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O SACRIFÍCIO É O MEU PRAZER 
Data: 11/08/01 – Ocasião: Krishna Janmashtami - Dia de Krishna - Local: Prasanthi Nilayam 

Não há nenhuma doença como a cobiça,  
Nenhum inimigo como a raiva,  

Nenhuma miséria como a pobreza  
Nenhuma alegria como a sabedoria. 

(Verso em Sânscrito) 

A doença não está limitada ao corpo. A mente e os sentidos são igualmente afligidos por doenças, a 
principal delas é a cobiça. Todos conhecem os efeitos negativos sofridos por Duryodhana e seus irmãos 
por causa de sua cobiça. A cobiça é uma das principais doenças que afligem a humanidade. Eu não 
sofro de qualquer tipo de enfermidade física porque não existe nenhum traço de cobiça em Mim. 
Conseqüentemente, doenças físicas são desconhecidas para Mim.  

Não há nenhum inimigo igual à raiva. Eu não tenho nenhum sentimento de aversão por qualquer um 
nem ninguém tem sentimentos adversos contra Mim. Eu amo a todos igualmente e todos Me amam. O 
princípio de vida em todos é o mesmo. A criação inteira é uma mansão. A relação entre os membros da 
humanidade inteira é como a de vários membros de uma única família. O ódio e raiva são a origem de 
todos os sentimentos de divisão. Não há nenhum traço de raiva ou ódio em Mim e, conseqüentemente, 
todos me amam. 

Não há nenhuma miséria igual à pobreza. Eu não sou pobre em nenhum sentido. O amor em Mim é 
Minha riqueza. Como pode a cobiça Me tocar quando sou tão repleto com riqueza. Não há nenhuma 
pobreza em Mim. É essencial para todas as pessoas evitar estas três tendências negativas. Por causa 
disto estou em bem-aventurança permanente. As preocupações não me aborrecem de forma alguma. 

Garga era muito respeitado tanto pelos Pandavas quanto pelos Kauravas. Ele era o preceptor da família 
de Nanda e dos Yadavas. Era um grande erudito repleto com conhecimento e sabedoria. Ele foi à casa 
de Nanda e Yashoda para a cerimônia de batismo dos dois bebês.  

Existem alguns assuntos esotéricos que não são amplamente conhecidos. As encarnações geralmente 
acontecem em três categorias: branca, laranja e amarela. Mas eis ali um bebê que era negro. 
Conseqüentemente, Garga considerou e achou o nome Krishna (negro) como mais apropriado. Depois 
do batismo, Garga narrou vários episódios que eram para acontecer na vida da criança e depois de 
permanecer para experimentar e apreciar alguns deles, ele partiu. Algum tempo depois, Garga visitou a 
casa de Nanda novamente para ver Krishna. Ele era uma pessoa muito austera e estava acostumado a 
preparar sua comida com suas próprias mãos. Ele não comeria nada tocado por qualquer outra pessoa. 
Yashoda então providenciou um lugar retirado para ele preparar sua comida. Ele pediu um pouco de 
farinha, melado e leite. O açúcar como um adoçante não era conhecido então. O doce era feito com 
melado. Garga pôs os ingredientes em uma vasilha e preparou um pouco de pudim doce e, como era 
seu hábito, ofereceu a Vishnu antes de comê-lo.  

De repente, o menino Krishna entrou no quarto e começou a comer o pudim doce na vasilha. Garga que 
estava rezando, abriu seus olhos e viu a criança comendo a comida que ele preparou para si mesmo. 
Ele chamou Yashoda e disse a ela: "Mãe, você vê o que seu filho Gopal está fazendo? Eu estou com 
fome e Ele comeu a comida antes de eu poder”. Yashoda segurou Krishna e o advertiu por Sua ação, 
dizendo: "Você não sabe que o venerável Garga é o Guru de nosso clã e você poluiu sua comida. Não é 
nosso dever honrar nossos hóspedes de uma maneira adequada?” Krishna respondeu: "Mãe, eu não fiz 
nada sozinho. Foi ele próprio que me chamou para comer o pudim." Yashoda então perguntou a Garga 
porque ele chamou Krishna a quem ela mantinha seguramente longe. Garga protestou dizendo que não 
chamou Krishna. Krishna replicou dizendo: "Ó sábio, por que você está proferindo uma falsidade? Para 
quem você ofereceu a comida em oração antes de partilhá-la? Não foi para Mim mesmo que você 
rezou? Como você pode oferecer tudo para Mim primeiro e então começa a reclamar?" Garga ficou 
perplexo por um momento, mas reconheceu que Krishna não era outro senão o próprio Vishnu. Ele 
rezou a Vishnu e Krishna respondeu. Com esta compreensão, Garga teve muito prazer em comer o 
restante do pudim comido por Krishna.  
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Quando Krishna realmente nasceu? Ele nasceu 3228 anos antes da era cristã no dia 20 de julho às 3 da 
manhã. Como estamos em 2001 D.C., hoje Ele teria 5229 anos de idade. No mês auspicioso de 
Sravana, na quinzena mais brilhante (Bahula-paksha), no dia de Ashtami (8° dia da fase da lua) sob a 
estrela Rohini, a criança divina nasceu. Esta confluência de Ashtami e Rohini resultou na ocorrência de 
muitos eventos maravilhosos.  

Naquele tempo, existia uma entidade demoníaca chamada Balanthaki. Seu nome real não era conhecido 
por ninguém e ela era geralmente conhecida pelo nome Poothana. Era sua prática vagar de aldeia em 
aldeia e matar crianças com leite envenenado. Durante suas andanças, ela veio para Repalle. Ela tomou 
uma bela forma e entrou na casa de Yashoda e começou a alimentar o menino Krishna com seu leite 
envenenado. Krishna sugou junto com o leite seu veneno também até que ela caiu morta. Yashoda veio 
correndo para Krishna porque ouviu a queda de Poothana. Vendo a demônia morta, Yashoda perguntou 
a Krishna porque Ele foi até ela. Krishna respondeu: "Mãe, Eu não fui até ela, de fato, foi ela que veio a 
Mim. É meu dever matar esta cruel demônia que veio com a intenção má de Me matar."  

Assim que Ele cresceu, começou a levar as vacas para pastar todo dia na floresta junto com outros 
meninos vaqueiros. Um dia como eles estavam entretidos em jogar, as vacas foram para uma outra 
floresta. De repente surgiu uma grande onda de chamas na floresta. Assustadas pelo fogo, as 
vaqueirinhas começaram a rezar para Krishna salvá-las e às suas vacas. Krishna dispersou o medo 
deles dizendo que tudo estaria bem e que fechassem seus olhos por algum tempo. As vaqueirinhas 
nunca desobedeciam Krishna e fizeram como Ele disse. Depois de certo tempo, o fogo furioso estava 
apagado e as vacas começaram a retornar seguramente. Maravilhadas com esta experiência, as 
vaqueirinhas foram compartilhar este milagre com outros na aldeia. Eles disseram: "Krishna não é um 
ser comum, Ele é verdadeiramente Deus, pois não é possível para alguém realizar tal milagre."  

No dia seguinte, eles entraram novamente na floresta. Depois de jogar por algum tempo, Krishna disse 
que estava com fome. Quando as vaqueirinhas quiseram ir à aldeia trazer comida, Krishna disse que 
fossem a um lugar perto onde um ritual sagrado estava sendo realizado e pedir comida aos sacerdotes. 
Eles grosseiramente rejeitaram seu pedido dizendo que dariam somente a comida restante depois que 
os oferecimentos finais fossem feitos e depois deles mesmos partilharem da comida. Vendo as 
vaqueirinhas retornando desapontadas, Krishna disse: "Somente as mães conhecem os sofrimentos dos 
filhos. Vão e peçam comida às esposas dos sacerdotes." No caminho espiritual, particularmente são as 
mulheres que prontamente reconhecem a Divindade. As Vaqueirinhas foram às esposas dos sacerdotes 
e disseram: "Mãe, nosso Krishna está muito faminto. Ele quer comida." A alegria das mães não 
conheceu limites, pois o próprio Krishna, que protege o universo inteiro, estava pedindo comida a elas. 
Elas prontamente embalaram a comida sem nem dizer a seus maridos e foram a Krishna. Elas serviram 
as iguarias para Krishna e para as vaqueirinhas e sentiram a bem-aventurança em Sua proximidade. 
Krishna lhes disse que voltassem porque seus maridos estariam esperando por elas. "Cumprir seu dever 
é Ioga" (Verso em Sânscrito). Cumpram seu dever. Não demorem.  

Elas retornaram a seus maridos e lhes disseram o que aconteceu. A vontade de Krishna transformou as 
mentes de seus maridos. Eles estavam muito felizes e de fato pediam o prasada de Krishna. Era noite 
quando as vaqueirinhas junto com Krishna começaram a voltar para casa. No caminho deles, um 
demônio na forma de uma serpente de nome Agadha, estava rastejando no chão. Ele foi enviado por 
Kamsa. Se a serpente poderosa abrisse sua boca, até carros podiam entrar. O demônio engoliu todas as 
vacas e estava pronto até para engolir as vaqueirinhas. Elas apelaram pela ajuda de Krishna. Elas 
disseram: "O que responderemos se nossos pais perguntarem pelas vacas?" Krishna as tranqüilizou e 
entrou na boca do demônio, aumentou Seu corpo até o corpo do demônio se rasgar e libertou as vacas. 
As vaqueirinhas, impressionadas com este incidente, começaram a espalhar as glórias de Krishna. Tais 
milagres eram vivenciados por elas a todo o momento.  

Com o passar dos dias, Kamsa percebeu que era impossível para ele matar Krishna. Kamsa enviou seu 
ministro, Akrura para trazer Balarama e Krishna para estarem presentes no ritual sagrado realizado por 
ele. Conhecendo muito bem as intenções más por trás deste convite, Akrura foi a Repalle trazer 
Balarama e Krishna, pois era seu dever principal seguir o comando do rei. Vendo Balarama e Krishna 
montando na carruagem de Akrura, as vaqueirinhas bloquearam o caminho, não permitindo assim que 
Akrura levasse Krishna para longe delas. Elas imploraram: "Ó Krishna, não nos deixe. Quem será nosso 
salvador? Não vá àquele Rei perverso, Kamsa." Krishna consolou as agoniadas vaqueirinhas com Suas 
palavras gentis e doces apropriadas para o momento. Eles chegaram a Mathura. 
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Kubja, uma mulher pequena com uma corcunda recebeu a atribuição de levar perfumes para o Rei 
Kamsa. Ao vê-la Krishna perguntou: "Ó senhora anã, o que você está levando?" Ela respondeu que 
estava levando os perfumes para Kamsa, dos quais ele gostava muito. Krishna foi até perto dela, pisou 
em seus pés e com Suas mãos debaixo do queixo dela, a ergueu. Kubja, que era pequena com uma 
corcunda nas costas, se tornou ereta e bonita. Estes milagres foram bem descritos por Thyagaraja.  

“Você está além de toda descrição e compreensão humana.  
É possível estimar Sua glória e esplendor até para Brahma?  

Nós temos esperado por Sua graça.  
Ó Senhor! Escute minha agonia e me redima.  

Você é a pessoa que devolveu a vida ao filho morto de Seu preceptor.  
Você é a pessoa que destruiu a serpente Kaliya, libertou Vasudeva e Devaki  

E salvou Draupadi da humilhação.  
Você realizou os desejos da Kuchela,  

Você tornou bonita a feia Kubja.  
Você protegeu os Pandavas e as 16.000 vaqueirinhas.  

Você está além de toda descrição e compreensão humana.” 

As histórias de glória e milagres de Krishna começaram a se espalhar na aldeia inteira, o que adicionou 
combustível ao fogo de ódio de Kamsa por Krishna. Como uma parte de seu plano para matar Balarama 
e Krishna, ele enviou Akrura para convidá-los para enfrentar os lutadores em sua corte. Quando eles 
estavam passando pelas ruas, até as senhoras que estavam dentro de suas casas saíram para saudar 
Balarama e Krishna. Elas estavam cochichando entre elas assim: "Quem são estas crianças com formas 
radiantes? Talvez sejam os filhos de um imperador."  

Balarama e Krishna entraram na corte de Kamsa onde a competição de lutas estava se passando. A 
competição não produziu um vencedor porque nenhum dos lutadores conseguiu a rendição do outro. De 
repente, Balarama e Krishna saltaram sobre o palco de onde Kamsa estava assistindo os eventos e o 
demoliram. Kamsa caiu no chão. Pondo Seu pé em estômago de Kamsa, Krishna o cortou em pedaços e 
o matou 

Kamsa tinha duas esposas Asthi e Prasasthi. Como não era possível para elas permanecer ali, elas 
voltaram para a casa dos seus pais. O pai delas também era um demônio poderoso. No momento em 
que ele ouviu sobre a morte de Kamsa, ficou furioso e partiu matar Balarama e Krishna. Ele foi muitas 
vezes para lutar com Balarama e Krishna, mas era derrotado toda vez e tinha que retornar humilhado. 
Os milagres de Krishna eram de dois tipos, primeiramente para proteger o bondoso e, em segundo lugar, 
para destruir o mal. Este era o darma para a Era de Dwapara e não para as outras Eras. Com palavras 
doces e sendo um exemplo, o homem tem que ser estabelecido no caminho correto.  

Um dia uma senhora trouxe algumas frutas em um pano para vendê-las. Naqueles dias não existia 
nenhuma transação monetária, existia apenas o sistema de permuta. As frutas tinham que ser 
compradas em troca de cereais. Krishna e Balarama apareceram. Ela ficou perdida em bem-aventurança 
vendo suas belas formas. Ela chamou-as para perto, selecionou algumas boas frutas lhes deu. Krishna 
disse que tinha comido suas frutas, mas tinha que dar algo em retorno por elas. Então, Ele foi dentro da 
casa, e com Suas mãos de criança trouxe alguns grãos de arroz e até a metade Ele derramou pelo 
caminho. A velha mulher recebeu os poucos grãos que sobraram nas mãos de Krishna em seu pano. Ela 
deu pouca atenção ao oferecimento da criança divina. Em sua troca diária de fruta por grãos, ela 
dificilmente olhava um pequeno oferecimento das mãos de uma criança. Quando ela foi para casa e 
abriu seu pacote se espantou! Todos os grãos de arroz se transformaram em diamantes brilhantes. Tal é 
a natureza dos atos maravilhosos do Avatar. Seu significado é maravilhoso e está além da percepção da 
mente humana. 

Como as Upanichads dizem: "Estas são de uma natureza onde as palavras e pensamentos repercutem 
na futilidade sem compreendê-los" (Verso em Sânscrito).  

A natureza divina de Krishna era experimentada e apreciada pelos encarregados do rebanho. Viver 
naqueles dias era essencialmente sagrado. As pessoas estavam engajadas em atividades abnegadas 
em lugar de ações egoístas. Todos estavam sempre engajados em ajudar os outros e nunca em 
machucar. Desta maneira, eles podiam reconhecer diretamente a Divindade. Então, nós devíamos 
sempre dirigir nossas atividades de uma maneira abnegada e nunca cair no egoísmo. Como Eu 
freqüentemente digo: ajudar sempre, ferir jamais. Como as vaqueirinhas constantemente estavam 
agindo desta maneira, muitas pessoas notaram a natureza maravilhosa da criança Krishna.  
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A situação não é a mesma hoje. Notícias estranhas flutuam ao redor às vezes. Alguém diz que Sai Baba 
está bravo com X ou Y. Sai Baba não tem nenhuma hostilidade por ninguém. Igualmente, ninguém é 
hostil a Bhagavan. Todos amam e ninguém odeia Bhagavan. A missão de Bhagavan é bem conhecida. 

Vocês estão cientes do que 'educar crianças' envolve atualmente. Para admitir uma criança em uma 
Escola Primária, precisa se gastar algo como 20.000 rupias. Por outro lado, nas Instituições Sai, a 
educação é concedida gratuitamente do jardim de infância à pós-graduação e sem qualquer tipo de 
discriminação. Até a assistência médica é oferecida gratuitamente. Nossas Instituições não cobram nem 
um centavo de quaisquer dos estudantes aqui. Milhares de estudantes desfrutaram estes benefícios. O 
mundo inteiro conhece este fato.  

Da mesma forma, na área da saúde, vocês sabem quanto custa uma cirurgia de coração. Cada 
operação pode custar algo como duzentas a trezentas mil rupias. Tal tratamento está disponível para o 
pobre? Donde eles obterão tais quantias? Esta não é uma situação agradável. Com a meta de que a 
saúde de alto nível deve estar disponível para todos, Bhagavan construiu o Hospital de Super 
Especialidades em Puttaparthi. Nestas instituições, nenhuma ajuda é recebida nem do Governo. Até o 
salário dos professores é totalmente pago por Bhagavan. Vocês sabem como os níveis de salário dos 
profissionais de educação subiram estes dias. As instituições de Bhagavan estão pagando os salários 
em completa consonância com as regulamentações do governo. Independente de sua própria natureza 
ou condição, não se deve ser contrário às leis e regulamentações. O mesmo é o caso com o Hospital de 
Super Especialidades em Puttaparthi. Faz dez anos desde que este Hospital entrou em funcionamento e 
já foram realizadas 12.000 cirurgias de coração. Eu deixo isto para sua imaginação para avaliar quem é 
o responsável por salvar estas muitas vidas. 

No início deste ano, Bhagavan inaugurou outro Hospital de Super Especialidades em Bangalore. Dentro 
de um período de seis meses 1.500 cirurgias foram realizadas com sucesso. Quem aliviou o sofrimento? 
Os médicos especialistas são muito bem pagos. Alguns deles recebem cem mil rupias. Quando opiniões 
contrárias eram levantadas, eu dizia que nenhum compromisso devia ser feito no que se relaciona a 
regras e regulamentações. Quando estou cuidando dos pagamentos, por que alguém deve se 
preocupar?  

Considerem o projeto da água em Anantapur. Mesmo agora existem algumas áreas onde há escassez 
de água. Eu gastei 300 milhões de rupias (cerca de Us$ 6 milhões) e tornei a água disponível para toda 
a extensão possível. Considerem Mehaboobnagar; é outra área com necessidade de água em 
Telangana. Eu perguntei ao Engenheiro Chefe, Kondal Rao, quanto custaria estruturar o suprimento de 
água lá. Ele deu uma estimativa de cerca de 60 milhões de rupias (cerca de Us$ 1,2 milhões). Eu disse a 
ele para não se preocupar com milhões, mas ir em frente e executar o projeto. Não há razão para montar 
um projeto de fonte escassa como poços e bombas e, então, Eu planejei para que a água fosse trazida 
do rio Krishna a um custo de aproximadamente 110 milhões de rupias (cerca de Us$ 2,2 milhões). Agora 
nós fomos ao distrito de Medak e o projeto para abastecimento de água está em andamento 

Muitos outros projetos semelhantes estão surgindo e serão conduzidos da mesma forma. Estas mãos 
estão para sempre engajadas em ajudar e não em ferir. Existem algumas mentes invejosas e medíocres 
que difundem propaganda falsa e imaginária. Eu não ligo para isto. Eu estou preocupado apenas com 
Meu trabalho e não com os comentários de outros. Eu estou ciente de que todos me amam tanto quanto 
Eu os amo. Na família única da humanidade, onde está o espaço para inveja ou ódio? Estes são todos 
imaginários. Tudo isto é da imaginação de alguém, Minha verdade é inabalável.  

"Fale a verdade, fale de forma agradável e jamais fale uma verdade desagradável." 

(Verso em Sânscrito) 

Não existe nada maior que a verdade neste universo. A verdade é Deus; o amor é Deus, vivam em 
amor. O amor é Minha riqueza. O sacrifício é Meu prazer. Que alegria maior Eu tenho? Eu tenho 
passado todo este tempo no mesmo estado de alegria e todas as Minhas ações são profícuas. Tudo que 
eu faço é para o bem e boas ações não devem ser criticadas. Boas ações sempre têm sucesso.  

Talvez nem todos possam estar cientes da situação atual. O Hospital de Bangalore envolve uma 
despesa de 30 milhões de rupias por mês. Medicamentos especiais, válvulas de coração artificial, etc., 
têm que ser importadas dos Estados Unidos. Semelhantemente, o Hospital de Prasanthi Nilayam custa 
cerca de 20 milhões de rupias por mês. Eu não desejo qualquer ajuda ou suporte do governo nem eles 
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estão dando. Novamente, existem instituições educacionais em Prasanthi Nilayam, Anantapur, 
Bangalore, Muddenahalli e Rajahmundry. Elas custam cerca de 10 milhões de rupias por mês. Desta 
maneira, aproximadamente as despesas são de 60 milhões de rupias por mês. Donde tudo isso vem? 
Contudo, Eu estou dando isto. Isto exigiria um montante de cerca de 600 milhões de rupias em depósito, 
que renderia um juro suficiente para manter os Hospitais e Instituições Educacionais. Se isto é feito, o 
nível de saúde e educação pode ser mantido.  

Existem milhares de vocês aqui e Eu nunca pedi ajuda a ninguém. Minha mão está sempre para cima 
(dando) e nunca para baixo (recebendo). Minha mão está estendida apenas para o amor, mas ninguém 
percebe isto completamente. O que eu precisava era 600 milhões de rupias e hoje recebi a notícia de 
que uma soma de 600 milhões de rupias está chegando dos Estados Unidos. Se esta quantia for 
repartida em 300 milhões para o Hospital de Bangalore, 200 para o de Puttaparthi e 100 milhões para as 
instituições educacionais e investidas, os juros resultantes cobrirão as despesas correntes. 

Eu não tenho nenhum desejo pessoal. Meu ser inteiro é abnegado. Não existe nenhum egoísmo em Mim 
de forma alguma nem Eu pedi nada a ninguém. Alguém simplesmente dará 100 milhões de rupias de 
presente pelo mero pedir? Ninguém. Mas um único indivíduo se dispôs a dar 600 milhões de rupias. Eu 
não tenho nenhum contato direto com esta pessoa. A mensagem diz: "Swami, vocês receberão a quantia 
ao meio-dia da segunda-feira. Por favor, deposite 300 milhões na conta do Hospital de Bangalore e 200 
milhões na conta do Hospital de Puttaparthi como depósito fixo assim que a quantia for recebida”. 

Pode ser difícil achar pessoas completamente abnegadas, mas se vocês realizarem trabalho abnegado, 
os recursos fluirão naturalmente. A Índia é uma terra de sacrifício, Ioga (espiritualidade) e não de 
prazeres sensórios.  

“A imortalidade não é alcançada pela ação, descendência ou riqueza.  
Ela é alcançada apenas pelo sacrifício" 

(Verso em Sânscrito). 

É este espírito de sacrifício que torna tais realizações possíveis. Eu tenho muitos outros projetos em 
mente.  

A primeira coisa que vocês fazem de manhã é olhar para o jornal, que está cheio de fotos obscenas e 
notícias totalmente opostas à nossa cultura. Quão sagrado é o código de conduta das mulheres da Índia! 
Desde tempos imemoriais, quão elevadamente as mulheres têm sido mantidas em nossa tradição. Toda 
energia emana do princípio feminino. Este princípio feminino sagrado está grosseiramente pervertido em 
formas pouco apresentáveis e imorais pelos filmes e revistas. Tal exibicionismo comum é destrutivo da 
cultura indiana. Nós temos que proteger nossa cultura e restabelecer a condição adequada do 
comportamento feminino. Nós temos que buscar algum método apropriado para alcançar isto. Bhagavan 
deseja financiar algumas milhares de rupias para aqueles que possam apresentar atividades apropriadas 
para a restauração e apoio dos valores e tradições femininas verdadeiros na mídia. Com o dinheiro 
vocês podem alcançar objetivos dignos como estes.  

Neste mundo, muito é alcançado através do dinheiro e não existe nenhum dano em usar dinheiro no 
trabalho de apoiar a retidão. Toda forma de obscenidade deve ser eliminada dos jornais e outras mídias. 
A exposição dos jovens a tais imagens transformam e até arruínam suas vidas. Para trabalhar contra 
esta tendência e fortalecer a cultura indiana, estou preparado para ajudar em qualquer extensão. A 
verdade deve ser expressa, a retidão exaltada, a injustiça e o mal devem ser confrontados, a 
obscenidade eliminada e a honra e o respeito das mulheres devem ser apoiados. O respeito da cultura 
indiana está baseado na elevada consideração que ela confere à mulher. O bem-estar da mulher é o 
verdadeiro bem-estar da Índia. Nós estamos convertendo as deusas do bem-estar em objetos de vício.  

Krishna Kant (o Vice-presidente da Índia) está aqui. Sua mãe é uma senhora muito devota. Ela está 
constantemente com Deus em sua mente. De fato, a influência da sua mãe é a responsável pela posição 
exaltada ocupada por Krishna Kant hoje. Muitos grandes homens deste país devem sua grandeza à 
influência de suas mães. Eu estou muito feliz em ver tais pessoas. Mesmo agora ela indica a seu filho o 
caminho certo, como se ele fosse uma pequena criança. Krishna Kant também é um filho exemplar e 
respeita muito sua mãe e obedece seus desejos com grande humildade. A necessidade de hoje é mais 
mães e filhos como estes. Se as mães são boas, os filhos também serão bons.  

Para assegurar cuidado adequado para as mães e os filhos, estou propondo construir um centro de 
saúde da mãe e da criança em Bangalore. A relação entre pais e filhos está longe da ideal hoje. 
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Enquanto os pais são ofensivos, os filhos são desobedientes. Esta é uma situação muito infeliz.  

"Venere sua mãe, pai, preceptor e hóspede como Deus." 

(Verso em Sânscrito) 

Os pais empenham suas vidas inteiras para o bem-estar de seus filhos, os filhos devem perceber isto e 
se comportar de uma maneira apropriada em retorno. Krishna Kant é afetuoso com sua mãe e tem sido 
obediente a ela e viveu com grande felicidade em seu amor. Tais exemplos devem ser amplamente 
imitados em nosso país.  

Infelizmente, hoje neste país existem muitas crianças órfãs e em grande angústia. Minha decisão é 
encontrar tais crianças e provê-las com os confortos adequados como residência, estudos e outras 
facilidades de forma que se tornem cidadãos exemplares. Eu falei sobre isto com o administrador do 
distrito local. Ele concordou em ajudar e alocou alguns terrenos para este propósito. A construção tem 
que ser iniciada em breve.  

Não existe interesse de esconder e mostrar em Minhas ações. Tudo que eu faço é transparente. Tragam 
para Minha atenção quaisquer órfãos merecedores ou crianças sem pais e eu alocarei para eles um 
montante de cem mil rupias (cerca de Us$ 2 mil) por criança para ser mantido em depósito fixo para sua 
educação até que eles possam se sustentar. Tudo que eu faço tem um grande ideal por trás. Eu já 
instruí o diretor das Construções de Nagarjuna, que recitou suas composições agora mesmo, a começar 
a estudar a construção do edifício e completá-la prontamente. Ele concordou com vivacidade. O projeto 
é para construir uma casa por família órfã, prover os recursos para sustento e instrução até as crianças 
serem educadas e se tornarem capazes de discernir.  

Atualmente, existem muitas crianças educadas, mas muitas carecem de discernimento. A educação 
deve sempre levar ao discernimento. Minha decisão firme é disseminar tal discernimento amplamente. O 
que os outros dizem não é de nenhuma preocupação para Mim por que o que estou propondo é bom. Eu 
não tenho nenhuma má vontade contra qualquer um e amo a todos igualmente. Amem a todos 
igualmente e todos os amarão em retorno. Amor por amor e coração por coração. Desconsiderem toda 
forma de comentários adversos. Agarrem firmemente suas decisões.  

Tendo resolvido o que deve ser resolvido, mantenham até que tenham sucesso.  
Tendo desejado o que deve ser desejado, mantenham até que sejam satisfeitos.  

Tendo perguntado o que deve ser perguntado, mantenham até que obtenham a resposta.  
Tendo pensado o que deve ser pensado, mantenham até que o pensamento seja realizado.  

Com o coração amolecido, o Senhor tem que ceder aos seus desejos,  
Ou esquecendo de si mesmos, vocês devem pedir a Ele com todo seu coração.  

Perseverem, sejam tenazes, e nunca desistam,  
Pois esta é a qualidade de um devoto que nunca recua, Abandonando sua decisão. 

(Poema Télugo) 

Persigam seu objetivo sem preocupação com vocês mesmos e me vençam por sua perseverança 
obstinada. Esta deveria ser a relação entre vocês e Eu. Ser atuante em boas ações, agir corretamente, 
respeitar as mulheres. O bem-estar das mulheres é um índice do bem-estar do país. A história da Índia 
está repleta com histórias de grandes mulheres como Savitri que trouxe seu marido de volta das 
mandíbulas da morte e Sumathi, que pôde fazer o sol não nascer. Nós estamos tratando tais mulheres 
com descuido casual e desprezo. Esta é uma atitude muito errada. O bem-estar de país está muito 
ligado ao bem-estar das mulheres. Então, nós temos que incentivar o respeito às mulheres. Esta é a 
mais elevada educação. Levem esta lição ao coração. 

Ir para o exterior, adquirir alguma qualificação e ganhar muito dinheiro não são um sinal de grandeza. 
Vocês têm que permanecer firmes na cultura da Índia e elevar a honra de seu país. Tomem parte em 
bons trabalhos. Amem até mesmo aqueles que ofendem vocês. Eu sou um exemplo para isto. Minha 
vida é Minha mensagem. Vocês deviam ser o mesmo. O bem se choca com vários obstáculos. As 
árvores frutíferas têm pedras atiradas nelas. Semelhantemente, boas pessoas recebem ofensas. Isto 
não deve nos fazer oscilar. O diamante bruto adquire valor quando é cortado e lapidado. Da mesma 
forma, as ofensas se transformam em ornamentos. Conseqüentemente, devemos desconsiderar a 
ofensa e nos apegarmos firmemente aos nossos ideais íntegros. 
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As vaqueiras que conviviam com Krishna e Balarama se tornaram pessoas exemplares. Do mesmo 
modo, Eu quero que todos os estudantes aqui se tornem exemplares. Sirvam seus pais, respeitem-nos e 
os obedeçam implicitamente. Esta realmente é a essência da cultura indiana. 

“Que todos os seres sejam felizes” 

(Verso em Sânscrito) 

Esta é a nossa meta. Não busquem sua própria felicidade; almejem pelo bem-estar do universo inteiro. 
Abandonem o egoísmo, procurem o bem-estar dos outros e alcancem a meta suprema. Esta é a 
verdadeira educação.  

Manifestações do Amor Divino! 

Sua educação não é meramente para obter riqueza, mas para a aquisição de boas qualidades. Vocês 
desejam riqueza, saúde e amizade, mas sem caráter, elas são de pouca conseqüência. Então, vocês 
devem construir seu caráter. Vocês devem alardear a grandeza da Índia no mundo inteiro. Com isto o 
mundo inteiro será um com a Índia.  

Neste dia sagrado de Krishnashtami, Eu afirmo para vocês que logo o mundo inteiro, seja o Paquistão, 
China, Alemanha, Rússia ou qualquer outro país grande ou pequeno deste mundo, será nosso amigo. 
Esta deve ser nossa meta. Nossa bondade natural é o fator auxiliar para isto. Esta é a causa básica da 
esperança pela unidade. A unidade contém pureza e pureza leva à Divindade. Vocês devem se esforçar 
para alcançar a tríade da unidade, pureza e divindade.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com os Bhajans: "Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi, Prema Mudita 
Manase Kaho, Subramaniam, Subramaniam e Vahe Guru Vahe Guru” 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 9/2001 


