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INICIEM O ANO NOVO COM ESPÍRITO DE AMOR 
Data: 18/03/99 – Ocasiao: Ano Novo Tamil e Télugo (Ugadi) - Local: Brindavan 

Se os sentimentos e intenções por trás de suas ações são bons,  
Os resultados também serão bons.  

Se suas intenções são más,  
Vocês certamente encontrarão o fracasso. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Os pensamentos constituem o bem permanente do homem. Os pensamentos são baseados nos 
sentimentos, e os sentimentos, na mente. Assim como são os pensamentos, assim é a mente. Se os 
pensamentos forem bons, a humanidade florescerá para a Divindade. Hoje, o comportamento do homem 
não é bom porque seus pensamentos estão poluídos. Como os pensamentos e as ações do homem se 
tornaram pervertidos, o país está passando por dificuldades e agitações. O homem tem preenchido sua 
mente com sobre coisas mundanas, efêmeras e transitórias. Isto é totalmente negativo em sua natureza. 
Somente pensamentos baseados na Verdade são positivos. 

A Riqueza Espiritual da Índia 

Em tempos antigos, os indianos, antes de se alimentarem, costumavam cantar: “O alimento é Brahma, a 
essência é Vishnu e aquele que se alimenta é Maheswara1.” A essência do alimento permeia todo o 
corpo e proporciona força física e satisfação. É o alimento que sustenta o corpo físico. A parte sutil do 
alimento torna-se a mente, e a parte mais sutil ainda torna-se a fala. A qualidade humana expressa-se 
através dos pensamentos, palavras e ações. A parte mais densa do alimento é Brahma, a parte sutil é 
Vishnu, e a parte mais sutil é Shiva. Assim, a Trindade Divina está presente no alimento que ingerimos. 
Pensamentos sagrados, boas palavras e nobres ações são os verdadeiros valores humanos. Entretanto, 
o homem moderno carece desses valores humano. 

Hoje, o homem é desprovido de gratidão, que é uma das qualidades mais essenciais. Ele esquece a 
ajuda que lhe é prestada pelos outros. Enquanto o homem está vivo, deve ser grato pela ajuda que 
recebeu dos outros. Há duas coisas que vocês têm que esquecer: a ajuda que têm prestado aos outros e 
o mal que os outros têm feito a vocês. Se vocês recordarem a ajuda que têm prestado, sempre 
esperarão algo em troca. A recordação do mal feito a vocês pelos outros gera um sentimento de 
vingança. Devem recordar-se somente da ajuda que receberam dos outros. Aquele que tem estas 
qualidades sagradas é um homem ideal. 

Neste mundo efêmero e transitório, o homem sempre almeja a paz e a segurança. Contudo, dinheiro, 
educação, posição de autoridade e conforto físico não podem conferir paz e segurança. A paz se origina 
do coração. O homem somente pode ter a experiência da paz e da segurança quando seu coração está 
repleto de amor. O Amor é Deus, o Amor é a Natureza, o Amor é Vida e o Amor constitui o verdadeiro 
valor humano. Sem amor, o homem é equivalente a um cadáver. Vocês devem levar uma vida repleta de 
amor. Amem até o pior de seus inimigos. É com base no princípio do Amor que a cultura da Índia 
declara: “Que o mundo inteiro possa ser feliz!” (“Loka Samastha Sukhino Bhavantu!”). 

Desde tempos antigos, esta terra sagrada da Índia tem compartilhado sua riqueza espiritual com o 
restante do mundo, de modo a promover paz e segurança. É por sua imensa riqueza espiritual que a 
Índia continua a ser uma terra de paz e de segurança, apesar das muitas invasões estrangeiras no 
passado. Sem a Índia, não haveria nenhum traço de espiritualidade neste mundo. Há verdade no ar da 
Índia; há Dharma2 na poeira da Índia. A terra da Índia é banhada de amor. A água da Índia transborda de 
compaixão. Tendo nascido nesta terra sagrada da Índia, vocês devem defender e sustentar os princípios 
da Verdade, do Amor, da Retidão e da Compaixão. Para o bem de quem vocês devem manter esses 
princípios? Eles são para o bem da sociedade, ou do país? Não, vocês devem manter esses princípios 
para o seu próprio bem. Somente quando todos cultivarem esses princípios, o país prosperará. 

 

                                                 
1 “Annam Brahma, Raso Vishnu, Bhokta Devo Maheswara.” 
2 Dharma – retidão, ação correta, virtude, dever, razão da existência de cada ser, etc. Também traduzida, segundo o contexto, 
como Lei Eterna. 
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Hoje, o homem está mergulhado em egoísmo, e interesse pessoal e está levando uma vida que não é 
sagrada. Nossos antigos profetas costumavam se alimentar com o sentimento de que o alimento é 
Brahma, a essência é Vishnu, e quem se alimenta dele é Shiva. Tal sentimento promoveria, em nós, 
pensamentos puros e sagrados. Hoje, o homem tem se afastado do caminho da verdade e da retidão. As 
pessoas criticam aqueles que seguem a verdade e a retidão. É muito fácil criticar, mas muito difícil 
entender. Os Vedas dizem: “Fale a Verdade e siga a Retidão.“ (“Sathyam Vada, Dharmam Chara”). 
Desde tempos antigos, os indianos têm considerado esses dois valores como seus dois olhos. 

O Verdadeiro Espírito da Celebração de Ugadi 

Vocês devem ter celebrado muitos festivais Ugadi (dia de Ano Novo) em suas vidas. Certas práticas 
tradicionais acompanham cada festival, tais como tomar banho sagrado, usar roupas novas, limpar a 
casa e decorá-la com bandeiras de folhas verdes. A grandeza consiste em purificarmos nossos 
pensamentos, e não, meramente, o transitório corpo humano. O significado de um festival não está em 
se usar roupas novas, mas em cultivar pensamentos novos e nobres. A casa não deve ser decorada 
simplesmente com bandeiras de folhas verdes, mas com bandeiras de amor. Compartilhem seu amor 
com cada um que visite sua casa. Somente então, estaremos celebrando o festival em seu verdadeiro 
espírito. 

Hoje, estamos celebrando Ugadi, que significa o início de uma nova era. Significa o começo da Kali 
Yuga, e não da Krita Yuga ou da Treta Yuga. Este é o início do Ano Novo (Nuthana Samvathsara). 
Vathsara é um outro nome de Deus. Por isso, Deus é louvado como Vathsaraswarupaya Namah 
(“Saudações àquele que é a encarnação de Vathsara”). O Tempo é Deus. Vathsara é sua forma 
cósmica. Assim, Tempo e Vathsara significam a mesma Divindade. 

O Ano Novo deve ser santificado por pensamentos sagrados e sentimentos amplos. Hoje, a humanidade 
está assolada por medo e intranquilidade. A coragem e a força estão em declínio, pois vocês têm 
pensamentos profanos e sentimentos perversos. Seus inimigos não estão do lado de fora: seus maus 
pensamentos são os seus piores inimigos, e os pensamentos baseados na Verdade são os seus 
melhores amigos. Mas, hoje, as pessoas não favorecem os pensamentos baseados na Verdade, que 
são essencialmente divinos. Vocês têm que fazer amizade com Sath, a verdade eterna. Sath significa 
Ser, o sempre existente Deus. Os amigos e os inimigos mundanos mudam com o passar do tempo, mas 
Sath é o verdadeiro e eterno amigo. Este amigo está sempre com vocês, em vocês, ao redor de vocês, 
acima de vocês, abaixo de vocês, e os protege assim como as pálpebras protegem os olhos. 

Devoção Exemplar dos Seva Dal3 de Delhi 

Manifestações do Amor Divino! 

Não há nada de importante sair pelo mundo em busca de glórias. Centenas de milhares de pessoas em 
Delhi e Mumbai4 desfrutaram da bem-aventurança divina durante a visita de Swami na semana passada. 
Não foi uma alegria temporária: foi o amor eterno gravado em seus corações. Por isso, enquanto Eu 
estava deixando Delhi, elas expressaram seus sentimentos empunhando uma enorme faixa com as 
palavras: “Obrigado pela visita. Por favor, volte logo!” O aeroporto está situado a milhas da cidade. 
Durante a viagem de carro de Swami, milhares de jovens de 25 a 30 anos, com devoção, disciplina e 
entusiasmo, ladearam ambos os lados da estrada. Normalmente, não se encontra juventude tão bem 
comportada em cidades como Mumbai e Delhi. Foi uma clara indicação da transformação que ocorreu 
neles. Que maravilhoso serviço prestaram! Eu tenho observado as atividades de serviço de vários 
grupos Seva Dal nos últimos 50 anos, mas o serviço prestado pelos Seva Dal de Delhi foi de padrão 
muito alto. Eles cumpriram com suas obrigações renunciando até à comida e à bebida. Disseram: 
“Desde que Swami disse que dever é Deus e trabalho é adoração, nós estamos prontos para sacrificar 
até mesmo nossas vidas para seguir as ordens de Swami. Somente então teremos agradado Swami.” 
Tal era a devoção deles! 

Ninguém conhecia exatamente a programação de Swami. Por este motivo, podia-se encontrar um Seva 
Dal em cada canto e esquina de Delhi, carregando um telefone celular para a troca, minuto a minuto, de 
informações a respeito dos movimentos de Swami. Não havia qualquer tipo de reclamação de nenhum 
lugar. Todos vocês estão conscientes do fato de que nem a polícia nem os meios de comunicação 
reparam nas atividades de nossos Seva Dal. Contudo, desta vez, em Delhi, o pessoal da polícia, assim 

                                                 
3 Seva Dal – denominação dos grupos de serviço da Organização Sai da Índia. 
4 Mumbai é o nome indiano da cidade de Bombaim, ou Bombay, uma das maiores metrópoles da Índia. 
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como os jornais, exaltaram grandemente nossos Seva Dal. Disseram que tal juventude altruísta e 
dedicada somente é encontrada na Organização Sri Sathya Sai. 

A juventude Seva Dal somava 10 mil. A qualquer um que Eu perguntasse “O que você quer, menino?”, a 
resposta era uma e a mesma: “Swami, eu quero Você, eu quero Seu amor.” Eles eram muito humildes 
ao se aproximarem e falavam gentil e docemente. Eu freqüentemente digo: “Vocês nem sempre podem 
servir, mas podem sempre falar com delicadeza.” Esta natureza prestativa era muito evidente no Seva 
Dal em Delhi. Eles elevaram o nome da Organização Sri Sathya Sai pelo seu comportamento exemplar. 
Em outros Estados o Seva Dal também está realizando um bom trabalho. O mundo inteiro reconhece a 
verdade de que, se há alguma organização onde o amor, a unidade, a amizade, a cooperação e o 
serviço altruísta são praticados, tal organização é, unicamente, a Organização Sri Sathya Sai. Há muitas 
organizações neste mundo, mas em nenhum lugar vocês encontrarão o idealismo encontrado na 
Organização de Serviço Sri Sathya Sai. 

Renascimento da Antiga Cultura da Índia 

Enquanto Eu estava em Mumbai, o Ministro da Saúde de Maharashtra veio a Mim e disse: “Swami, 
temos muitos médicos aqui e gostaríamos de trabalhar em colaboração com o Hospital de Super 
Especialidades em Prasanthi Nilayam. Cada pequena atividade que a Organização Sri Sathya Sai 
empreende torna-se um modelo para o restante do mundo. Temos visto muitas organizações, mas o 
espírito de sacrifício que é encontrado na Organização Sri Sathya Sai não é encontrado em nenhum 
outro lugar. Temos conversado com muitos membros do Sai Seva Dal: todos são sumamente devotados, 
dedicados e disciplinados. Tal organização exemplar deve se espalhar por todo o mundo.” 

Swami não pede nada para Si próprio. Hoje, há muitos Swamis e Ammas que estão ganhando dinheiro 
em nome da espiritualidade. A Organização Sri Sathya Sai não tem qualquer ligação com eles. Vocês 
não devem ter nenhuma relação com eles. A Organização de Serviço Sri Sathya Sai deve progredir com 
espírito de sacrifício. Somente deste modo a cultura pura da Índia será firmemente restabelecida. Não 
demorará para vocês se tornarem testemunhas disso. “Muito em breve estaremos revivendo a antiga 
cultura da Índia”. Todos os membros da Organização Sri Sathya Sai devem desenvolver pensamentos 
sagrados e sentimentos nobres. Devemos empreender todas as nossas ações baseadas na Verdade. 
Assim, a vitória certamente será nossa. 

Vocês devem manter isto em mente: nunca peçam nada a ninguém. “Se vocês querem algo, venham a 
Mim: Eu lhes darei.” Somente os mendigos estendem suas mãos aos outros, não os devotos. Vocês 
devem ser “maiores”, e não “mendigos”5. Ajudem os pobres e os necessitados, sirvam à sociedade e 
levem uma vida exemplar. Somente então serão denominados devotos verdadeiros. Tenho explicado a 
vocês, muitas vezes, sobre as qualidades de um verdadeiro devoto. Elas são: virtude, bom intelecto, 
verdade, devoção, disciplina, dever. Participem de atividades de serviço. Esta manhã irei a Kadugodi, a 
fim de inaugurar um Vriddhashram (lar para idosos). Há muitas pessoas idosas na sociedade levando 
uma vida miserável, após terem sido abandonadas pelos filhos. Qualquer pessoa é bem-vinda a este lar 
para idosos. Ele se iniciou para que os idosos pudessem levar uma vida tranqüila até seu último suspiro. 
Deve-se estar em bem-aventurança no instante da morte, e não derramando lágrimas de tristeza. Os 
últimos momentos de uma pessoa constituem a base para seu próximo nascimento. 

Todos os membros da Organização Sri Sathya Sai devem cultivar o espírito de sacrifício e de serviço na 
ajuda aos outros. Há muitas pessoas ricas na sociedade, mas poucas têm este espírito de sacrifício. A 
vida sem sacrifício é desumana. Os Vedas dizem: “Não se pode atingir a imortalidade por meio de 
rituais, nem por descendência, nem por riqueza: somente o sacrifício confere a imortalidade”. Não 
necessitamos de qualquer publicidade ou propaganda. Trabalhem silenciosamente. Antes de partr para 
Delhi, instruí Kulwant Rai para que não fizesse qualquer publicidade antecipada sobre Minha visita 
iminente. Por que preocupar-se com os jornais? Deve haver uma ligação do tipo coração a coração, e 
amor a amor. O amor se expande automaticamente por todo o mundo. Somos capazes de ouvir a 
transmissão dos programas da estação de rádio de Delhi, através das ondas de rádio. Similarmente, os 
bons pensamentos são como ondas de rádio. Tais ondas devem se propagar através do amor, não 
através de publicidade. A “publicidade” (Prachar) não é a “prática” (Achar) da Organização Sai. Devemos 
trabalhar pelo progresso da Organização através da prática, e propagar a mensagem de amor por todas 
as partes do mundo. A humanidade inteira deve se unir e viver como uma família. 

                                                 
5 You should be bigger, not beggar - trocadilho com as palavras bigger (maior, grandioso) e beggar (pedinte, mendigo);  
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Anunciando uma Era de Paz 

Pramadi é o nome do Ano Novo, que pressupõe perspectivas perigosas. Entretanto, nenhum perigo 
sucederá a este mundo. O nome pode pressupor perigo, mas, em realidade, o mundo atingirá 
prosperidade. Nós escaparemos de todos os perigos. Estejam preparados para enfrentar qualquer coisa 
com amor e tolerância. Não há nenhum perigo nem para o mundo, nem para a nação, nem para a 
sociedade, nem para a família. Uma pessoa que tenha o nome Dharmaraja pode não seguir, 
absolutamente, o Dharma. Similarmente, este ano, embora seja denominado Pramadi, não trará 
quaisquer calamidades. 

Manifestações do Amor Divino! 

Não exultem por ouvir o que aconteceu em Delhi e Mumbai. Eles assim o fizeram para sua própria 
satisfação. Eu nada tenho a ver com isso. Louvor ou censura não Me afetam. Sua devoção também 
deve ser firme. Algumas pessoas cumulam-Me de louvor apenas quando seus desejos são satisfeitos. A 
felicidade é obtida não quando os desejos são satisfeitos, mas quando os desejos são eliminados. Sejam 
seus desejos satisfeitos ou não, vocês devem estar sempre felizes. Lutem para atingir este estado de 
bem-aventurança. Desenvolvam amizade para com Deus. Os amigos do mundo têm sua morada 
exteriormente, mas Deus, seu verdadeiro amigo, reside em seu coração. Assim, vocês não precisam 
procurar por Ele externamente. Direcionem sua visão para o interior, e lá encontrarão Deus. 

O amor é a mais importante de todas as qualidades que vocês devem possuir. Assim, cultivem o amor 
altruístico. Amor é Deus, Deus é amor. Hoje é o dia de Ano Novo. Neste Ano Novo afastem todos os 
maus pensamentos, desenvolvam bons sentimentos e passem o tempo na contemplação de Deus. 
Trilhando este caminho, vocês poderão atingir qualquer coisa. Não terão quaisquer problemas. Muitos de 
vocês estão apreensivos pelo que o Ano Novo lhes possa reservar. Nada acontecerá. Aquilo com que 
nos defrontamos depende dos nossos pensamentos. Assim sendo, abriguem bons pensamentos, e 
vocês serão bem-sucedidos. 

Manifestações do Amor Divino! 

Eu os abençôo com uma vida longa, feliz e saudável. Sejam um exemplo para o restante do país. Muito 
em breve, todos os países se unirão e alcançarão a paz e a segurança. Eu disse a Vajpayee6: 
“Vajpayee, você é uma boa pessoa e está realizando esforços na direção correta. Contudo, desenvolva 
amizade com o Paquistão e com a China. Se a Índia, o Paquistão e a China se tornarem unidos, 
formarão uma admirável força.” Eu disse isso na no dia 11, ao anoitecer. Vajpayee retornou no dia 13 e 
informou que estava feliz, pois ambos, Paquistão e China, haviam respondido favoravelmente a seu 
convite. Ele disse, então: “É o Desejo Divino de Swami que tornou isso possível.” 

Contudo, de fato, não há unidade entre os próprios indianos. Hoje, encontram-se grupos distintos em um 
único partido. Os partidos podem variar, as ideologias podem diferir, mas todos devem permanecer 
unidos. Nunca dêem importância indevida aos partidos e ideologias. Conservem na mente o bem-estar 
da nação. O bem-estar do mundo depende do bem-estar da nação; o bem-estar da nação depende do 
bem-estar da sociedade. Assim, o que quer que façam tenham em mente o bem-estar da sociedade e da 
nação. Podem existir diferenças de opinião, mas elas não devem impedir a unidade. É isto o que a 
antiga cultura da Índia ensinou no princípio. 

“Vamos nos mover juntos;  
Vamos crescer juntos em inteligência  

E compartilhar o conhecimento que adquirimos;  
Vamos viver em paz e harmonia, sem quaisquer conflitos.” 

(Poema em Télugo) 

Somente então, a Índia prosperará. A Índia, no campo da espiritualidade, é líder e um exemplo para o 
restante do mundo. Assim, todos os indianos devem desenvolver sentimentos amplos. Hoje, o país está 
enfrentando problemas porque as pessoas se tornaram intolerantes. 

                                                 
6 Sri Athal Behari Vajpayee, 1º Ministro da Índia 
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Os Piores Inimigos do Homem 

Todo ser humano tem, em si, as tendências más: luxúria, cobiça, cólera7, etc. Os grandes épicos, como 
o Ramayana, o Bhagavata e o Mahabharata, nos ensinam muito boas lições para controlar a luxúria, a 
cobiça e a ira, que são os inimigos do homem. Ravana, que era mestre nos 64 ramos do conhecimento, 
um grande erudito e um poderoso guerreiro, perdeu sua vida e causou a ruína de todo seu clã por causa 
da luxúria. Não é suficiente vocês meramente lerem o Ramayana: devem absorver seu significado real. 

Hiranyakasipu era um grande cientista. Hoje, os cientistas viajam somente até a Lua, mas Hiranyakasipu 
pôde viajar até o Sol. Ele tinha controle sobre todos os cinco elementos, mas tornou-se uma vítima de 
sua raiva. Sua ira foi dirigida ao Próprio Deus. Ao final, o que aconteceu? Ele arruinou a si próprio; 
submeteu seu filho a toda sorte de provas e tribulações e tentou matá-lo por muitos meios, como jogá-lo 
do topo da montanha, arremessá-lo ao mar, colocá-lo em um fosso de cobras venenosas e fazer com 
que os elefantes o atropelassem. Como Prahlada estivesse cantando incessantemente o nome de 
Narayana, todos os obstáculos tornaram-se o próprio Narayana para ele, que saiu ileso. Por este motivo, 
é dito: “Assim como é o sentimento, assim é a experiência.”8 Deus se manifesta na medida dos 
sentimentos dos devotos. Se vocês rezarem a Deus com pureza de coração e amor, terão a experiência 
de Deus. 

No Mahabharata, Duryodhana personificou a cobiça. Ele se recusou a dividir o reino com os Pandavas e 
negou-lhes sua parte legítima. Devido a esta ambição, pereceu juntamente com todo o seu clã. 

Esses três exemplos refletem a necessidade de se erradicar os sentimentos de luxúria, raiva e ambição. 
Os Pandavas saíram vitoriosos porque praticaram todos os valores humanos: Verdade, Retidão, Paz, 
Amor e Não-violência (Sathya, Dharma, Santhi, Prema e Ahimsa). Se vocês seguirem os valores, o 
sucesso se seguirá automaticamente. 

Cultivem o Espírito de Amor 

Hoje o Ano Novo teve início. Com sagrados sentimentos e pensamentos divinos, cultivem, em vocês, o 
espírito de amor. Deus não é encontrado exclusivamente em um templo ou em um Ashram, etc. A 
Verdade é Deus. O Amor é Deus. Dharma é Deus. Quando vocês adorarem a Deus segundo estes 
princípios, Ele próprio Se manifestará em seguida. Não há nenhuma dúvida a respeito disto. Vocês 
devem amar a Deus de todo o coração. Orem a Deus e façam amizade com Ele. Vocês podem 
conseguir qualquer coisa se tiverem Deus como seu amigo. 

O que vocês devem aprender hoje é a preencher seus corações com amor e adornar suas mãos com o 
ornamento do sacrifício. O sacrifício é a jóia para as mãos; a Verdade é o colar que vocês devem usar. 
Vocês devem desenvolver o hábito de se adornarem com estas jóias no Ano Novo. Neste Ano Novo, 
desenvolvam o Amor Divino e promovam a Paz no país. Vocês devem orar com um sentimento amplo: 
“Que o mundo inteiro possa ser feliz!” (Loka Samastha Sukhino Bhavantu). Iniciem o Ano Novo com esta 
oração. Desse modo, vocês levarão uma vida extremamente feliz e tranqüila, repleta de entusiasmo. 
Para levar uma vida assim, vocês têm que cultivar pensamentos nobres. Assim, amem a Deus, façam 
amizade com Ele e estarão fadados ao sucesso em todos os seus esforços. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi...” 

Publicação em Português: Eterno Condutor - Vol. 1 - Número 4 - 2/2001 
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 4 - 4/1999  

                                                 
7 Luxúria (Kama), Raiva (Kroda) e Ambição (Lobha) 
8 Yath Bhavam, Tath Bhavathi 


