati são adoradas como 
mães. Sarasvati é a Deusa do Conhecimento. Outro nome de Sarasvati é Bharati. Nosso país, Bharat, se 
origina de Bharati. Existe um mal-entendido de que Bharat se refere ao nome de Bharata, filho do Rei 
Dushyantha. Nesse caso, qual seria o nome desta terra antes de Bharat? Ao questionar-se, verão que 
este nome se origina de Deus. 
O propósito do Dia das Mulheres 
Hoje em dia, as mulheres são vistas como meras trabalhadoras na cozinha. As mulheres podem estudar 
e ter empregos, mas não devem negligenciar as suas tarefas domésticas. Se tanto o marido quanto a 
esposa trabalharem fora, quem cuidará das responsabilidades da casa? Se as mulheres vão às escolas 
ensinar outras crianças, quem vai ensinar seus próprios filhos?  As mães são responsáveis pelo bem-
estar de seus filhos. Elas também mostram o caminho espiritual a seus filhos. Por isso, não se 
esqueçam de suas mães. 
Para estabelecer um modelo em relação a isso, Eu costumava visitar o tumulo (samadhi) de meus pais 
no dia do Meu aniversário. Para demonstrar este bom sentimento nos corações das pessoas, até Sai 
Baba realizou essa atividade divina. Todos devem adorar, respeitar, idolatrar e amar suas mães. Eu 
institui  este Dia das Mulheres para estimular o respeito e o amor pelas mães. Não apenas o 19 de 
novembro, mas o dia 19 de todos os meses vem sendo celebrado o Dia das Mulheres em alguns 
Estados. Quaisquer que sejam as circunstâncias, boas ou más, não se esqueçam de suas mães. Devido 
aos efeitos da Era de Kali, as pessoas consideram suas mães como meras cozinheiras. Não apenas 
isso, as mulheres tem sido degradadas ao nível de criadas. Essa é a desgraça que caiu sobre os seres 
humanos atualmente. 
Todos devem pedir dádivas a Deus 
O mendigo chega em frente à casa e chama, "Bhavathi Bhiksham Dehi” (Por favor, me dê esmolas). Ele 
avisa "Ó Senhor e Senhora da casa, em meu nascimento anterior eu não dei esmolas aos mendigos e, 
como resultado, aqui estou na entrada de sua casa pedindo esmolas. Não cometam o mesmo erro. Eu 
serei mendigo por três encarnações. Em meu nascimento anterior, nunca dei esmolas aos mendigos, 
neste nascimento, sendo eu mesmo dependente dos demais, não posso dar nada em caridade, e como 
resultado serei novamente mendigo na próxima encarnação. Cuidado!". 
Quem está pedindo por esmolas? Ele diz, “Bhiksham Dehi.” Dehi se refere ao morador interno (Deus). 
Este corpo, formado pelos cinco elementos, está fadado a desaparecer mais cedo ou mais tarde. Mas o 
morador interno não tem nascimento ou morte. Não tem apego de qualquer tipo. Verdadeiramente 
falando, o habitante interno é o próprio Deus. Por isso o mendigo se dirige a esse morador interno, não 
ao dono ou dona da casa. Ele pede esmolas a Deus. Todos devemos pedir dádivas a Deus. Deus pode 
nos dar todo tipo de dádiva - dinheiro, educação, conhecimento, inteligência, etc. Qualquer coisa que 
tenham obtido de Deus deve ser compartilhado com todos. Apenas quando for dividida com os demais, 
sua riqueza permanecerá com vocês para sempre. O sacrifício é realmente essencial ao ser humano, é 
um degrau para a imortalidade. As mães estão preparadas para abrir mão da própria vida por seus 
filhos. As mães são a verdadeira encarnação do sacrifício. Por isso, nesta terra de Bharat, as mães têm 
uma posição tão elevada.  
O Senhor Rama disse que a mãe e a pátria  são maiores que o próprio céu. Esse  ideal de Rama tem 
sido esquecido hoje em dia. Apenas cantar o nome de Rama não é suficiente; somente quando seguirem 
Suas instruções poderão ser chamados de verdadeiros devotos. O Dia das Mulheres serve como um 
lembrete para reverenciar e amar as nossas mães e nunca ferir os seus sentimentos. 
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Amem e adorem a seus pais 
Shankaracharya8 colocou dois sentinelas em seu ashram9, que repetiam "Thasmat jagratha jagratha" 
(Tenham cuidado). Certo dia, Sankaracharya estava pensando em suas conquistas materiais e na 
riqueza de seu mosteiro (mutt). Quando se aproximou da entrada da casa, ouviu os sentinelas repetindo 
"Thasmat jagratha jagratha", o que o fez perceber sua tolice. Ele declarou: 

Tenham cuidado! Nascimento, velhice e morte 
Estão cheios de sofrimento. 

Neste contexto, os Vedas declaram: "Ergam-se e despertem, não parem até atingir a meta". 
Estudantes! Meninos e meninas! 
Lembrem sempre do amor de suas mães. Não firam suas mães em nenhum aspecto. Vocês dizem que o 
amor de Swami é o de mil mães, mas se não conseguem entender e vivenciar o amor de uma só mãe, 
como podem entender o amor de mil mães? Se não conseguem satisfazer sua mãe, como podem fazer 
Swami feliz? Swami será feliz quando fizerem suas mães felizes. Swami não quer nada. Muitas pessoas 
me desejam Feliz Aniversário, mas não precisam fazer isso, pois  estou sempre feliz. Dêem felicidade a 
seus pais, amigos e parentes. 

Deus é a encarnação da Suprema bem-aventurança 
e Sabedoria; além das dualidades; um sem segundo; 
Eterno, puro; transcende a mente e os três atributos. 

(Verso em sânscrito) 
Como podem desejar a felicidade de Deus? Digo aos estudantes com freqüência: "A felicidade é a união 
com Deus". Deus está feliz apenas quando os pais são respeitados. Não desejo nada, minha felicidade 
consiste  em que vocês sejam felizes e façam seus pais felizes. Amem e adorem seus pais, a felicidade 
de vocês está  na felicidade deles. Deus derrama Suas graças naqueles que fazem seus pais felizes. O 
respeito e o amor que recebem de seus filhos depende do respeito e amor que mostrem por seus pais. 
Ferir os outros é o mesmo que ferir a Deus 
Vocês já visualizaram Visva-virata svarupa (a forma cósmica)? Terra, água, céu etc. podem ser vistos. O 
universo é  formado pelos cinco elementos e os mesmos elementos estão presentes em vocês. Então, 
vocês são Visva-virata svarupa. Deus está em vocês e em todos, por isso ferir os outros é o mesmo que 
ferir a Deus. Não critiquem e encontrem falhas nos demais. Amem a todos, Sirvam a todos. Respeitem, 
adorem e idolatrem seus pais, eles constituem a verdadeira riqueza de suas vidas. As bênçãos de seus 
pais conferem saúde e riqueza. O próprio Deus virá a vocês quando amarem e servirem a seus pais. 
Podemos escolher nossa esposa, mas não nossos pais 
Pundarika costumava visitar o templo do Senhor Panduranga (Krishna) todos os dias. Certa vez, ele 
estava ocupado servindo seus pais e não pôde ir ao templo. Então, o próprio Senhor Panduranga foi até 
Pundarika. Naquele momento, Pundarika estava massageando os pés de seus pais. Como estava 
ocupado,  pediu ao Senhor Panduranga que se sentasse e esperasse. Ao dizer isso, passou um tijolo ao 
Senhor, pois não havia cadeiras e sofás naquele tempo. Depois de atender a seus pais, Pundarika 
ofereceu os devidos respeitos ao Senhor Panduranga. O Senhor estava intensamente satisfeito com sua 
devoção a seus pais e o abençoou efusivamente, dizendo: "Deus vem em Sua própria forma quando seu 
comportamento é bom. Não há maior serviço do que servir aos pais. Considerem o serviço aos pais 
como serviço a Deus". Não precisamos ir até Deus, devemos fazer com que Deus venha a nós. 
Podemos escolher nossa esposa, mas não nossos pais. Apenas Deus escolhe Seus pais. Desejo que 
obtenham as bênçãos de seus pais e estabeleçam um ideal para o resto do mundo. Hoje em dia, não 
vejo os pais recebendo o respeito que lhes é devido. Os filhos se aproximam apenas nos momentos de 
necessidade e os negligenciam depois. Há um provérbio em télugo que diz: o barco é jogado ao fogo 
depois de servir ao seu objetivo de levá-los sobre o rio". Da mesma forma, os pais são procurados 
apenas nos momentos de dificuldades. Depois  que os filhos estão bem colocados na sociedade e 
acumulam riqueza, os pais são esquecidos. 
Há um pequeno exemplo. V. Ramakrishna era um agente da I.C.S10 em Madras. Sua esposa era 
Durgamba. Eles enviaram seu filho para América para cursar a universidade. Um mês depois, quando 

8 Mestre da filosofia Vedanta 
9 Mosteiro, onde o Guru habita com seus devotos 
10 Administração Civil Indiana, popularmente conhecida como ICS, que se originou da administração civil de elite da Índia sob o 
domínio inglês. 
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Durgamba telefonou a seu filho e perguntou por seu bem-estar em télugo, ele respondeu que tinha 
esquecido o télugo e podia falar apenas em inglês. Ao ouvir isso, a mãe ficou radiante e foi compartilhar 
a notícia com Swami, com orgulho. Eu respondi que uma pessoa que esquece sua língua materna em 
um mês, possivelmente se esquecerá de sua mãe também. Hoje em dia, há muitos estudantes parecidos 
a esse no mundo. Eles esquecem seus pais assim que vão para o exterior. 
A influência da cultura ocidental 
Havia um brahmin ortodoxo que tinha dúvidas sobre enviar seu filho para o estrangeiro, temendo que ele 
perdesse sua cultura. Pela insistência do filho, ele consentiu, relutante, em enviá-lo ao exterior e lhe 
pediu que entoasse o Gayatri Mantra três vezes ao dia. Ele advertiu seu filho de que o abandonaria se 
ele não repetisse o mantra e conseguiu que o filho lhe prometesse que o faria. Mas o filho não conseguiu 
manter a sua promessa. Ele não entoou o Gayatri Mantra sequer uma vez. Ele estava absorvido pela 
cultura ocidental. Muitas vezes, o pai lhe pediu que voltasse, mas o filho não ouviu seu pedido. O pai, 
como último recurso, enviou um telegrama dizendo que sua mãe tinha falecido. Imediatamente o filho 
voltou correndo para casa e foi recebido no aeroporto pelo pai, que disse que a mãe havia sido 
ressuscitada pela infinita graça da Deusa. Depois, a caminho de casa, levou seu filho ao templo da 
Deusa  para apresentar sua reverência e gratidão. Assim que entraram no templo, o filho saudou a 
Deusa, "Olá! Como está você? Bom dia!". Ao ouvir isso, o pai ficou furioso e pediu ao filho que saísse. É 
assim que muitas pessoas mudam seu estilo de vida depois de ir para o estrangeiro. 
Nossa Jayamma (palestrante anterior) disse que apenas as meninas de Anantapur são ótimas. E quanto 
a nossos meninos de Prasanthi Nilayam? Esses meninos também são bons. Ela disse que, em muitas 
ocasiões, as meninas lhe pediram para falar  mais e mais sobre Swami e lhes mostrasse como 
satisfazer Swami. Mesmo nossos meninos aqui, dia sim dia não, estão procurando satisfazer a Swami e 
atender a Suas necessidades. Ninguém é mais ou menos, os meninos e as meninas são igualmente 
bons. 
A satisfação dos pais é o que Me agrada 
Não é o que vocês ou Eu dizemos, mas o que os pais dizem. Eles sentem, em seu interior, que há uma 
transformação em seus filhos depois de entrar para as  instituições de Swami. Os pais devem estar 
satisfeitos, é isso que eu quero. Só então Eu me sinto satisfeito. Portanto, meninos e meninas devem 
fazer seus pais felizes. Não precisam perguntar o que me satisfaz. A satisfação dos pais é o que Me 
agrada. Não quero nada mais. 
Quando vocês fazem seus pais felizes, Eu também estou feliz. Quero que vocês desenvolvam essas 
qualidades e dêem exemplo para o mundo inteiro. Não tentem Me satisfazer, esforcem-se por satisfazer 
a seus pais. Se seus pais não estão convencidos a respeito da opinião de vocês, tentem explicar os 
motivos por trás de suas  idéias. Falar com eles de forma dura  não os ajudarão a entendê-los. Sejam 
calmos e pacientes. Somente assim poderão convencê-los. Tentem inculcar esses sentimentos 
sagrados, só assim frutificarão os seus estudos nessa instituição.  

Tradução: Coordenação de Difusão/Conselho Central do Brasil 
Fonte: Sathya Sai Speaks - volume 31 – http://www.sssbpt.info/html/sssvol31.html  
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A IMPORTÂNCIA DA GRAÇA DA MÃE 
Data: 19/11/99 – Ocasião: Dia das Mulheres - Local: Prasanthi Nilayam 

Mais fragrante que as flores de aroma doce, como o Jasmim e o Champak,  
Mais suave que o queijo e a manteiga,  

Mais bonito que o olho do pavão  
E mais agradável que o luar,  

É o amor da mãe. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Este mundo, com seus objetos móveis e imóveis, não é nada mais que a Dança Cósmica de Shiva 
(Shiva Thandava). Esta Dança Cósmica de Shiva totalmente bem-aventurada é repleta de reverência e 
maravilhas e está além da compreensão humana. As dualidades da noite e do dia, do prazer e da dor, 
do nascimento e da morte não têm fim. Assim como nascimento e morte são naturais, também o é a 
existência do Dharma e do Adharma (retidão e não-retidão). Quando o Dharma está em alta, Adharma 
está em declínio, e vice-versa. Os homens e mulheres são os responsáveis pela elevação ou declínio do 
Dharma e do Adharma. O homem, incapaz de perceber a divindade internamente, está sob a ilusão de 
que a divindade é diferente dele. 

O Princípio de Shiva Shakti 

Sumathi pôde, até mesmo, impedir o sol de nascer para salvar a vida de seu marido. Savitri pôde trazer 
seu marido morto de volta à vida. De onde elas obtiveram tal força? Era o poder de sua devoção e 
castidade. Quando o homem adora a Divindade com devoção e sinceridade, as qualidades divinas - 
verdade, bondade e beleza - se manifestam nele. Este poder divino brilhante e resplandecente está 
latente no homem. Quando Kamsa tentou matar sua própria irmã Devaki, o marido dela, Vasudeva, veio 
em seu auxílio. Isto foi possível por causa de seus poderes divinos inatos. Vocês não precisam fazer 
nenhum esforço especial para adquirir os poderes divinos. Eles são imanentes em vocês. Eles só se 
manifestarão quando vocês contemplarem Deus, esquecendo-se de si mesmos. 

O homem, esquecendo-se de sua própria natureza divina, pensa que Deus está separado dele e 
empreende várias práticas espirituais para O alcançar. As pessoas adoram-nO por nomes diferentes 
como Rama, Krishna, Jesus e Alá. Mas só há um poder fundamental que é a própria forma de Shiva-
Shakti. Este princípio de Shiva-Shakti é todo-imanente. Este mundo tem um nome muito significante, 
Bhavani-Shankara. Bhavani quer dizer devoção inabalável e Shankara, fé. Significa que o mundo está 
baseado nos princípios gêmeos da devoção inavalável e da fé. Bhavani e Shankara são inseparáveis, 
mutuamente dependentes e todo-imanentes. Assim, o mundo inteiro é a forma do Andrógino 
(Ardhanareswara). Baseado nisto, os termos 'Srimati' e 'Sri' são usados para se referir, respectivamente, 
à mulher e ao homem. 'Srimati' denota Bhavani e 'Sri' simboliza Shankara. Qualquer que seja o nome e a 
forma que adorem, vocês precisam ter devoção inabalável e fé. Sem estes dois, vocês não podem 
alcançar nada na vida. “Somente o devoto fervoroso pode atingir a sabedoria” (Verso em Sânscrito). 
Somente através da fé pode-se perceber a divindade interna. A divindade no homem é a combinação de 
devoção inabalável e fé. 

O mundo inteiro é uma combinação do poder da vontade, do poder da ação e do poder da sabedoria. O 
poder da vontade está relacionado à mente, o poder da ação ao corpo e o poder da sabedoria ao Atma. 
Por isso, diz-se que vocês não são uma pessoa, mas três: quem vocês pensam que são (corpo físico), 
quem os outros pensam que vocês são (corpo mental) e quem vocês realmente são (o princípio do 
Atma). Vocês são essencialmente divinos, mas estão impossibilitados de entender isto. Os Vedas 
declaram: "Com Suas mãos, pés, olhos, cabeça, boca e orelhas que permeiam tudo, Deus permeia o 
universo inteiro" (Verso em Sânscrito). Deus é a testemunha de tudo aquilo que vocês fazem. Vocês 
podem enganar qualquer pessoa, mas não Deus porque Ele sempre está em vocês e com vocês. 

Sem a graça de Bhavani-Shankara, todos os seus esforços serão fúteis. Nomes e formas não são 
importantes, pois estão sujeitos a mudança. O corpo é como uma bolha de água, a mente é como um 
macaco louco. Vocês não podem confiar neles. Mas há algo dentro que é verdadeiro e eterno. Isso é a 
Divindade. Para manifestar esta divindade latente, vocês precisam desenvolver a devoção, o que, por
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sua vez, fortalecerá sua fé. A árvore fica maior e mais forte quando as raizes se aprofundam. 
Igualmente, a fé fica mais forte quando a devoção aumenta. Nenhum nome e nenhuma forma podem 
ajudá-los se estão faltando a fé e a devoção inabalável em vocês. 

Há um infinito poder divino latente em todos. Se vocês podem manifestá-lo, podem até impedir o sol de 
nascer, como Sumathi o fez, e podem trazer um morto de volta à vida, como Savitri pôde fazer. Quando 
manifestam o poder divino, vocês se tornam Deus. 

Experimentem a Bem-aventurança do Atma 

O Atma é todo-imanente. Para experimentar o Atma, vocês precisam ter devoção inabalável e fé. Hoje 
as pessoas rezam: “Que todos os seres do mundo sejam felizes!” (Verso em Sânscrito). Isto só será 
possível quando a devoção inabalável e a fé forem cultivadas. Alegrias e tristezas são como nuvens 
passageiras. Elas vêm e vão. Só a moralidade vem e cresce. Então, desenvolvam moralidade. Não 
aspirem por riqueza, posição e poder. Deus lhes dará tudo que vocês merecem. Desenvolvam amor por 
Deus. Este é o Sadhana mais elevado. 

Hoje as pessoas empreendem várias práticas espirituais para alcançar Deus. Mas todas elas só 
conferem satisfação mental. O sábio Narada propagou os nove caminhos da devoção – ouvir as histórias 
do Senhor (Sravanam), cantar Suas glórias (Kirtanam), contemplá-lO (Vishnusmaranam), realizar serviço 
oferecido aos pés de lótus do Senhor (Padasevanam), reverenciá-lO (Vandanam), adorá-lO (Archanam), 
ter a atitude de servidor do Senhor (Dasyam), ter amizade ao Senhor (Sneham) e realizar a auto-entrega 
ou rendição à vontade do Senhor (Atmanivedanam). Estas práticas não podem conferir alegria eterna. 
Tenham fé inabalável de que o universo é a verdadeira forma de Deus (Viswam Vishnuswarupam). 
Vishnu é a causa e o Viswam é o efeito. Estes dois são inseparáveis. 

Os Vedas declaram: "Embora imóvel, Ele é aparentemente móvel" (Verso em Sânscrito). Eis uma 
ilustração: em estado de sonho, vocês podem visitar vários lugares e alegrarem-se ou se entristecerem, 
mas, na realidade, seu corpo permanece fixo na cama, imóvel. Assim, tudo aquilo que você vê e 
experimenta neste mundo é apenas um sonho. Só o Atma é verdadeiro e eterno. O Atma é permanente 
e o mundo é mutável. A vida humana é a união do permanente e do mutável. 

“O nascimento humano é o mais raro entre todas os seres” (Verso em Sânscrito). Nem todos os seres 
são afortunados para conseguir um nascimento humano. Nem todos os seres humanos têm a 
experiência da Divindade. Algumas pessoas empreendem práticas espirituais, como adoração de ídolos, 
para alcançar a Divindade. Gradualmente, a pessoa deveria direcioonar sua visão para dentro e 
experimentar a unicidade do Atma. 

Não é tão importante o quanto vocês amam Deus, o mais importante é o quanto Deus ama vocês. Deus 
é a encarnação de Sat-Chit-Ananda. Sat significa o que é eterno. Chit é a consciência total. Quando 
água e açúcar são misturados, obtém-se uma calda. Igualmente, a combinação de Sat e Chit resulta em 
Ananda (bem-aventurança). A bem-aventurança que vocês experimentam a partir de prazeres 
mundanos é momentânea. Vocês só alcançarão a verdadeira e eterna bem-aventurança, quando 
olharem para dentro e experimentarem o Atma. Ele não tem forma, mas está repleto de bem-
aventurança. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês devem experimetar a bem-aventurança eterna do Atma. “Na hora do nascimento, o homem não 
tem nenhuma guirlanda de jóias preciosas ao redor de seu pescoço, mas definitivamente ele tem uma 

guirlanda pesada, uma guirlanda composta dos resultados de ações passadas, sejam boas ou ruins”  

(Poema em Télugo). 

Adorem a Mãe Como Deus 
Os Vedas declaram: "Adorem a mãe e o pai como Deus". Certa vez, Ashok Singhal, o Secretário-Geral 
de Vishwa Hindu Parishad veio a mim com um pedido: "Amavelmente deixe-nos saber o local de 
nascimento de Rama para que possamos construir um templo lá". Eu respondi: "O verdadeiro local de 
nascimento de Rama é o útero de Kausalya". O útero da mãe é o local de nascimento de cada um e de 
todos, seja um cidadão comum ou o próprio Avatar. Então, adorem a mãe como Deus. Preservem o 
nome dela e a respeitem. 



Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 

13

Hoje é dia 19 de novembro. Este dia só é celebrado como Dia das Mulheres para lembrá-los da 
importância da mãe. Vocês deveriam se comportar de acordo com os desejos de sua mãe. Não a 
desobedeçam. Chaitanya, o grande devoto de Senhor Krishna, casou-se com Lakshmi devido à 
insistência da mãe dele, embora não fosse a favor do matrimônio. Mas como o destino determinava, 
Lakshmi faleceu logo após o matrimônio. Sachidevi, a mãe dele, sentiu-se muito triste por tê-lo casado 
contra sua vontade. Chaitanya lhe disse: "Isto é o que acontece quando a pessoa vai contra as ordens 
da sua consciência". Assim, se vocês sentem que estão fazendo algo correto, então tentem convencer 
sua mãe, mas nunca firam os sentimentos dela. 

Vocês podem estar sob a noção equivocada de que as mulheres são fracas física e mentalmente. Mas, 
de fato, elas são mais fortes que os homens. No épico Mahabharata, há uma história de uma rainha, 
Pramila, que quis casar-se com Arjuna. Mas Arjuna não queria o matrimônio. Pramila enviou seu 
comandante supremo Malayavathi para capturar Arjuna. Malayavathi empreendeu uma batalha feroz 
com Arjuna e, finalmente, capturou-o e trouxe-o à presença de Pramila. Ela lhe pediu que se casasse 
com ela, mas Arjuna recusou-se a casar até mesmo se isto lhe custasse a vida. Pramila era uma grande 
devota do Senhor Krishna, como também o era Arjuna. Ambos rezaram fervorosamente. Krishna, sendo 
o diretor do drama cósmico, tinha o seu próprio plano principal. Ele apareceu lá, chamou Pramila e
Arjuna para Seu lado, reuniu suas mãos, cantou os mantras e solenizou o matrimônio.

Deus pode fazer qualquer coisa e tudo. Ele pode transformar terra em céu e céu em terra. Mas, falta ao 
homem devoção e fé em Deus. Ele tem fé em assuntos mundanos, não na espiritualidade. Não há nada 
superior à devoção (Bhakti). Na palavra 'Bhakti', a sílaba 'Bha' representa brilho e luminosidade e 'kti' 
significa aquilo que atrai. De Bhakti, obtém-se o poder (Shakti) para corpo, mente e espírito. Por 
intermédio desta devoção e poder, vocês são imersos no apego (Rakti) a Deus e desenvolvem o 
desapego (Virakti) do mundo. Então, Deus confere a vocês o alimento (Bhukti) e também a liberação 
(Mukti). Assim, o homem tem que viajar da devoção à liberação. Como lhes falei ontem, a vida humana é 
uma jornada do 'Eu' para o 'Nós'. Para ir a Tirupati, Varanasi, Gaya e Prayag, vocês podem ter que 
sofrer bastante e viajar distâncias longas. Mas a jornada do 'Eu' para o 'Nós' é muito curta no sentido de 
que vocês têm que se desapegar do corpo e desenvolver apego ao Ser Interior. Para isto, a graça da 
mãe é absolutamente essencial. 

Quando Abhimanyu estava no útero de sua mãe Subhadra, Arjuna costumava contar a ela muitas 
histórias. Um dia Arjuna estava lhe explicando as complexidades e nuances envolvidas em entrar em 
Padmavyuha (uma formação militar na forma de um lótus). Antes que pudesse explicar a ela como sair 
do Padmavyuha, o Senhor Krishna, o supremo diretor do drama cósmico, entrou na cena. Deus vem 
quando quer que a necessidade surja e encena seu papel adequadamente. Krishna perguntou a Arjuna: 
"Que engano você está cometendo? Não é Subhadra, mas a criança no útero dela que tem escutado 
você o tempo todo. Onde está a necessidade de você ensinar a criança sobre Padmavyuha?" Ele levou 
Arjuna embora. 

Mais tarde na batalha de Kurukshetra, Abhimanyu perdeu sua vida em Padmavyuha, pois não soube 
como sair da formação. Por que Krishna fez isto? Porque Abhimanyu tinha que atingir o céu dos heróis 
(Veera Swarga). De fato, quando os Kauravas desafiaram Abhimanyu para entrar em Padmavyuha, ele 
veio à sua mãe, Subhadra, e pediu sua permissão e bênçãos. Subhadra se esforçou ao máximo para 
dissuadi-lo de ir para o campo de batalha. Ela disse: "Meu querido filho, não é uma tarefa comum entrar 
em Padmavyuha e sair dela. Além disso, sua esposa está grávida e seu tio Krishna e seu pai Arjuna não 
estão aqui. Assim, desista da idéia de ir para o campo de batalha”. Mas Abhimanyu não prestou atenção 
ao conselho dela. Ele disse, "Mãe, eu sou um Kshatriya de nascença. Não há insulto maior para um 
Kshatriya do que não aceitar um desafio proposto pelos inimigos. De fato, você deveria me encorajar e 
entusiasmar para eu lutar e derrotar os inimigos. Não é adequado de sua parte me desencorajar de ir 
para a guerra". Abhimanyu sabia que estava fazendo o correto, mas não entendeu o amor de sua mãe. 
Ele perdeu a vida porque foi para o campo de batalha contra os desejos de sua mãe. 

A Graça Divina e o Esforço Humano 

Não há nada maior que o amor de mãe. As palavras de uma mãe são sempre doces. Às vezes ela pode 
usar palavras severas, mas são só para corrigi-los, não para os ferir. Pode haver um filho mau, mas 
nunca pode haver uma mãe má neste mundo. O dia das mães é celebrado somente para lhes fazer 
entender o valor do amor de mãe e a preocupação dela com vocês. Entre mãe, pai, professor e Deus, à 
mãe é conferida a prioridade mais elevada. A juventude moderna não cuida da mãe. Eles pensam que 
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são extremamente educados e que a mãe não sabe nada. É um grande engano pensar assim. Nunca 
desprezem suas mães. Mesmo a mãe não deveria compelir seus filhos para ceder aos desejos dela. 
Através do amor e da sinceridade, ela deveria pôr seus filhos no caminho adequado. Ela deve aspirar 
que seus filhos sejam bons, eles não precisam ser importantes. 

Rama era bom, enquanto Ravana era importante. Rama pôs em prática tudo que tinha estudado e, 
assim, adquiriu um bom nome. Mas Ravana estava imerso em ignorância, pois não praticou tudo aquilo 
que tinha estudado. Como resultado, não adquiriu um bom nome. O homem precisa ter medo do pecado 
e amar a Deus para ganhar um bom nome. Como o homem perdeu o medo do pecado e o amor por 
Deus, a natureza humana está em declínio. Esta é a causa da agitação no mundo hoje. 

Manifestações do Amor Divino! 

Deus é Ganalola e Ganapriya (aquele que é atraído pela música). Poemas e orações não atraem Deus 
tanto quanto canções entoadas com devoção. Todos escutaram ao cantar melodioso de M.S. 
Subbalakshmi. Ela ganhou o título Gana Kokila. Eu também a vi representar o papel de Meera, quando 
era muito jovem. 

Muitos artistas ganharam nome e fama com a dança. Uday Shankar era um dançarino tão grandioso que 
era difícil ver seus dois pés no solo enquanto ele dançava. Sua esposa, nora e outros discípulos vieram 
aqui e estarão representando um programa de dança amanhã. Estas belas artes não podem ser 
dominadas só pela prática. A divina graça também é muito essencial. O negativo e o positivo são 
essenciais para a corrente fluir. Igualmente, o esforço humano e a Graça Divina devem vir juntos para se 
alcançar sucesso. 

Estudantes! Rapazes e Moças! 

Deus responde de acordo com seus sentimentos. Assim, não mantenham pensamentos negativos. Só 
um pavão sai do ovo de um pavão, mesmo se o ovo for chocado por uma galinha. Um diamante não 
perde seu valor ou brilho nem se cair no esterco. Igualmente, as pessoas boas sempre ganharão um 
bom nome onde quer que estejam. Ego, ódio e raiva são os piores inimigos do homem. Vocês podem 
mostrar um pouco de raiva com alguém para colocá-lo no caminho certo, mas nunca odeiem ninguém. 
Nunca dêem espaço para a raiva e para o ego. 

O Homem Sem Amor é um Demônio 

Eu estou mostrando a vocês, pelo Meu exemplo, tudo aquilo que prego. Algumas pessoas sentem que 
Swami não fala com elas porque Swami as odeia ou está bravo com elas. Isto não é nada mais que a 
imaginação delas e a consciência pesada. Eu não odeio ninguém. Para os colocar no caminho certo, 
algumas vezes, posso fingir estar bravo com vocês. Mas, na realidade, não tenho qualquer raiva ou ódio 
de ninguém. 

Algumas pessoas prestam serviço nas aldeias com a expectativa de que eu deveria satisfazer todos os 
seus desejos. Isto é o bastante para Me agradar? Abandonem todos os desejos e purifiquem seus 
corações. Então lhes concederei tudo que necessitam, sem pedirem. Como podem esperar resultados 
positivos sem abandonar os pensamentos negativos? Preencham seus corações de pensamentos 
positivos. Preencham-no com amor. Então todos seus pensamentos, palavras e ações serão inundados 
com amor. 

Manifestações do Amor Divino! 

Nunca esqueçam do amor de suas mães e sob todas as circunstâncias façam-nas felizes. Eu só estou 
contente com vocês quando fazem suas mães felizes. Como Uma Bharati mostrou, façam esforços para 
entender a unidade de tudo. Se pensam que estão separados uns dos outros, então haverá espaço para 
ódio. Percebam que eu e você somos um. Os corpos podem ser diferentes, mas vocês são ligados pelo 
mesmo princípio de amor. Da mesma maneira que a mãe os ama, vocês devem amar a todos. Todos 
são os filhos da Mãe Universal. Todos são irmãos e irmãs. Vocês não deveriam ter nenhuma diferença. 
O sol é um e o mesmo para todos os mundos. Assim como o sol é refletido em um tanque com água, em 
um rio e em um oceano, a mesma Divindade é refletida, igualmente, nos corações de um e de todos. "A 
verdade é uma, mas os eruditos se referem a ela por nomes diferentes" (Verso em Sânscrito). É um 
engano dizer que vocês gostam só de Rama ou Krishna, Shiva ou Sai Baba. Só há um Deus e Ele é 
onipresente. Não odeiem outras religiões. Um hindu deveria se tornar um hindu melhor, um cristão, um 
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cristão melhor e um muçulmano, um muçulmano melhor. Alguém sem amor não pode ser chamado de 
muçulmano, hindu, cristão ou Sikh. De fato, ele é realmente um demônio nesta terra. Só esses sem amor 
dão espaço a diferenças baseadas na religião. Vocês só encontrarão a unidade de todas as religiões 
quando preencherem seus corações com amor. 

A cultura da Índia tem dado importância extrema à mãe. A pessoa se refere a seu próprio país como 
terra-mãe, não como terra-pai. O senhor Rama declarou: "A mãe e a mãe-terra são mais importantes até 
mesmo que o céu" (Verso em Sânscrito). A pátria é a mãe e a cultura, o pai. Nunca esqueçam de seu 
país e de sua cultura. Desde tempos antigos, a cultura da Índia tem propagado a mensagem de paz e 
amor com o lema: “Que todos os seres do mundo sejam felizes!” (Verso em Sânscrito). Vocês têm que 
promover esta cultura sagrada. 

Vocês podem adorar a Deus com qualquer nome e forma que gostem, mas entendam a Verdade de que 
Deus é Um e somente Um. 

Bhagavan concluiu seu Discurso com o Bhajan, " Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahi... 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 12 - 12/1999 
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AS BOAS MÃES SÃO O ORGULHO DA NAÇÃO 
Data: 19/11/01 – Ocasião: Dia das Mulheres - Local: Prasanthi Nilayam 

"Não foi Savitri que trouxe seu marido de volta à vida, uma mulher da Índia?  
Não foi Chandramati que por sua prática firme da verdade apagou o incêndio furioso,  

Uma mulher pura da Índia?  
Não foi Sita que demonstrou sua pureza andando no fogo, uma filha desta terra?  

Não foi Damayanti que reduziu o caçador mau a cinzas, uma mulher exemplar desta terra?  
Esta terra da Índia cercada pelos sete mares, guarda em seu coração o princípio santo da castidade  

E esta terra sagrada é a professora de todas as nações!" 

(Poema em télugo) 

Desde tempos imemoriais, as mulheres da Índia, por sua prática dos ideais deram alegria a esta terra e, 
desta forma, ocuparam uma posição elevada, que é superior à dos homens. As mulheres personificam o 
aspecto da Mãe Natureza e os sábios antigos encontraram soluções para os problemas da vida 
reconhecendo esta verdade. Qual a causa para a miséria, o conflito e o sofrimento no mundo de hoje? É 
a ausência de pureza nos corações de homens e mulheres. O comportamento de homens e mulheres é 
o responsável pela ascensão ou queda de uma nação. O país não falharia em nada, se existissem
homens e mulheres com corações puros. Mas hoje os corações estão completamente poluídos. Eis um
pedaço de papel branco puro. Mas o que é escrito em um lado o faz parecer sujo. Este também é o caso
com o coração do homem; os sentimentos sujos o poluem. O jornal de hoje se torna papel usado
amanhã. O papel por si só não tem nenhum cheiro. O mesmo papel quando usado para embrulhar flores
de jasmim se impregna com o perfume delas; ele cheirará a 'Pakodas' ou mesmo a peixe seco se for
usado para embrulhá-los. Quando o coração é purificado, brilha com compaixão. Os sentimentos e
pensamentos maus poluem o coração do homem.

Desde tempos antigos, as mulheres mantiveram seus corações puros. Savitri era uma destas grandiosas 
mulheres da Índia. Ela trouxe seu marido de volta à vida vencendo o Senhor da Morte. Existem muitos 
casos de mulheres assim que ressuscitaram seus maridos; mas a história não fala sequer de um único 
homem trazendo sua esposa de volta à vida! Mulheres com tal caráter elevado estabeleceram grandes 
exemplos para as mulheres na Índia. Hoje a sociedade está poluída porque não existe nenhum 
encorajamento para as mulheres cultivarem estes ideais elevados. Em tempos modernos os estilos de 
vida estão tão pervertidos que somente pensamentos, sentimentos e o comportamento do mal estão 
dominando. Nesta situação, as Organizações Sri Sathya Sai estão incentivando as mulheres com 
oportunidades nas alas como o Mahila Vibhag (ala feminina de serviço), para desenvolverem bons ideais 
de caráter e propagá-los para o mundo inteiro. Somente se as mulheres se erguerem na sociedade, o 
mundo inteiro se tornará sagrado. A Organização de mulheres alcançou muitos grandes feitos, mas os 
homens não reconhecem seu bom trabalho. As mulheres são capazes de governar nações e mesmo o 
mundo inteiro, se tomarem a decisão. Os homens não deviam considerar as mulheres como meras 
escravas. Hoje nosso país está em decadência porque damos pouca importância às nossas mulheres. 

Não há nada neste mundo que as mulheres não possam alcançar. Reconhecendo a natureza de tais 
mulheres devemos encorajá-las e dar-lhes oportunidades iguais na sociedade. Um encorajamento deste 
tipo não está sendo dado hoje. Os homens não toleram mulheres se reunindo para uma boa causa em 
uma organização. Por causa de seu próprio interesse egoísta, os homens são incapazes de reconhecer 
o bem que as mulheres podem fazer para a sociedade. Geralmente as mulheres são abnegadas. Seus
corações são repletos de compaixão e amor. Elas sofrem muito para criar seus filhos no caminho
correto, uma tarefa que é quase impossível para os homens. A mãe representa um papel muito
importante na formação do caráter do filho. A educação contemporânea é amplamente responsável pela
deterioração gradual do comportamento das crianças. Antigamente as mães iniciavam seus filhos nos
estudos cantando palavras sagradas como Om Namah Shivaya ou Om Namo Narayanaya. Deste modo,
desde a mais tenra infância, estas palavras sagradas eram impressos nos corações das crianças. Mas
hoje os pais iniciam seus filhos na educação, não cantando os nomes santos ou sagrados de Deus, mas
por rimas como Boi, boi, boi, boi da cara preta. Hoje em dia as crianças estão aprendendo todos os tipos
de terminologia errada. Antigamente, as crianças costumavam receber os convidados em suas casas
com humildade e reverência, enquanto estas qualidades estão faltando hoje em dia. Hoje as crianças
aspiram por riqueza, poder e amizade, mas não por caráter. Qual a utilidade da riqueza, poder e
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amizade sem caráter? O dinheiro vem e vai, mas deve se ensinar a elas moralidade e retidão. 
Antigamente, as crianças aprendiam estes valores sagrados. Hoje os pais querem que seus filhos 
obtenham níveis de estudos mais altos e se tornem importantes, enquanto antigamente, os pais 
preferiam que seus filhos fossem bons em vez de importantes. Uma vez que os pais queriam que seus 
filhos fossem bons, a Índia permaneceu como um exemplo para todas as nações do mundo.  

Hoje em dia não estão sendo ensinadas as boas qualidades aos estudantes. Pelo contrário, quando eles 
voltam para casa, a mãe os coloca imediatamente diante da televisão e o pai rapidamente se junta ao 
filho para assistir a televisão. Antigamente, no momento em que os filhos retornavam para casa, os pais 
os levavam para o quarto de meditação e revisavam tudo que lhes foi ensinado pelos professores na 
classe. Hoje em dia os pais querem que seus filhos estudem mais de forma que possam conseguir um 
sogro rico. Naqueles tempos os pais nunca queriam um sogro rico, mas uma esposa virtuosa para seu 
filho. Por isso aqueles dias eram prósperos e pacíficos. Qual a razão para o caos no mundo de hoje? 
Como não existem pais ideais em casa, não existe nenhuma criança ideal também. A primeira escola é a 
própria casa. Se a casa é boa, quando estas crianças entram na sociedade, elas aprenderão boas 
qualidades lá também. Os estudantes de hoje devem reconhecer que qualquer conhecimento, sabedoria 
ou boas qualidades que aprenderam, foi ensinada pela sociedade. Então eles têm que se perguntar 
sobre o que estão fazendo para a sociedade depois de receber tantos benefícios dela. Os estudantes 
recebem muitos benefícios da sociedade, mas não dão nada de bom em retorno. Deste modo, os 
homens estão se tornando ingratos. Nós devemos ser gratos àqueles que nos ajudam. Qual a utilidade 
de toda educação se não podemos mostrar gratidão e respeito aos nossos benfeitores? Toda a 
educação obtida deste modo se torna inútil. Primeiramente devemos aprender a respeitar a sociedade 
porque nascemos, somos educados e permanecemos como uma parte da sociedade até morrermos. As 
mães daqueles tempos costumavam ensinar seus filhos que eles só podiam levar uma vida ideal quando 
respeitassem a sociedade. 

Tomem como exemplo o episódio de Abhimanyu. Ele se prostrou perante sua mãe e buscou sua 
permissão para ir ao campo de batalha. Inicialmente sua mãe hesitou em permitir e disse: "O grande 
guerreiro Drona planejou uma estratégia difícil na batalha de hoje a formação em lótus (Padmavyuha). 
Bhishma uniu-se a Drona. Seu pai e tio não estão aqui. Sua esposa está grávida. Nós não sabemos o 
que pode acontecer no campo de batalha. Então eu aconselho que você não deva ir à guerra agora!" 

Ele respondeu: "Mãe, isto não é o que você devia me ensinar; você devia me encorajar para me lançar 
no campo de batalha como um leão e destruir os Kauravas. Ao invés disto, você está me 
desencorajando. É correto da sua parte fazer isso? Eu suplico que você me conceda suas bênçãos para 
que eu seja vitorioso na guerra." Subhadra imediatamente percebeu seu dever naquela situação e o 
abençoou: "Meu filho querido, que você tenha uma vida longa, que você angarie um bom nome para a 
família, que você ganhe as bênçãos de seu tio e pai; que o Senhor esteja a seu lado e o proteja no 
campo de batalha!" 

É obrigatório para o filho ganhar boa reputação para a família. Mas nestes tempos modernos os pais não 
dão estes bons ensinamentos para seus filhos. Os pais distribuem doces assim que o filho nasce e 
celebram seu aniversário. Mas antigamente os pais celebrariam o aniversário do filho somente no dia em 
que ele angariasse um bom nome para a família. 

"Pai não sinta a alegria de criar um filho meramente porque ele nasce. Só quando as pessoas louvarem 
seu filho por suas boas ações e realizações o pai se sentirá feliz!" Deste modo, encontramos um oceano 
de diferença entre as culturas daqueles dias e a de hoje. Desde tempos imemoriais, são as mães que 
educaram os filhos. O colo da mãe é a primeira escola do filho. É por isso que até os Vedas dizem: "Que 
a mãe seja o seu Deus, que o pai seja o seu Deus, que o mestre seja o seu Deus". Deste modo, a 
primeira honra é sempre dada à mãe. Tomemos como exemplo os nomes das deidades, Sita Rama, 
Radha Krishna e Parvati Paramesha; o aspecto feminino de Deus vem primeiro. 

É a mãe que modela a vida do filho. Mesmo quando ela castiga o filho por quaisquer de seus erros, ela o 
faz com amor, para conduzi-lo para o caminho correto. Hoje precisamos de mães assim. 

"Nesta sagrada terra da Índia a paciência é nosso tesouro.  
Entre todas as promessas, a prática da verdade é a maior penitência.  

Mais doce que todos os sentimentos em nossa terra é o amor da mãe." 

(Poema em télugo) 
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Não existe nada mais sagrado que a maternidade. Precisamos de filhos que satisfaçam as aspirações de 
suas mães. Também precisamos de mulheres que personifiquem a maternidade. Para nutrir tais ideais 
elevados escolhemos o dia 19 de novembro como Dia das Mulheres. 

A mãe deste corpo era Eswarama. Ela não era uma erudita. Ela nem sabia o alfabeto. Mesmo assim, ela 
sempre falou boas coisas na vida. Seu coração era pleno de compaixão. Um dia ela abordou Swami e 
disse: "Swami existem tantas pessoas ricas nesta região. Ainda assim, as crianças de nossa aldeia têm 
que caminhar toda a distância até Bukkapatnam para freqüentar a escola. Meu coração lamenta ver 
estas pequenas crianças caminharem por quilômetros. Swami, você poderia por favor construir uma 
pequena escola em nossa aldeia?" Eu respondi: "Eu não tenho dinheiro!" Ela imediatamente tirou o colar 
de ouro de seu pescoço, deu-o a Mim e disse: "Swami, por favor, venda isto e construa uma escola." 

Eu disse a ela: "Não seja precipitada, Eu disse isso só para lhe testar, certamente construirei uma 
escola." No dia seguinte, a fundação foi colocada e dentro de um pequeno período o edifício da escola 
estava pronto. Então perguntei se ela estava feliz. Ela não pareceu completamente satisfeita. Eu lhe 
perguntei: "O que mais aborrece você?" Ela respondeu: "Swami, quando as crianças ficam doentes, suas 
mães as levam por toda a distância até Bukkapatnam para tratamento médico e as coisas podem não ir 
muito bem no caminho. Então, por favor, construa um pequeno hospital na aldeia." Deste modo, ela 
sempre pensava no bem-estar e felicidade dos outros. Ela costumava dizer: "Não é suficiente se estas 
instalações estão disponíveis somente em nossa aldeia. Elas devem estar disponíveis para todos os 
aldeãos ao redor, e todo mundo deve estar feliz. 

Uma vez eu levei Eswarama para Brindavan. Foi durante o Curso do Verão. Estudantes de escolas de 
todas as partes do país estavam freqüentando o curso. Havia muitos estrangeiros também. Ela ficava 
muito feliz com as coisas nobres ensinadas para os estudantes das classes e também nos discursos de 
Swami no final da tarde. Um dia eu perguntei a ela: "Você está feliz agora?" Ela respondeu: "Swami o 
que mais eu preciso? Pessoas de tantos países estão sendo beneficiadas. Isto é suficiente para minha 
felicidade." Ela tinha uma mente aberta. Hoje vemos apenas estreiteza de mente em todos lugares. As 
pessoas desejam que apenas sua família e filhos sejam felizes. Mas Eswarama não era assim. Ela 
queria que todo mundo fosse muito feliz. embora não fosse educada, ela ensinou estas qualidades 
nobres a todos. Nosso país, a Índia, alcançou grande fama por causa de tais mães. Havia homens e 
mulheres de caráter que trouxeram boa reputação para a nação. Certo dia, depois de seu café da manhã 
ela estava sentada no salão; Swami estava no segundo andar; de repente ela gritou: 'Swami' (três 
vezes). Eu disse: "Eu estou vindo, não vá!" Gokak, que estava lá, ficou surpreso por eu estar dizendo 
isto. Eu desci apressadamente. Ela segurou Minhas mãos e disse: "Eu estou completamente satisfeita 
com este Curso de Verão. Não são só os estudantes que estão sendo beneficiados. Eu mesma 
desenvolvi uma mente aberta. Swami eu estou indo!" Ela ofereceu sua reverência a Mim e 
tranqüilamente faleceu. Todo mundo aspira por uma morte tranqüila. As pessoas que têm sentimentos 
perversos não terão tal morte. Eswarama não tinha nem um traço de maus sentimentos nela, por isso ela 
estava sempre feliz. Mesmo com a idade de 96 anos ela costumava caminhar cinco quilômetros de 
Brindavan até à casa da família Gojimeni. Quando eu lhe perguntava: "Por que você quer caminhar uma 
distância tão longa? Por que não vai de carro?" Ela respondia: Swami, eu desejo vê-los. Eu não me sinto 
confortável em carros. Eu não preciso de um carro, prefiro caminhar!" Ela sempre aspirou ver os outros 
felizes. Por causa de tais mães existia grande progresso e prosperidade na sociedade. 

Quando este corpo tinha doze anos de idade, Eu estava na casa de Subbamma. Eu pedi a ela para 
costurar um vestido longo para Mim. Ela não gostou disto. Ela disse: "Por que você quer usar um 
vestido? Você pode usar um Dhoti." Eu respondi: Não; o tempo veio para que eu faça isto". Ela 
obedeceu Meu comando e fez um vestido para Mim. Seu custo foi dois centavos naquele tempo. Quando 
eu coloquei o vestido, ela solicitou que Eswarama viesse à sua casa para Me ver. Ela veio, viu-Me e 
começou a chorar dizendo: "Swami, você me chamou aqui para ver esta Sua forma?" Eu disse a ela: 
"Não lamente, Eu estou estabelecendo um exemplo para o mundo inteiro. Quando alguém veste o hábito 
ocre, seus desejos malignos desaparecem." Elas ficaram satisfeitas ouvindo isto. 

Hoje Jayamma está traduzindo o discurso. Ela costumava cuidar de Eswarama naqueles tempos. 
Eswarama ficava na casa de Jayamma naquela época. Jayamma a servia noite e dia e ouvia o que ela 
falava sobre Swami. Eu não sei o que Eswarama falava. Jayamma não gostava de entrar em questões 
familiares. Mas os pais a persuadiram a se casar. O casamento foi organizado. Eu estava em 
Puttaparthi. Jayamma enviou um telegrama para Swami que dizia: "Eu estou indo ao inferno hoje!" Eu 
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tentei persuadir seus pais contra o casamento, mas eles não deram atenção às Minhas palavras. Seu 
marido era um homem de bom caráter. Mesmo a mãe de Jayamma era uma mulher muito boa. Ser tão 
virtuosa quanto Eswarama era sua oração sincera a Swami. O casamento de Jayamma foi realizado, 
mas Swami não foi ao casamento. O nome do seu marido era Gopinath. Ele era nobre e bem educado. 
Ele havia acabado de retornar dos Estados Unidos depois de seus estudos. Ele conseguiu um emprego 
em uma grande companhia em Rajahmundry. Quando Swami visitou Rajahmundry, ele serviu Swami 
arranjando o transporte onde quer que Swami quisesse ir. A oração constante do Gopinath era que ele e 
Jayamma deviam encontrar um lugar aos pés de lótus de Swami. Swami continuou aconselhando-o a 
não ser precipitado e que havia uma vida longa adiante. Quando Swami retornou de Rajahmundry veio 
um telegrama de que Gopinath havia falecido. Jayamma imediatamente fechou sua casa e correu para 
Brindavan. Ela tinha passado vibhuti em sua fronte e sentado debaixo de uma árvore. Swami perguntou 
por que ela passou vibhuti em sua fronte e não kumkum (o enfeite para mulheres). Ela respondeu que foi 
ordenada por Swami. Ela informou a Swami que seu marido não existia mais e ele disse que ela não iria 
a qualquer lugar longe dos pés de lótus de Swami. Swami então enviou Karunyananda e Rama Brahman 
para Rajahmundry para pegar todos os pertences dela. Swami instruiu Jayamma a ensinar na academia 
em Anantapur. Jayamma tinha uma medalha de ouro por sua proficiência em Inglês. Ela também 
aprendeu sânscrito na Faculdade de Maharani, mas ainda não estava satisfeita. Ela revelou a Swami 
seu desejo de fazer um doutorado. Com as bênçãos de Swami ela conseguiu o doutorado sob a 
orientação de Gokak. Jayamma tem determinação forte e continuou a trabalhar no Instituto desde então. 
Ela costumava vir para Puttaparthi de Anantapur todo domingo até que Swami a instruiu para se 
concentrar em seu dever sem desperdiçar tempo. Jayamma prontamente obedeceu ao comando de 
Swami. Ela veio para Swami como uma criança de quatro anos quando Swami residiu no Mandir velho. 
Onde quer que Swami fosse ela o seguia com uma toalha na mão. Ela cresceu deste modo com 
sentimentos nobres. 
Deus é a personificação do amor. Ele é completamente abnegado. Aqueles que O seguem deveriam 
então ser abnegados também. Quando seus corações estão repletos com amor divino, vocês são 
capazes de buscar a unicidade na criação inteira. Quando esta unidade penetrar nossos corações, não 
haverá nenhum espaço para o ódio aos outros. O amor eterno conseguirá ser estabelecido em nossos 
corações com a experiência da unidade de toda existência. Então, aqueles que seguem o Divino e 
incorporam o amor Divino são verdadeiramente afortunados. 
Não existe nem um traço de egoísmo em Swami. Swami é completamente abnegado. Quando vocês 
incorporam este amor abnegado, também se tornam abnegados e seu amor exorta os outros no caminho 
ideal. Há um traço de egoísmo e interesse próprio até no amor de mãe, pai e amigos, mas o amor divino 
é imaculado pelo egoísmo. Por que vocês não almejam tal amor abnegado? Hoje as pessoas perseguem 
os prazeres físicos e mundanos e as riquezas. Tudo que é mundano constitui o negativo. Somente o 
amor de Deus é positivo. Só quando vocês atingirem este amor, poderão ser verdadeiramente 
poderosos e realizar ações ideais. Deixem as pessoas pensarem o que quiserem, vocês não precisam 
se preocupar com isto. Incorporem o amor divino. 

"Medo do pecado e amor por Deus desapareceram do coração  
Levando ao declínio da natureza humana no homem.  

Esta é a causa para a inquietude no mundo. 

(Poema em télugo) 

Vocês não deviam ser enganados pelas palavras dos outros e perder de vista a santidade do amor 
divino. As pessoas são como corvos e falam o que gostam. Mas vocês devem exercitar seu 
discernimento. Vocês devem ser puros de coração e destemidos. As pessoas que são invejosas podem 
inventar várias histórias. Mas isto não pode nos prejudicar. Pelo contrário, isto nos ajudará. Devemos 
estar prontos para enfrentar qualquer dificuldade porque a felicidade verdadeira advém das dificuldades. 
A censura se transforma em louvor se formos determinados. De fato, a crítica aumenta a fama sagrada 
do Divino. Vocês não devem ser pressionados pela crítica.  

"Para aqueles que dizem sim, é sim  
Para aqueles que dizem não, é não 
Não e sim são somente para vocês,  

Mas para Sai, é sempre SIM, SIM, SIM!" 

(Poema em télugo) 
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Eu nunca digo Não. Eu estou sempre em bem-aventurança. Eu não conheço nada diferente de bem-
aventurança. Nós deveríamos dar boas vindas até mesmo à morte alegremente. Tudo acontece para o 
nosso próprio bem. Uma vez que vocês nascem, podem escapar da morte? O nascimento e a morte são 
pássaros gêmeos inseparáveis. Até este dia, Eu não tive nenhum desejo com exceção de um: "Todos 
devem estar unidos!" Vocês devem reconhecer a unicidade do princípio do Eu Superior que reside em 
cada um e em todos. Sempre contemplem o princípio do amor. Vocês devem ter reverência por todos. 
Amem seus pais. 

Vocês podem cometer erros conscientemente ou não. Mas ficar repassando estes erros não é 
aconselhável. Passado é passado. Esqueçam o passado. O futuro não está certo. O presente é muito 
importante. Ele não é um presente comum. Ele é Onipresente. 

Então sejam felizes no presente. Swami espera que todos os pais alcancem satisfação em suas vidas 
modelando seus filhos em pessoas virtuosas. Eles devem sempre aspirar pela bondade e bem-estar de 
seus filhos. É um bom menino (good boy) que se torna um menino de deus (god boy).  

Como o termo bom menino foi modificado? Durante o regime britânico, eles costumavam dizer bom 
menino (good boy). Mais tarde se tornou adeus (good-bye). Depois disso, o ‘bom’ desapareceu da 
palavra e o 'adeus' ficou (bye). Deste modo, com a passagem do tempo, várias palavras foram 
distorcidas. Mas o que devíamos realizar é ser um bom menino. Abandonem o egoísmo e se tornem 
abnegados. O ego é destituído de amor e o amor é destituído de ego. 

Obedeçam aos comandos de seus pais e se tornem pais ideais no futuro. Vocês devem ensinar o 
mesmo também aos seus filhos. Para ensinar estes ideais, Eu proclamei o dia 19 de novembro como o 
Dia das Mulheres, que é muito auspicioso. A importância deste dia reside em propagar e perceber a 
santidade da maternidade, que é fundamentada no princípio do amor abnegado. As crianças devem ser 
nutridas no princípio da devoção e da virtude. Este dia será celebrado pela posteridade por éons. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso Divino entoando o cântico devocional: "Prema Mudita Manase Kaho" 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 12/2001 
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O MUNDO PRECISA DE MULHERES IDEAIS 
Data: 19/11/01 – Ocasião: Dia das Mulheres - Local: Prasanthi Nilayam 

Esta terra, chamada Índia, deu a luz a muitas mulheres nobres como Savitri, que trouxe seu marido 
morto de volta à vida; Chandramati, que apagou o fogo violento com o poder da verdade; Sita, que 

provou sua castidade saindo ilesa do fogo ardente e Damayanti que reduziu um caçador mal-
intencionado a cinzas com o poder de sua castidade. Esta terra de devoção e nobreza alcançou 

abundância e prosperidade e tornou-se o professor de todas as nações do mundo por causa da virtude 
de suas mulheres. 

(poema télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Desde tempos imemoriais, as mulheres da Índia, respeitando os ideais elevados, têm ocupado posição 
de destaque na sociedade e têm dado alegria a esta terra. Portanto, desde o início, o nome das 
mulheres vem antes do nome dos homens como uma marca de honra. As mulheres representam a mãe-
natureza. Nossos antigos sábios reconheceram esta verdade e ofereceram soluções para os problemas 
da vida com base nisto. 

As Mulheres são Receptáculos de Grandes Capacidades 

Qual é a causa da miséria, conflito e sofrimento no mundo hoje? É a ausência de pureza nos corações 
dos homens e mulheres. A conduta dos homens e mulheres é responsável pela ascensão ou queda de 
uma nação. O país não careceria de nada se houvesse homens e mulheres com corações puros. Mas 
hoje o coração humano é completamente poluído. Aqui está um pedaço de papel branco puro. Ele perde 
sua brancura quando alguma coisa é escrita do outro lado dele. Assim, também é o caso do coração do 
homem; os sentimentos sujos o poluem. Nós lemos jornal todas as manhãs. O jornal em si não tem 
nenhum cheiro. Mas quando ele é usado para embrulhar flores de jasmim, estas lhe dão a fragrância de 
jasmim. O mesmo jornal cheirará a doces ou mesmo peixe seco se for usado para embrulhá-los. Do 
mesmo modo, nosso coração é afetado por nossos pensamentos. Quando temos bons pensamentos, 
nosso coração brilha com qualidades sagradas como bondade e compaixão. Maus sentimentos e maus 
pensamentos poluem o coração do homem. 

Nos tempos antigos, as mulheres mantinham a pureza de seus corações. Savitri foi uma destas grandes 
mulheres da Índia. Ela trouxe seu marido de volta à vida, vencendo o Senhor da Morte. Há muitos 
exemplos de mulheres que trouxeram seus maridos mortos de volta à vida. Mas a história não fornece 
nem um único exemplo de um homem trazendo sua esposa de volta à vida. Haviam mulheres de caráter 
tão nobre na Índia que estabeleceram grandes ideais de caráter feminino. O declínio nos valores morais 
da sociedade de hoje é devido ao fato das mulheres não estarem preservando os ideais elevados. Nos 
tempos modernos, os caminhos da vida estão tão desvirtuados que os bons pensamentos e as boas 
ações não tem lugar na sociedade. Nesta situação, a Organização Sri Sathya Sai Seva está promovendo 
os valores morais e encorajando as mulheres através de sua facção feminina a desenvolverem os ideais 
de elevado caráter e propagá-los para o mundo livremente. O progresso e a prosperidade de uma nação 
dependem de suas mulheres. As mulheres têm feito contribuições altamente valiosas em muitos 
campos, mas os homens não reconhecem o seu bom trabalho. Eles as consideram inferiores e tentam 
suprimi-las. As mulheres são capazes de dirigir o mundo todo. O mundo chegou a esta situação porque 
os homens enfraqueceram a tremenda capacidade das mulheres. 

A Educação Moderna é Responsável pelo Declínio dos Valores 

Não há nada neste mundo que a mulher não possa realizar. Nós devemos reconhecer as suas 
qualidades e capacidades e encorajá-las, dando a elas oportunidades iguais na sociedade. Nenhum 
estímulo está sendo dado hoje. Os homens ficam zangados mesmo quando as mulheres vão a uma 
reunião de pessoas elevadas. Por causa de seu egoísmo, os homens não estão aptos a compreender 
que não pode haver nenhum progresso no mundo sem as mulheres. As mulheres por sua verdadeira 
natureza são altruístas. Seus corações são cheios de compaixão e amor. Elas suportam inúmeras dores 
para criar os filhos e colocá-los no caminho certo, uma tarefa que é quase impossível para os homens.  
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A mãe exerce um papel muito importante para moldar o caráter da criança. A educação moderna é 
largamente responsável pela degradação da conduta das crianças. Nos tempos antigos, as mães 
iniciavam seus filhos nos estudos cantando mantras sagrados como Om Namah Shivaya ou Om Namo 
Narayanaya. Assim, em uma idade muito precoce, estas palavras sagradas tornavam-se impressas nos 
corações das crianças. Mas os pais de hoje iniciam seus filhos na educação não cantando nomes santos 
e sagrados de Deus, mas por rimas como 'Baa... Baa.. Black Sheep...' Assim, estão sendo ensinados às 
crianças desde o início todos os tipos de termos sem significado. Nos tempos antigos as crianças 
desenvolviam boas qualidades. Elas recebiam as visitas em suas casas com humildade e reverência, 
enquanto que estas qualidades estão faltando nos dias de hoje. Atualmente as crianças são ensinadas a 
ganhar dinheiro e assegurar poder e posição na vida. Nenhuma atenção é dada para o desenvolvimento 
das boas qualidades e caráter nelas. Qual a utilidade da riqueza, poder e educação despojados de 
caráter? O dinheiro vem e vai. Assim, deve-se ensinar a elas a moralidade, integridade e ação correta. 
Antigamente esse valores sagrados eram ensinados às crianças. Hoje os pais querem que os filhos 
sigam os estudos mais elevados e se tornem grandes, enquanto antigamente os pais desejavam que 
seus filhos fossem bons. Uma vez que esses pais queriam que seus filhos fossem bons, a Índia colocou-
se como um ideal para todas as nações do mundo. 

Nos dias de hoje não estão sendo ensinadas aos alunos as boas qualidades. Em vez disso, quando eles 
chegam em casa, a mãe imediatamente liga a televisão e o pai também se junta a eles para assistir 
televisão. Nos tempos antigos, quando a criança voltava para casa, seus pais a colocavam na sala dos 
rituais e discutiam sobre o que fora ensinado a elas pelos professores na classe. Hoje os pais querem 
que seus filhos sigam os estudos mais altos para colecionarem graus, alcançarem nome e fama, bem 
como conseguirem um sogro rico. Nos tempos antigos, os pais não desejavam que seus filhos 
meramente alcançassem riqueza e nome; queriam que eles se tornassem virtuosos e bons. Esta é a 
razão pela qual havia paz e prosperidade no mundo naqueles dias. Qual a razão para o caos no mundo 
hoje? Como não existem pais ideais hoje em casa, também não existem filhos ideais. A primeira escola é 
a própria casa. A segunda escola é a sociedade. Uma sociedade virtuosa também dá valores morais 
elevados às crianças. Os estudantes têm que reconhecer que adquiriram conhecimento, sabedoria, 
progresso e crescimento através da sociedade. Assim, eles têm que perguntar a eles próprios que estão 
fazendo para a sociedade após receberem tantos benefícios dela. Se nós não servimos à sociedade 
após recebermos todos os benefícios dela, somos ingratos. Temos que ser gratos àqueles que nos 
ajudam. Qual o valor de nossa educação se não podemos mostrar gratidão e respeito aos nossos 
benfeitores? Toda a educação adquirida, então, se torna inútil. Primeiro e acima de tudo, devemos 
aprender a servir e elevar a sociedade porque nascemos, nos criamos e vivemos nela. Somente, então, 
nossa vida se tornará exemplar. Nos tempos antigos, as mães costumavam ensinar a seus filhos a tornar 
a sua vida ideal, devotando-a ao serviço e à glória da sociedade. 

As Mães Ideais São o Orgulho da Nação 

Tomem, por exemplo, o episódio de Abhimanyu. Ele se prostrou diante de sua mãe Subhadra e pediu 
sua permissão para ir para o campo de batalha. Inicialmente, a mãe hesitou em permitir e disse, "O 
grande arqueiro Dronacharya tinha planejado uma difícil estratégia na batalha de hoje - a formação de 
lótus. Bhishma deu suas mãos para Drona. Seu pai Arjuna e seu tio Krishna não estão aqui. Sua esposa 
está com a família. Nós não sabemos o que pode acontecer no campo de batalha. Portanto, eu 
aconselho a você a não ir para o campo de batalha neste estágio!" 

Ele respondeu: "Mãe, isto não é o que você deve me ensinar; você deveria encorajar-me a me lançar 
sobre os maus kauravas como um leão no campo de batalha e destruí-los. Em vez disso, você está me 
desencorajando. É correto de sua parte fazer isso? Eu rogo para que você confira suas bênçãos sobre 
mim para eu ser vitorioso na guerra". (poema em télugo) Subhadra imediatamente compreendeu seu 
dever naquela situação e o abençoou: " Meu querido filho, que você possa ter uma vida longa! Que você 
possa ganhar um bom nome para a família! Que você possa ganhar as bênçãos de seu tio e de seu pai! 
Que o Senhor esteja com você e o proteja no campo de batalha!" 

É dever do filho ganhar um bom nome para a família. Mas nestes tempos modernos, os pais não dão 
esses bons ensinamentos para seus filhos. Os pais hoje sentem orgulho e distribuem doces quando um 
filho nasce. Mas em tempos antigos os pais sentiam orgulho quando seus filhos traziam um bom nome 
para a família. "O pai não sente alegria de ter um filho simplesmente porque a criança nasce. Somente 
quando as pessoas elogiam seu filho por suas boas ações e realizações o pai sente-se alegre!" (poema 
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em télugo) Portanto, nós encontramos um abismo de diferença entre os valores daqueles dias e os de 
hoje. Desde tempos imemoriais as mulheres é que dão a luz aos filhos. O colo da mãe é a primeira 
escola da criança. É por isso que os Vedas dizem: 'Reverencie sua mãe, pai, professor e hóspede como 
Deus.' Portanto, a primeira honra é sempre dada a mãe. Vamos tomar, por exemplo, os nomes de 
deidades. Nós dizemos Sita Rama e não Rama Sita. Do mesmo modo, dizemos Radha Krishna e Parvati 
Parameshwara. É o nome da mulher que sempre vem primeiro. Qual é a razão? É a mãe que molda a 
vida da criança. Mesmo quando pune o filho por qualquer de seus erros, ela o faz com amor para levá-lo 
para o caminho correto. Hoje nós precisamos de tais mães. 

"A paciência é a real beleza nesta terra sagrada (Índia). O sentimento divino neste país é o sentimento 
em relação às suas mães." 

(poema em télugo) 

Não há nada mais sagrado do que a maternidade. Nós precisamos de filhos ideais que realizem as 
aspirações de suas mães. Também precisamos de mulheres que sejam a personificação da maternidade 
ideal. Para propagar esses elevados ideais, escolhemos o dia 19 de novembro como o Dia das 
Mulheres. 

Easwaramma Exemplificou a Maternidade Ideal 

A mãe deste corpo, Easwaramma, não teve nenhuma educação formal. Contudo seu coração era cheio 
de compaixão e ideais elevados. Um dia, ela se aproximou de Swami e disse: "Swami, há tanta gente 
rica nesta região, porém as crianças de nosso vilarejo têm que caminhar todo o trajeto para 
Bukkapatnam para ir a escola. Meu coração se aflige em ver estas pequenas crianças caminharem 
milhas. Swami, poderia por favor construir uma pequena escola em nosso vilarejo?" Eu respondi: "Eu 
não tenho dinheiro!" Ela imediatamente tirou a corrente de ouro de seu pescoço, deu-a para Mim e disse: 
"Swami, por favor venda isto e construa uma escola." Eu lhe disse: "Não seja precipitada, é somente 
para testá-la que disse isto. Eu realmente construirei uma escola." No dia seguinte, a fundação foi 
colocada e num curto período de tempo o prédio da escola estava pronto. Então, eu lhe perguntei se 
estava feliz. Ela não parecia completamente satisfeita. Perguntei, "O que mais a incomoda?" Ela 
respondeu: "Swami, quando as crianças ficam doentes, suas mães as carregam todo o trajeto para 
Bukkapatnam para tratamento médico e as coisas podem se agravar no caminho. Assim, por favor, 
construa um pequeno hospital em nosso vilarejo." Assim, ela sempre pensava no bem estar e na 
felicidade dos outros. Ela costumava dizer: "Não é suficiente que estas facilidades estejam disponíveis 
somente em nosso vilarejo. Elas devem estar disponíveis para todos os vilarejos ao redor e todos devem 
ser felizes." Ela desejava felicidade para todos. Tal como nós oramos: “Que todos os seres do mundo 
sejam felizes!”, Easwaramma tinha os mesmos sentimentos generosos. 

Uma vez levei Easwaramma para Brindavam. Foi durante o Curso de Verão. Estudantes de faculdades 
de todo o país estavam assistindo ao curso. Haviam muitos estudantes estrangeiros também. Ela estava 
muito feliz pelas nobres coisas ensinadas a eles nas aulas e também pelos discursos de Swami à noite. 
Um dia, Eu perguntei a ela, "Está feliz agora?" Ela respondeu, "Swami, o que mais eu preciso? Pessoas 
de tantos países estão sendo beneficiadas. Isto é suficiente para a minha felicidade." Ela tinha uma 
mente muito aberta. Hoje nós vemos somente estreiteza de mente em todo lugar. As pessoas desejam 
que somente sua família e filhos sejam felizes. Easwaramma não era assim. Ela queria que todos 
fossem felizes. Embora ela não fosse educada, ensinou tais nobres qualidades para todos. Um país 
alcança nome e fama por causa de tais mulheres. Qual foi a razão para a grandeza da Índia no 
passado? A índia alcançou grandeza devido a homens e mulheres de nobres virtudes e elevado caráter. 

Um dia, Easwaramma estava sentada na varanda após seu café da manhã. Swami estava no andar de 
cima. De repente, ela chamou, "Swami, Swami, Swami." Eu respondi, "Estou indo, não vá!" Gokak, que 
estava lá, ficou surpreso por Eu estar dizendo aquilo. Eu corri para baixo. Ela segurou minhas mãos e 
disse, "Estou totalmente satisfeita com este Curso de Verão. Não são somente os estudantes que estão 
sendo beneficiados. Até mesmo eu desenvolvi uma mente mais aberta. Swami, eu estou indo!" Ela 
ofereceu suas reverências a Mim e faleceu serenamente. Todos aspiram por uma morte serena. Mas 
somente aqueles com sentimentos nobres terão um final sereno. Easwaramma não tinha qualquer traço 
de maus sentimentos nela. Por isso estava sempre feliz. Mesmo em uma idade avançada, ela 
costumava caminhar três milhas até a casa da família Goginemi. Quando Eu perguntei a ela: "Por que 
você caminha tão grande distância? Por que não vai de carro?", ela respondeu: "Swami, eu não me sinto 
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confortável em um carro. Não preciso de um carro, prefiro caminhar enquanto minhas pernas estão 
bem!" Ela sempre desejou ver os outros felizes. Foi por causa de mães como esta que havia grande 
progresso e prosperidade na sociedade.  

Quando Eu estava com doze anos, um dia pedi a Subbamma para mandar costurar uma túnica longa 
para Mim. Ela não gostou e disse: "Por que você quer vestir uma túnica? Você pode vestir a tanga”. Eu 
respondi: "Não, já chegou o tempo de fazê-la". Ela obedeceu ao Meu comando e mandou costurar uma 
túnica para Mim. Seu custo foi de dois annas (moeda que vale 1/16 da rúpia). Não era tão caro naquele 
tempo. Um bottu (um quarto de um anna) foi pago para o alfaiate. Em dois dias a túnica estava pronta. 
Quando vesti a túnica, ela pediu a Easwaramma que viesse a sua casa para Me ver. Ela veio, Me viu e 
começou a derramar lágrimas, dizendo: "Swami, você me chamou aqui para ver esta Sua forma?" Eu 
disse a ela: "Não se aflija, Eu estou estabelecendo um ideal para o mundo inteiro. Estou vestindo esta 
túnica ocre somente para remover as maldades das mentes das pessoas". Elas ficaram satisfeitas de 
ouvir isto. 

A devoção de Jayamma a Swami 

Hoje, Jayamma está traduzindo o discurso. Ela costumava cuidar de Easwaramma durante aqueles dias. 
Visitava a casa de Easwaramma e a servia dia e noite e a ouvia falar a respeito de Swami. Eu não sei o 
que Easwaramma disse a ela. Jayamma não queria entrar para vida em família. Mas seus pais a 
convenceram a se casar. Eu tentei convencer seus pais contra o casamento, mas eles não deram 
atenção às Minhas palavras. A mãe de Jayamma era uma mulher muito boa. Ser tão virtuosa quanto 
Easwaramma era sua sincera súplica a Swami. O casamento foi arranjado. Eu estava em Puttaparthi. 
Jayamma enviou-Me um telegrama, que dizia: "Hoje eu estou indo para o inferno!" 

O casamento de Jayamma foi realizado, mas Eu não fui à cerimônia. O nome de seu marido era 
Gopinath. Ele era nobre e bem educado.Tinha então recém voltado da América após concluir seus 
estudos. Obteve seu cargo em uma grande companhia em Rajahmundry. Quando visitei Rajahmundry, 
ele Me serviu, Me levando em seu carro a qualquer lugar que Eu desejasse ir. A oração constante de 
Gopinath era para que ele e Jayamma encontrassem um lugar aos pés de lótus de Swami. Eu continuei 
aconselhando-o para que não fosse impaciente. Quando Swami retornou de Rajahmundry, chegou um 
telegrama avisando que Gopinath tinha morrido. Jayamma imediatamente trancou sua casa e correu 
para Brindavam. Ela passou Vibhuti em sua testa e sentou embaixo de uma árvore. Eu lhe perguntei por 
que ela tinha assumido uma postura tão sombria. Ela respondeu que fora ordenada por Swami. Informou 
que não tinha mais marido e disse que não iria a nenhum lugar longe dos pés de lótus de Swami. Eu 
então mandei Karunyananda e Rama Brahman a Rajahmundry para pegar todos os seus pertences. 
Instruí Jayamma a ensinar na faculdade em Anantapur. Ela é uma excelente professora. Foi premiada 
com uma medalha de ouro por sua proficiência em inglês durante o governo britânico. Ela também 
aprendeu sânscrito na Universidade Maharani, em Bangalore. Mas não estava satisfeita. Queria 
conseguir um doutorado. Com as bênçãos de Swami, ela obteve este doutorado sob a orientação de 
Gokak. Jayamma tem forte determinação e continuou a trabalhar no Instituto desde então. Nunca mais 
foi a qualquer outro lugar. Costumava vir de Anantapur para Puttaparthi todo domingo. Eu disse a ela: 
"Jayamma, não perca tempo. Faça seu dever. O dever é Deus". Jayamma prontamente obedeceu ao 
comando de Swami e sempre age assim. Ela veio até Swami como uma criança de quatro anos quando 
Swami residia no velho templo. A qualquer lugar que Swami fosse, ela seguia com uma pequena toalha 
na mão. Seus pais a ensinaram a Me seguir a qualquer lugar que Eu fosse. Como ela cresceu em Divina 
companhia, é dotada de nobres sentimentos. 

Somente o Amor Divino é Abnegado e Puro 

Deus é a personificação do amor. Ele é completamente abnegado. Aqueles que acreditam em Deus 
devem segui-Lo e devem, portanto, ser abnegados também. Quando seus corações são preenchidos 
com amor divino vocês conseguem perceber a unidade na criação inteira. Quando esta unidade ficar 
estabelecida em seu coração, não haverá lugar para ódio em relação aos outros. O princípio do amor 
fará vocês compreenderem a unidade na criação inteira. Portanto, aqueles que seguem o Divino e 
implantam o amor Divino são realmente afortunados. Não há sequer um pouquinho de egoísmo em 
Swami, da cabeça aos pés. Swami é completamente abnegado. Quando vocês implantarem este amor 
abnegado, também tornar-se-ão abnegados e seu amor inspirará outros a seguirem o caminho ideal. 
Pode haver algum traço de egoísmo e auto-interesse no amor de mãe, do pai ou de amigos, mas o amor 
divino não é tocado pelo egoísmo. Vocês se esforçam tanto para obter o amor mundano. Por que não
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anseiam pelo amor divino abnegado? O amor mundano é negativo. Somente o amor de Deus é positivo. 
Quando vocês alcançarem este amor, poderão ser realmente poderosos e realizar ações ideais. Deixem 
que as pessoas pensem o que quiserem, vocês não precisam se preocupar com isto. Implantem o amor 
divino. 

Devido às ausências do medo pelo pecado e do amor por Deus, a humanidade declinou nos seres 
humanos. Isto é prejudicial à paz universal. 

(poema télugo) 

Vocês não devem ser iludidos pelas palavras dos outros e perderem a visão da santidade do amor 
divino. As pessoas são como corvos e falam o que gostam. Mas vocês devem exercitar sua 
discriminação. Devem ser puros de coração e destemidos. Pessoas que são invejosas podem forjar 
várias histórias. Mas isto não pode machucar vocês. Ao invés disso, ajudarão vocês. Vocês devem estar 
prontos para enfrentar qualquer dificuldade porque a verdadeira felicidade brota das dificuldades. A 
censura se torna elogio se nós permanecermos determinados. Na verdade a censura aumenta a fama 
sagrada do Divino. Vocês não devem esmorecer por causa da censura.  

Para aqueles que dizem sim, Eu digo sim 
Para aqueles que dizem não, Eu digo não 
Não e sim existem somente para vocês, 
Mas para Sai, é sempre sim, sim, sim! 

O Significado do Dia das Mulheres 

Eu nunca digo não. Estou sempre em bem-aventurança. Não conheço nada, exceto a bem-aventurança. 
Nós devemos receber alegremente até mesmo a morte.Tudo acontece para o nosso próprio bem. Uma 
vez que vocês nasceram, poderão escapar da morte? Nascimento e morte são pássaros gêmeos 
inseparáveis. Até este dia, Eu não tive nenhum desejo, exceto um. Este desejo é: "Todos devem estar 
unidos!" Vocês precisam reconhecer a unidade do princípio do Atma imanente em cada um e em todos. 
Contemplem sempre o princípio do amor. Vocês devem ter respeito por todos. Amem seus pais. Isto é o 
que Eu desejo. 

Crianças! Vocês podem cometer erros consciente ou inconscientemente, mas pensar sobre estes erros 
não é aconselhável. O passado é passado. Esqueçam o passado. O futuro é incerto. O presente é muito 
importante. Não é o presente comum. Ele é onipresente. Então, sejam felizes no presente. Os pais 
devem redimir suas vidas implantando virtudes neles mesmos e moldando seus filhos para crescerem 
como pessoas virtuosas. Devem sempre aspirar a bondade e bem-estar de seus filhos. Devem pensar 
em fazer de seus filhos boas pessoas, mais do que grandes. É um bom menino (good boy) que se torna 
um deus menino (god boy). Um mau menino nunca pode se tornar um deus menino. Como o termo bom 
menino (good boy) foi modificado? Durante os tempos britânicos eles costumavam dizer bom menino 
(good boy). Mais tarde tornou-se goodbye (adeus). Depois, a palavra 'good' desapareceu e 'bye' 
permaneceu. Desse modo, com a passagem do tempo, ocorrem mudanças nas palavras e em seus 
significados. Mas o que vocês devem realizar é tornarem-se bons meninos. De bons meninos vocês 
gradualmente tornar-se-ão meninos deuses. Abandonem o egoísmo e tornem-se abnegados. O Ego é 
desamor e o amor é abnegação. Assim, seu amor deve se tornar abnegado. O que quer que façam e 
onde quer que vão, tragam um bom nome para esta instituição. 

Obedeçam aos comandos de seus pais e absorvam os valores ensinados por eles. Amanhã, quando 
vocês próprios se tornarem pais, passem estes valores para seus filhos também. Para passar esta 
mensagem sagrada Eu proclamei o dia 19 de novembro como o Dia das Mulheres. A importância deste 
dia está na propagação para o mundo todo da santidade da maternidade, que está baseada no princípio 
do amor abnegado. Alimentadas pelo amor abnegado das mães, as crianças se tornam puras e 
piedosas. Cresceriam como pessoas ideais. É por esta razão que o dia 19 de novembro é celebrado 
como o Dia das Mulheres. Os anos podem se passar, eternidades podem passar, mas 19 de novembro 
será celebrado para sempre como um dia sagrado. Esta é a firme vontade de Swami. Lembrem-se deste 
dia para receber o amor de Swami. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o canto devocional “Prema Mudita Manase Kaho ...” 
Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org - 11/2001 
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A RESPONSABILIDADE DAS MULHERES: FORMAÇÃO DO CARÁTER 
Data: 19/11/2002 – Ocasião: Dia das Mulheres – Local: Prasanthi Nilayam 

A Divindade resplandece em todo universo, 
E o universo é englobado pela Divindade. 

Há uma íntima e inseparável relação entre Deus e o universo. 
Atentem a essa verdade, ó valentes filhos de Bharat! 

(Poema em télugo)

Desde os tempos mais remotos, Bharat (Índia) demonstrou os cristalinos valores
da amizade e da harmonia. Bharat é a verdadeira origem da espiritualidade, da
virtude, da caridade e da retidão. Desde a Antiguidade, os Bharatiyas (Indianos)
esforçam-se intensamente para estabelecer esses valores sobre a Terra. Não há
país igual a Bharat na proclamação e divulgação da verdade. Em Bharat, existem
muitas pessoas que fizeram grandes progressos no campo da espiritualidade.
Este é o sagrado país que foi regido pelo Senhor Rama. Este é o próprio país no
qual o Senhor Krishna ensinou a Bhagavad Gita. Também é o país em que o
sábio Vyasa transmitiu os Vedas e as escrituras. É o país no qual o sábio Valmiki
redigiu o Ramayana e ensinou os princípios da verdade e da retidão à
humanidade. Definitivamente, não existe nenhum país como este em valores
espirituais. Havendo nascido nesta sagrada terra de Bharat, designando-se
indianos, esse povo não está progredindo na divulgação dos ideais que o país
sustenta. Os indianos deveriam respeitar e reverenciar sua cultura. Deveriam
segui-la e representar um ideal aos demais.

O vento que sopra em Bharat é impregnado de verdade. A própria poeira que
nasce dos nossos pés é repleta de dharma. A vida dos indianos caracteriza-se
pela tolerância. O rio Ganges, que flui nesta terra, é permeado de amor. Por que
Bharat, sendo a fonte da verdade, retidão, paz, amor e não violência, desceu a
essa condição deplorável? Apesar disso, desde os tempos ancestrais, os indianos
têm demonstrado elevados ideais.

Tolerância é a verdadeira beleza desta sagrada terra de Bharat. 
De todos os rituais, a adesão à verdade, é a maior penitência. 

O sentimento sublime neste país iguala-se ao sentimento de amor à própria mãe. 
(Poema em télugo)

A fortaleza de espírito é a maior virtude deste país, e a paz é seu escudo protetor.
Lamentavelmente, nós, que nascemos nesta terra, somos incapazes de manter
nossos próprios valores culturais. Os jovens deveriam estudar não para manter
sua subsistência, mas pelo único propósito de demonstrar e difundir os ideais que
o país tem defendido desde os tempos antigos. Os jovens rapazes e moças
estudam por benefícios de curto prazo e não com o objetivo de experimentar e
usufruir a tradição e cultura da Índia.

Se as mulheres saem para trabalhar, 

Quem tomará conta dos lares? 

Quando o marido e a esposa saem para os escritórios, 
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Quem fará o trabalho doméstico? 
Se as mulheres vão ensinar outras crianças, 

Quem cuidará de seus próprios filhos? 
Se como o homem, a mulher também vai trabalhar, 

Quem irá preparar o alimento na cozinha? 
Ganhar dinheiro poderá resolver alguns problemas 

Financeiros, 
Mas como se resolverão os problemas domésticos? 

Parece que a verdadeira felicidade 
Não é sina feminina. (Não faz parte da condição feminina) 

(Poema em télugo)

Hoje em dia, devido a sua educação, as mulheres competem com os homens
para assumir postos de trabalho. Não há nada de errado em buscar por trabalho.
Entretanto, elas devem suprir as necessidades de seus lares, antes de assumir
um trabalho. Quando o casal trabalha fora, quem cuidará das crianças em casa?
Se a mãe não estiver presente para orientá-las adequadamente, as crianças
desviam-se. Se ambos os pais trabalham fora, poderão satisfazer seu desejo por
dinheiro, mas existe a probabilidade de seus filhos desvirtuarem-se, devido a
ausência de quem os discipline em casa. Sejam quais forem os valores morais
que vocês tenham aprendido, deverão ensiná-los a seus filhos. Seja o que
tenham estudado, só terá valor se cuidarem do desenvolvimento de seus filhos.
Educação significa extrair o inato potencial do ser humano.

As mulheres devem reconhecer suas responsabilidades e conduzir-se de acordo.
Existem muitos ideais estabelecidos pelas mulheres nesse sentido. Rajawari Patel
disse que muitas mulheres, no passado, desenvolveram virtudes semelhantes e
levaram vidas exímias. Savitri foi exemplar em sua conduta. Naquela época, as
mulheres não só não renegavam seus deveres caseiros, como também criavam
zelosamente seus filhos da maneira mais adequada. Ensinavam seus filhos não
simplesmente por meio de preceitos, mas pela prática. Contudo, não encontramos
esse tipo ideal de mãe atualmente. Elas estão mais interessadas em ganhar
dinheiro do que formar seus filhos para tornar-se verdadeiros cidadãos.
Ajudariam imensamente a nação se criassem seus filhos de forma ideal. De que
adianta as mulheres assumirem trabalho e ganharem dinheiro, quando seus filhos
se desvirtuam, sem que ninguém os controle? Portanto, em primeiro lugar, as
mulheres devem cuidar apropriadamente de seus lares e filhos. Devem devotar
tempo suficiente para cumprir seus deveres domésticos. Atualmente, as mulheres
instruídas empregam um cozinheiro e uma empregada para cumprirem os
serviços domésticos. Elas gastam boa parte dos seus proventos, pagando-lhes
salários.

Chandramathi foi uma mulher de caráter rigoroso. Sempre seguia seu marido,
Harischandra. Quando passavam por dificuldades, ela infundia coragem ao
marido, dizendo-lhe: “Ó rei, você é muito inteligente e instruído. Nunca deveria dar
lugar à fraqueza e à indecisão em suas escolhas. Nadamos no oceano da
verdade. Não devemos desistir de nossas resoluções até alcançarmos nossos
objetivos”. Dessa forma, as mulheres daquele tempo encorajavam seus maridos a
seguir o caminho da verdade. As mulheres de Bharat sempre mantiveram nossa
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sagrada cultura. Sita não derramava lágrimas mesmo em situações
extremamente difíceis. Mesmo que estivesse rodeada de demônios, jamais os
temia. Empregava seu tempo na contemplação de seu marido, Senhor Rama,
estabelecendo assim seu ideal. O mesmo podemos dizer de Damayanti. Era uma
das virtudes. Com sua firme determinação, ajudou seu marido a reaver seu reino.
Dessa forma, as mulheres daquela época alcançaram renome por seu caráter
impoluto e maternidade ideal. As mulheres de hoje deveriam ter nelas seus
modelos.

A felicidade lograda das virtudes é muito superior à felicidade que alcançamos
pela posse de riquezas. Infelizmente, a juventude instruída busca por bens
materiais, força física e amizades. Mas tudo isso tem pouco valor sem a riqueza
de caráter. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o caráter é
fundamental. Aquele em quem falta o caráter torna-se frágil em todos os
aspectos. Hoje em dia, as pessoas não se têm esforçado por um nobre caráter.
Foram preparados para dedicar suas vidas a uma causa justa. As mulheres
esforçam-se para resguardar a honra de seus maridos. A força pessoal reside no
caráter e não nos recursos que auferem. Deve-se estar preparado para encarar
qualquer privação a fim de seguir uma vida virtuosa. O país encontra-se em
grandes privações devido à ausência de caráter dos homens e mulheres. Não
precisamos de riquezas materiais atualmente. Precisamos alcançar a riqueza das
virtudes. Riquezas materiais não conferem a verdadeira felicidade.

As mulheres devem desenvolver o bem da virtude, assim como salvaguardar a
honra de seus maridos. Ambos devem ter um bom caráter. Sem um bom caráter,
toda a sua instrução será fútil.

Apesar de sua educação e inteligência, 
Um homem tolo não conhece seu verdadeiro Eu e 

Um mal-intencionado não desistirá de suas 
Más qualidades. 

A educação moderna só leva à argumentação, 
Não à verdadeira sabedoria. 

De que adianta adquirir instrução mundana 
Se não os conduzem à imortalidade? 

Adquiram o conhecimento que os tornará 
imortais. 

(Poema em télugo)

A educação moderna só poderá auxiliá-los a ganhar a vida. Ela foi criada para a
sobrevivência e não para a vida. De fato, é a responsável pelo atual declínio da
moralidade social. Antigamente, as pessoas davam total prioridade à verdade e à
retidão. Consideravam o amor divino como sua própria vida. As mulheres de
Bharat sacrificavam suas vidas pela verdade.

Esta terra de Bharat deu nascimento a muitas 
Mulheres nobres, como 

Savitri, que trouxe seu falecido marido de volta à vida; 
Chandramati, que extinguiu o fogo selvagem 
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Com o poder da verdade; 
Sita, que provou sua castidade saindo ilesa das 

Chamas escaldantes, e 
Damayanti que reduziu a cinzas um caçador 

Mal-intencionado com o poder de sua castidade. 
Este país de piedade e nobreza alcançou 

Fortuna e prosperidade e 
Tornou-se o mestre de todas as nações do mundo 

Devido à castidade dessas mulheres. 
(Poema em télugo)

Desde tempos imemoriais, a sagrada terra de Bharat tem ocupado a elevada
posição de instrutora ao resto do mundo. Tem sido exaltada como askarma 
bhumi, thyaga bhumi e yoga bhumi (a terra da ação, do sacrifício e da
espiritualidade). Vocês devem cumprir seu dever. Não poderão progredir na vida
se não seguirem o caminho do karma.

Encarnações do Amor Divino! 

Vocês gastam muito tempo em propósitos irrelevantes. Tempo perdido é vida
perdida.  Nossos ancestrais nunca perdiam um minuto sequer, Eles consideravam
Deus como a encarnação do tempo e o exaltavam como: Kalaya Namah, Kala 
Kalaya Namah, Kaladarpa Damanaya Namah, Kalateetaya Namah, 
Kalaswarupava Namah Kalaniaamitaya Namah (Saudações à Encarnação do
tempo, Àquele que conquistou o tempo e Àquele que transcendeu o tempo e
Àquele que ordena o tempo).

Por que esqueceram que, na realidade, o tempo é Deus? Vocês aguardam
ansiosamente pelo domingo, pensando que poderão descansar e usufruir. De
fato, deveriam sentir-se tristes porque estão perdendo tempo, sem produzir
qualquer tarefa no domingo. Utilizem seu tempo de forma adequada. Se não
tiverem qualquer trabalho, assumam serviços sociais. Auxiliem seus
companheiros. Estejam preparados para fazer qualquer sacrifício pelo bem de
sua pátria. A Bhagavad Gita diz: “Karmayevadhikarasthe ma phaleshu Kadachna
(Vocês têm controle sobre a ação, mas não sobre o resultado). Santifiquem o seu
karma (ações). As pessoas falam de punya karma (ações meritórias) e papa 
karma (ações pecaminosas). Quando os sentimentos são puros, o karma se torna
santificado e o trabalho será transformado em devoção. A vida torna-se
significativa só quando fizerem uso adequado do tempo. “Kaaya” (corpo) foi dado
para realizar karma (ação). Cada karma está associado a Karana (causa) e Kala
(tempo). É dever fundamental do homem compreender os princípios da kala e
karma, karana e karthavya (dever) e agir de acordo com esses princípios. Esse é
o ensinamento principal de Bharatiya (cultura indiana).
É sua primitiva cultura que tem protegido Bharat desde a Antiguidade.

Que é cultura? Vocês acreditam que seja uma forma de vida. Mas não é assim. A
cultura indiana é algo que transforma suas vidas num ideal. Atualmente, não se
encontram muitas pessoas interessadas em lecionar sobre a grandeza da cultura
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indiana. Mesmo que haja interessados em ensinar, poucos estão interessados em
ouvi-las. Mesmo que os ouçam, não estão preparados para colocá-la em prática.
Alguns querem praticá-la, mas falta-lhes o suporte adequado e o incentivo.

Encarnações do Amor Divino! 

Realizem todas as suas ações com pureza de coração. As ações realizadas sem
essa pureza são fúteis. Mesmo sendo um pequeno trabalho, feito com pureza,
tornar-se-á frutífero.

Encarnações do Amor Divino! 

Este dia, 19 de novembro, é conhecido como o Dia das Mulheres. Que significa
ele? Vocês imaginam que esse dia é para fazer alguns atos sagrados, escutar os
discursos de Swami, etc. Mas não é só isso. Vocês devem usar o tempo de forma
sagrada. O que aprendem hoje poderá vir a ser um ideal de vida. Desenvolvam
autoconfiança. Sob todas e quaisquer circunstâncias, mantenham seu amor-
próprio.  De que adianta viver a vida sem esses dois princípios? Vocês poderão
não ter dinheiro ou força e poderão ser desacreditados, mas sempre mantenham
o amor-próprio.

Abraham Lincoln viveu uma vida de amor-próprio sob todas as circunstâncias.
Sua mãe ensinou-o, dizendo-lhe: “As pessoas poderão zombar de você e 
ridicularizá-lo, mas nunca se perturbe. Mantenha sempre seu amor próprio”. 
Lincoln seguiu os seus ensinamentos implicitamente.  Estudou sob a luz das ruas,
pois não havia energia em sua casa. Finalmente, tornou-se Presidente dos
Estados Unidos da América. Foi unicamente devido a sua autoconfiança e amor-
próprio que ele viria a ocupar tão elevada posição.

Os ensinamentos das mães ocupam papel vital na formação do futuro dos seus
filhos. Elas devem fazer todos os esforços para afastar as qualidades negativas
dos seus filhos e infundir valores humanos como sathya, dharma, shanti, prema e 
ahimsa (verdade, retidão, paz, amor e não violência) a eles. Há muitas que fazem
preleções sobre a importância desses valores em nossa vida cotidiana, mas
quantos são transformados em ações? Muito poucos. Elas não divulgam a
verdade, nem realizam ações corretas. Nossos ancestrais nunca se desviavam do
caminho da verdade e da retidão, fossem quais fossem as circunstâncias.
Sathyannasti paro dharma (Não há dharma maior do que aderir à verdade). Os
vedas ensinam, “Sathyam vada, dharman chara (Falem a verdade, pratiquem a
retidão). Seus pensamentos, palavras e ações devem estar em harmonia entre si.
Diz-se: “O estudo adequado da humanidade é o homem”. Atualmente, ninguém 
sabe o que o homem tem em sua mente, porque seus pensamentos, palavras e
ações estão em total desacordo. Ele está desperdiçando sua vida com esse
comportamento antiético. A língua é dada para falar a verdade.

Oh! Língua, conhecedora do sabor! 
Você é muito sagrada. 

Fale a verdade da forma mais agradável. 
Cante os divinos nomes de Govinda, Madhava e 
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Damodara, incessantemente. 
Esse é o seu dever primordial. 

(Verso Sânscrito)

A língua, que se destina a proferir palavras sagradas, está sendo usada para
criticar os outros. Não é possível descrever, em palavras, o destino de tais
pessoas. Os nossos ancestrais tinham tanto amor à sua pátria, que queriam
sempre nascer nesta sagrada terra de Bharat. Mas, atualmente, as pessoas não
têm deshabhimana (amor pelo país), nem dharmabhimana (amor pela retidão).
Em vez disso, estão desenvolvendo dehabhimana (amor pelo corpo). O corpo é
como uma bolha de água. Por quanto tempo poderão protegê-la? Ela irá estourar
cedo ou tarde. Portanto, desenvolvam Atmabhimana (amor pelo Atma), que, por si
só, pode proteger todo o mundo. Desenvolvam fé em que o mesmo Atma existe
em vocês e em todos. Quando tiverem essa fé firme, toda a nação irá prosperar.
Quem tem Atmabhimana é um verdadeiro ser humano. Quem não tiver esse
princípio desperdiça sua vida.

Encarnações do Amor Divino!

Este dia, 19 de novembro, é muito sagrado. Griham Ammayi, a mãe deste corpo,
costumava falar a todos com amor. Ela não suportava o sofrimento alheio. Subia
e implorava-Me dizendo: “Swami, eles estão em estado deplorável. Por favor,
chame-os e fale com eles”. Seu coração estava pleno de compaixão. Por isso,
sua fama se espalhou tanto. Para alcançarem um bom renome, devem proferir
palavras sagradas e auxiliar os outros.

Sempre que mãe Eswaramma vinha a Mim com tal pedido, Eu fingia estar
zangado e a repreendia, dizendo: “Por que você vem aqui com recomendações? 
Eu não quero ouvi-las”. Mas ela persistia. Ela continuava a implorar, “Swami, por
favor, tenha piedade deles. Estão em extrema necessidade de Sua ajuda. Por
favor, fale com eles”. Eu ficava feliz pensando, ”Como ela é compassiva e 
bondosa”. Hri+Daya = Hridaya. Aquilo que é pleno de compaixão é hridaya
(coração). Mas, hoje em dia, as pessoas não possuem esse coração compassivo.
Proferem palavras rudes e, assim, ficam desacreditadas. Deveríamos falar suave
e docemente. Jamais firam os sentimentos alheios com palavras ásperas.

Encarnações do Amor Divino! 

Basicamente, as mulheres deveriam manter sua língua sob controle. Já que os
homens estão envolvidos em múltiplas atividades, pode ser difícil para eles
controlar sua língua. Portanto, é dever das mulheres cuidar de seus lares com
diligência e conduzir-se de forma agradável. Tratem os hóspedes de maneira
cordial; na medida do possível, estendam sua ajuda àqueles que necessitam.
Atualmente, as pessoas falam apenas da boca para fora, não traduzindo suas
palavras em ação. Vocês devem ter empatia com os que estão em dificuldades,
tentando dar-lhes conforto.  Confortem e consolem com palavras suaves. Aqueles
que falam rudemente são, de fato, demônios. Se ferirem os sentimentos alheios,
vocês serão feridos duplamente. Não poderão fugir das consequências de suas
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ações. Sustentem essa verdade na mente.  Sua vida será santificada quando se
conduzirem de maneira a não ferir os demais.

As pessoas aspiram alcançar a libertação. Que é libertação? Ajudar sempre, ferir
jamais. Isso é verdadeira libertação. Livrar-se de moha (apego), é
verdadeiramente moksha (libertação). Não tentem encontrar faltas nos outros. Se
vocês apontarem um dedo acusador contra alguém, lembrem-se de que três
dedos apontam contra vocês. Sathyam kantasya bhushanam (a verdade é o
verdadeiro ornamento para o pescoço). Hasthasya bhushanam dhanam (caridade
é o verdadeiro ornamento para a mão). Suas mãos serão inúteis se não
realizarem atos de caridade. Vocês devem santificar cada membro de seus
corpos em atividades sagradas. Seus olhos só deveriam olhar para coisas
sagradas.

Vocês sabiam que há um enorme poder latente em seus olhos? Há milhares de
raios de luz neles. Antigamente, as pessoas costumavam invocar a graça do deus
do Sol para melhorar a visão. Quando fizerem Suryanamskar (devoção ao deus
Sol), e invocarem sua graça, os raios luminosos em seus olhos se tornarão mais
brilhantes. Por outro lado, se buscarem erros nos outros, o deus do Sol retirará os
raios de seus olhos, deixando-os cegos. Portanto, façam uso apropriado dos
órgãos concedidos por Deus.

Encarnações do Amor Divino!

Esses ensinamentos são fáceis de praticar em sua vida cotidiana. Por serem
simples, não os considerem com leviandade. Apesar de parecerem simples,
levam à libertação. É sua boa sorte (adrishtam) que sejam abençoados com olhos
para ver. O que é adrishtam? A-drishtam (Aquilo que não pode ser visto). Vocês
podem não ser capazes de ver os resultados de suas ações beneméritas.  Mas
elas lhes conferem toda felicidade e conforto no decorrer do tempo. Isso é
adrishtam. Há muitas coisas que os seguem que não podem ser vistas a olho nu.

Encarnações do Amor Divino! 

Esta terra de Bharat é altamente renomada. Deu-nos as riquezas de vijnana, 
sujnana e prajnana. Mas os desafortunados não são capazes de recebê-los. Os
Upanishads exaltam manava (o homem) de várias formas. Manava significa
aquele que é sagrado, aquele que é investido de infinito poder e aquele que
concede sabedoria. Mas o homem é incapaz de compreender o significado de seu
próprio nome e é levado a caminhos equivocados. Sua fortuna ou infortúnio
dependem de suas ações. Sem compreender essa verdade, vocês se entregam a
ações maléficas. Lastimam quando as consequências dos seus pecados os
atingem. De que adianta? Vocês devem ser corretos desde o início, não
cometendo pecados. Devem fazer todos os esforços para conquistar a Graça
Divina. Seja qual for a ação que realizarem, façam-na como uma oferenda a
Deus. Só então suas vidas serão santificadas. O que vocês devem adquirir não
são as riquezas mundanas e conforto. Devem conquistar a riqueza de vijnana, 
sujnana e prajnana, que os seguirá eternamente. Quando adquirirem essa
verdadeira e eterna riqueza, terão adquirido a Graça de Deus.
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Encarnações do Amor Divino!

Muitas mulheres estão aguardando ansiosamente o dia 19 de novembro para
celebrar o Dia das Mulheres. É realmente afortunado ter tal nobre pensamento.
Afastem-se de pensamentos negativos e desenvolvam sentimentos sagrados.
Levem uma vida exemplar. As Upanishads conferiram grande valor à vida
humana. Vivam de acordo com isso. As Upanishads são o depósito do
conhecimento. Os Vedas contêm mantras como Purusha Suktam, Sri suktam.
Aquele que domina os Vedas, mas não estuda as Upanishads, torna fútil todo seu
estudo. É por isso que as pessoas começam a estudá-lo, depois de completado o
estudo dos Vedas. Ele os aproxima de Deus. Eu gostaria de que vocês
seguissem os ensinamentos das Upanishads e manifestassem  seu divino poder
latente. Eu os abençoo a todos, e concluo Meu Discurso.

Bhagawan concluiu o Seu discurso com o bhajan “Hari Bhajan Bina Sukha Shanti
Nahin”.

Tradução e revisão da Coordenação de Publicações 
Conselho Central do Brasil 

Fonte: http://www.sathyasai.org/discour/2002/d021119.html 
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DESENVOLVAM O ESPÍRITO DE UNIDADE 
Data: 19/11/2005 – Ocasião: Dia das Mulheres – Local: Prasanthi Nilayam 

Encarnações do Amor Divino! 
Hoje, sendo o Dia das Mulheres, muitas mulheres se reuniram aqui para compartilhar a sua felicidade 
com todas. Nós distinguimos e diferenciamos as mulheres dos homens pela vestimenta (upadhi) ou pela 
forma física. No entanto, o Princípio de Brahman presente nas mulheres e nos homens é o mesmo. 
“Verdadeiramente tudo isso é Brahman” (Sarvam khalvidam Brahma). Todos aspiram atingir a Divindade. 
Muitos sábios, visionários e iogues fizeram intensas penitências para ter a visão de Deus. Onde está 
Deus? “Deus encarna na forma de um ser humano” (Daivam manusha rupena). Deus assume a forma 
humana para proteger a humanidade. Essa foi a missão de todos os Avatares.1 
Encarnações do Amor Divino! 
Deus transcende os nomes, as formas e os atributos. Ele é infinito e não se limita a uma determinada 
forma. Certa vez, o sábio Narada e alguns outros sábios rezaram para que o Senhor Narayana2 
encarnasse em forma humana e redimisse a humanidade. O Senhor Naryana disse: “Narada Brahma 
Shakti” - O Poder Divino é positivo. Não é possível para Brahma Shakti encarnar na Terra a menos que 
esteja unido ao poder negativo. Somente quando o positivo e o negativo se unem a Divindade se 
manifesta na forma humana”. 
Em resposta à prece dos sábios e videntes, Deus vem  na forma humana. Ele luta pelo bem-estar da 
humanidade e concede alegria a todos. O Avatar é a manifestação de Brahma Svarupa3 e manavatva 
(humanidade). O mesmo princípio de Brahman está latente em todos.  Vocês devem desenvolver a visão 
interior para experimentá-Lo. “Deus é o morador interno de todos os seres” (Easvara sarva bhutanam). 
No drama cósmico, Deus e somente Ele, é o diretor e o ator. Ele assume todos os papéis como os de 
mãe, pai, marido, esposa, filha, filho etc. 
Alguém disse, “Hoje, fui abençoado com um neto”. O neto é a manifestação de Brahma. Somente 
Brahma assume vários nomes e formas neste mundo. Quando Deus encarna na Terra, Ele tem de 
assumir a forma do jiva (alma individual). Os princípios de Daivatva (Divindade) e jivatva (alma individual) 
são inseparáveis. Vocês não podem encontrar um excluindo o outro. A Divindade não tem uma forma 
específica. Somente o jiva tem um nome e uma forma, mas não Deva (Deus). Ele está presente em 
todos. Na verdade, cada um de vocês é uma encarnação de Deus. Tudo o que vêem à sua volta também 
é manifestação de Deus. Até mesmo os pequenos pássaros que vocês vêem aqui são dotados com o 
Princípio da Divindade. Não existe um lugar que não esteja impregnado pela Divindade. Não existe 
forma que não seja divina. No entanto, Deus assume uma determinada forma baseado nos sentimentos 
dos Seus devotos. 
Deus é exaltado como, “Encarnação do som, mobilidade e imobilidade, luz, fala, bem-aventurança 
eterna, perfeição, ilusão e riqueza” (Sabda Brahmamayi characharamayi jyotirmayi vangmayi 
nityanandamayi paratpara mayi mayamayi srimayi). Portanto, até mesmo as palavras que pronunciamos 
manifestam a nossa divindade inata. É Deus quem fala através de cada um de nós. Vocês devem ter 
essa firme convicção. Se alguém lhes acusar, pensem que Deus naquela forma está lhes acusando. 
Quando desenvolverem tal espírito de unidade e tolerância, nunca serão perturbados pela censura ou 
pela culpa. As suas mentes permanecerão sempre em paz. O que quer que possa acontecer aceitem de 
todo coração como sendo a Vontade de Deus. Tenham a firme fé de que Deus, e somente Deus, é o 
fazedor. 
Não considerem os seus semelhantes como meros indivíduos. Quando conversarem com alguém, 
pensem que estão conversando com Deus. Quando não vêem Deus nos outros e não os tratam como 
aos seus, vocês estarão dando guarida às más qualidades como raivas, inveja, ódio etc. Desenvolvam o 
espírito de unidade. Somente então suas vidas serão redimidas. 
Quando vocês vão ao encontro de uma alma nobre e pedem uma mensagem, ela dirá simplesmente: 
“Meu querido filho, conheça a si mesmo”. Hoje em dia as pessoas estão interessadas em saber sobre os 
outros. Elas continuam perguntando: “Quem é você?” “De onde você vem?” Mas, não perguntam a si 
mesmas: “Quem sou eu?” Somente quando fizerem a si mesmos essa pergunta, terão a resposta 
correta. Deus lhes deu um corpo humano. É Ele quem lhes faz falar, andar, rir e até chorar. Tudo 
acontece de acordo com a Sua Vontade. Desenvolvam firmemente essa fé.  

1 É a descida da Divindade desde os planos sutis até a esfera física da existência. Designa uma Encarnação Divina. 
2 Um dos nomes de Vishnu, o aspecto Preservador da manifestação Divina da Trindade (Trimurti) do hinduismo, juntamente com 
Brahma, o Criador e Shiva, o Transformador. 
3 A encarnação do Senhor. 
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Nesta ocasião, devemos nos lembrar da Mãe Eswaramma e dos ideais que ela exemplificou. Ela foi um 
modelo de virtudes. Estava sempre feliz e radiante e tinha uma fisionomia sorridente. O seu coração era 
terno e doce porque estava repleto de amor e compaixão. Um dia, ela se aproximou de Mim com um 
pedido: “Swami, quando as crianças da nossa aldeia sofrem de alguma doença, as suas mães têm de 
carregá-las por todo o caminho até o hospital de Bukkapatnam. Essa é uma cena desoladora ver essas 
mães tomadas de aflição carregando os seus filhos até tão longe. Não há garantia de que tenham 
atenção médica adequada mesmo depois de ter chegado lá. Por isso, por gentileza, estabeleça um 
pequeno hospital em nossa própria aldeia”. Eu a acalmei dizendo que o seu desejo certamente seria 
atendido no momento apropriado. Somente quando o tempo, a ação, a razão e o dever (kala, karma, 
karana e kartavya) são favoráveis podemos obter o resultado desejado. Eu construí o hospital como era 
o seu desejo.
Em outra ocasião, ela veio até Mim com outro pedido: “Swami, eu não consigo suportar a visão das 
criancinhas carregando livros pesados e caminhando o longo trajeto até a escola em Bukkapatnam. Até 
mesmo Você teve de caminhar até a escola de Bukkapatnam naqueles tempos. Por gentileza, construa 
uma pequena escola em nossa aldeia e poupe-as do incômodo da longa caminhada até Bukkapatnam 
para poder estudar”. Eu lhe assegurei: “Não se preocupe, Eu certamente construirei uma escola na 
aldeia”. E assim, eu satisfiz o seu desejo.  
Ela veio a Mim com outro pedido: “Swami, o povo da nossa aldeia está sofrendo pela falta de instalações 
de água potável. Têm de percorrer todo o caminho até o rio Chitravati para buscar água. Mesmo no 
Chitravati, nem sempre encontramos água. Não é um rio perene. Nós encontramos água nele somente 
quando chove. Eu fico muito triste vendo as criancinhas carregando potes cheios de água em seus 
frágeis ombros. A água é o mantenedor da vida. Então, por gentileza cave um poço na nossa aldeia e 
sacie a sede do povo”. Eu lhe disse: “Seus desejos são muito simples. Eu certamente os atenderei 
plenamente. Não se preocupe com essas coisas. Eu assegurarei que o povo da nossa aldeia tenha 
educação e cuidados médicos apropriados”.  
Conforme prometi a ela, construí uma pequena escola na aldeia. Nos primeiros dias, ela ficou 
preocupada porque nem todas as crianças de todas as aldeias estavam freqüentando a escola. Depois, 
eu construí um colégio. Easwaramma ficou muito feliz. Gradualmente, o colégio se tornou uma 
universidade.  
Para começar, construí um pequeno hospital no topo da colina. O Dr. Sitharamaiah, do distrito de 
Godavari Leste, veio até aqui para servir no hospital a Meu pedido. Ele foi um devoto fervoroso. Serviu 
aqui até o seu último suspiro. Naquele tempo, o hospital era conduzido por um médico e duas 
enfermeiras. Agora, com construção do Hospital de Super Especialidades, conseguimos muito mais do 
que Easwaramma pediu. 
Os desejos simples de Easwaramma naquele tempo abriram caminho para gigantescos projetos de bem-
estar social.  
Certa vez, quando Eu fui às margens do rio Chitravati, observei algumas mulheres da aldeia cavando na 
areia para conseguir encher seus potes com água. Mais tarde, Easwaramma também me falou sobre as 
dificuldades das donas de casa da aldeia para obter água potável, e Me pediu para fazer alguma coisa 
para aliviar essas dificuldades. Tempos depois, Eu providenciei água encanada para abastecer as 
aldeias até algumas centenas de quilômetros daqui. De fato, eu satisfiz cada pequeno desejo que ela 
expressou. A razão foi: seus desejos nunca eram para o seu próprio benefício, mas, invariavelmente, no 
interesse maior dos aldeões. Sempre que alguém expressa um desejo verdadeiramente altruísta, Swami 
certamente os satisfará.  O que foi um dia uma pequena escola agora se transformou numa universidade 
multidisciplinar. O que era um pequeno poço se transformou num gigantesco sistema de abastecimento 
de água. 
A eletricidade era um privilégio raro para a população rural naquele tempo. Os políticos que chegavam 
ao poder não eram muito entusiastas nem eficientes no fornecimento de eletricidade para a maioria das 
aldeias. Por isso, decidi que, sem buscar ajuda ou assistência deles, Eu precisava conseguir esses 
serviços por Mim mesmo. Quando Puttaparthi foi eletrificada, houve festa e isso até causou inveja nas 
aldeias vizinhas. Então, expandi o serviço até outras aldeias também. 
Esses não foram atos casuais ou de extravagância, porém foram providenciados após se verificar as 
necessidades das aldeias. Vejam este vasto auditório. Para quem ele foi construído? Não foi para o 
conforto de todos vocês? É dito: “Obtém-se mérito ajudando os outros e comete-se pecado ferindo-os) 
(Paropakara punyaya papaya parapidanam). Ajudar sempre, ferir jamais. Então, esforcem-se sempre 
para ajudar a todos. O egoísmo é um mal. O altruísmo é melhor do que egoísmo1.  

1 Aqui, no original em inglês, Baba faz um trocadilho com as palavras fish (peixe) e selfish (egoísta). 
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Infelizmente, hoje em dia vemos pessoas totalmente egoístas por toda a parte. É difícil determinar a 
origem da atual política imersa em completo egoísmo, mas as conseqüências são a corrupção 
desmedida e as más tendências. Se esse tipo de política for eliminado, haverá felicidade em toda parte. 
Todos, em conjunto, participam da política. Até mesmo os vendedores de panvalas e de beedi1 
desenvolveram aspirações políticas. É preciso compreender o verdadeiro propósito e significado da 
política antes de entrar nela. No lugar de serem úteis à sociedade, os políticos atualmente engajam-se 
em causar danos àqueles a quem se espera que eles sirvam. Os que estão no poder esperam que as 
pessoas os procurem para obter como um favor as coisas que, de fato, são um direito delas.  Por isso, 
Eu os aconselho a evitarem tais políticos. Ao invés disso, confiem em sua própria força inata. 
Que tipo de pratica é essa, ir de porta em porta pedindo votos? Se não têm competência, suas 
empreitadas estão destinadas a fracassar.  Dependam da Graça de Deus. Se dependerem de Deus, Ele 
voltará a mente das pessoas a seu favor. Deus é tudo. A vitória está assegurada somente quando vocês 
dependem totalmente da Graça de Deus. Aqui, outra vez, as suas preces a Deus não devem ser por 
razões egoístas. Se forem egoístas, isso praticamente os tornará incapazes de ajudar os outros.  
Antes de tudo, adquiram boas qualidades. Vocês devem ser úteis pelo menos para algumas pessoas à 
sua volta. Seus esforços devem refletir um elemento de sacrifício. “Vocês têm direito somente de 
trabalhar, mas não do fruto do trabalho” (Karmanyevadhikarasthe ma phaleshu kadachana). Sejam 
ativos em suas vidas. Qualquer que seja o trabalho que fizerem, dependam da sua força inata. Não 
dependam de assistência, apoio ou ajuda dos outros. Sejam autoconfiantes. Se desejarem a sua família 
e filhos bem educados e prósperos, rezem a Deus.  
Para onde quer que vocês olhem, Deus está presente. Desde as estrelas até as pequenas colinas, dos 
insetos aos elefantes, tudo é permeado por Brahman. Preencham os seus corações com os sentimentos 
divinos. Deus é conhecido como hridayavasi (residente do coração). Nesse caso, o coração não significa 
o coração físico. Se existe um aumento do coração físico, o resultado é a doença. Eu me refiro, neste
contexto, ao coração espiritual, que está presente em cada individuo. Quando há uma expansão do
coração espiritual, ela lhe concederá a ampliação das fronteiras da consciência. Por outro lado, quando
há a contração do coração, vocês têm somente sentimentos mesquinhos. Portanto, jamais nutram as
más qualidades.
O nascimento humano é altamente sagrado. É por isso que Deus assume a forma humana. Portanto, 
desenvolvam a pureza de coração e conduzam as suas vidas de uma maneira sagrada. Quando faço um 
discurso ou os envolvo com os cantos de devocionais - bhajans, é somente visando à expansão dos 
seus corações. Quando vocês participam do nagar sankirtan2 nas primeiras horas do dia, seus corações 
estão transbordando de bem-aventurança. Não é o suficiente, cantarem apenas para a sua própria 
satisfação. Vocês devem participar dos cantos comunitários de todo o coração e compartilhar a sua 
alegria com todos. Cantem a Sua Glória a plenos pulmões e façam todos beberem o néctar do nome 
divino. O seu objetivo deve ser sempre obter a expansão do coração em cada empreendimento. 
Somente então, o titulo de “ser humano” lhes caberá. Sejam generosos e compartilhem a sua felicidade 
com todos.  
Presentemente, o egoísmo e o interesse próprio estão crescendo. As pessoas não estão lutando para 
purificar os seus corações e, por outro lado, estão tentando encobrir os seus erros, fazendo-se passar 
por homens eminentes. Estão interessados somente no bem-estar de suas próprias famílias e amigos. 
Vocês devem se preocupar também com os sentimentos e o bem-estar dos outros. O amor é Deus. 
Vivam em amor. O amor não deve ser maculado com sentimentos mesquinhos de “eu” e “meu”. Todos 
devem viver em harmonia com o espírito de unidade. Isso é possível somente quando vocês têm a firme 
fé de que Deus está presente em tudo. Sem a presença da divindade interior, não se vive. Sabendo 
disso, vivam sempre na consciência de Deus. 
Considerem os sofrimentos dos outros como os seus. Não façam aos outros o que não querem que os 
outros lhes façam. Considerem o amor como o seu próprio alento vital. Cresçam no amor. Sejam 
tolerantes e compartilhem o seu amor com todos. Rezem para que os outros não passem pelo 
sofrimento que vocês passaram. Deixem que todos sejam felizes e que progridam na vida. Isso é 
possível somente quando desenvolvem o amor. 
Bhagavan terminou o Seu discurso com a canção devocional: “Prema Muditha Manase Kaho”. 

Tradução e revisão da Coordenação de Publicações/Conselho Central do Brasil 
Fonte: www.sathyasai.org

1 Vendedores de pães e de cigarros. 
2 Do sânscrito san = junto e kirtana = cantando os Nomes de Deus. As pessoas se reúnem e saem em procissão cantando cânticos 
devocionais.   
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