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O AMOR DIVINO É A VERDADEIRA RELIGIÃO 
Data: 25/12/99 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

No momento do nascimento, todos os seres humanos são puros e perfeitos.  
Somente o ambiente e a companhia poluem a mente humana.  

Sigam as ordens de sua consciência.  
Amor e igualdade são os direitos inatos do homem. 

(Poema em Télugo) 

No momento do nascimento, o coração humano é puro, altruísta e estável. Mas com a passagem do 
tempo, o homem perde sua pureza por causa de sua associação com vários indivíduos.  

O Significado de Satsang 

O ambiente e a companhia são os principais responsáveis pelo bem ou mal no homem. Um pedaço de 
papel não tem um aroma próprio. Mas se ele é usado para empacotar pakodas, peixe seco ou jasmins, 
passa a ter o odor associado a eles. O papel não tem qualquer odor por si mesmo. Ele adquire o odor do 
material associado a ele. Por isso se diz: "Diga-me com quem andas e te direi quem és". Como é sua 
companhia, assim você se torna. Assim, vocês devem sempre se unir a boas companhias. Vocês podem 
alcançar qualquer posição elevada com a ajuda de boas companhias. Todos os homens são bons de 
nascença, são as más companhias que os arruínam. Hoje o homem não está fazendo nenhuma 
indagação sobre o que é bom e o que é mau. Tal indagação é essencial antes de se fazer amizade com 
os outros. Adi Shankara declarou:  

"Pelas boas companhias, atinge-se o desapego (do desejo material). 
Pelo desapego, pode se libertar da ilusão.  

A liberdade da ilusão, confere o estado de equanimidade,  
E a equanimidade leva à liberação." 

(Verso em Sânscrito) 

Satsang (boa companhia) ajuda vocês a atingir o controle dos sentidos. 'Sath' é aquilo que é permanente 
e eterno. Neste mundo, tudo é transitório. Só a Divindade é permanente. Seus sentimentos só se 
tornarão nobres e puros quando vocês se associarem com a Divindade. Primeiramente, reconheçam o 
fato de que a má companhia é a causa básica para a queda do homem.  

O homem quer realizar muitas coisas na vida, mas é inibido pelo sentimento de medo que ronda sua 
mente. Somente a associação com Deus tornará o homem destemido. Nem toda flor que desabrocha se 
desenvolverá em uma fruta. Nem toda fruta que a árvore produz amadurecerá. Mas toda fruta madura 
está destinada a cair da árvore. O mesmo também pode ser dito da vida humana. O homem desenvolve 
desejos e entrega-se a práticas indesejáveis que o conduzirão, em última instância, à ruína.  

O Corpo Humano é Para Ter a Experiência do Amor Divino 

O homem inventou várias máquinas maravilhosas que podem levá-lo até mesmo à lua, mas a mais 
maravilhosa e misteriosa de todas as máquinas é o próprio corpo humano, que é criação de Deus. Deus 
não concedeu esta máquina maravilhosa ao homem somente para comer, beber e se divertir. Tudo isto 
também é comum aos animais. Sendo este o caso, o que é tão único no nascimento humano? "O corpo 
é o templo e o morador interno é Deus" (Verso em Sânscrito). Vocês podem ter um carro, mas ele só 
lhes será útil se souberem dirigi-lo. Caso contrário, vocês podem se expor a graves perigos. Igualmente, 
vocês devem saber fazer uso adequado de seu corpo.  

Hoje, o homem é iludido pelo apego. Ele é incapaz de perceber a santidade do corpo humano. Ele está 
claramente utilizando mal o corpo pela entrega aos prazeres do mundo como os pássaros e os animais. 
O corpo humano é concedido para experimentar a verdade e o amor divino, não para indulgir em atos 
maus. Verdade, retidão, paz e amor são as qualidades divinas. Pássaros e animais só têm amor, mas 
não as outras três qualidades. Só aquele que tem estas quatro qualidades é um verdadeiro ser humano. 
O homem deveria fazer uso adequado do corpo. Só então sua vida encontrará realização.  
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A Devoção Unidirecionada das Gopikas 

Manifestações do Amor Divino!  

De todos os presentes de Deus, o tempo e o amor são os mais preciosos. O homem tem que fazer uso 
adequado do tempo para experimentar o divino amor. Mas, hoje, o homem está desperdiçando três 
quartos de seu tempo em atividades mundanas, seja ele um estudante, um chefe de família, um recluso 
ou um renunciante. Então, como ele pode esperar ter pensamentos nobres! Ele é incapaz de realizar 
qualquer atividade sagrada, pois sua mente está anuviada pelo ego. A Bhagavad Gita declara: "O 
homem tem direito sobre a ação, mas não sobre os frutos a ela relacionados" (Verso em Sânscrito). 
Assim, executem todas suas atividades sem esperar qualquer recompensa. Não desperdicem seu tempo 
se preocupando com os frutos de suas ações. Isto é o que quer dizer a afirmação: “O dever é Deus”. A 
Divindade se manifestará uma vez que cumpram seu dever com sinceridade.  

É um engano vocês se considerarem devotos se empreendem atividades de serviço esperando algo em 
troca. Vocês têm que prestar serviço com o sentimento de que Deus está presente em todos. Percebam 
a verdade: "Deus permeia o universo inteiro" (Verso em Sânscrito). Vocês podem dizer que fizeram 
serviço à população rural ou serviram às vítimas da inundação. Mas estes atos não podem ser 
chamados de serviço em seu verdadeiro sentido se vocês têm o sentimento de que serviram aos outros. 
Sirvam com o sentimento de que estão servindo a Deus, pois Deus está em todos.  

Considerem, por exemplo, o épico sagrado Bhagavatham, que aborda o intenso amor e devoção das 
Gopikas por Krishna. “Bhagavatham Chadivithe Bagavatam” em Télugo quer dizer: “Se estudamos o 
Bhagavatham, nos tornaremos bons”. Isto quer dizer que o Bhagavatham confere bondade para todos. 
Ele contém a essência de todos os Vedas. As cinco letras 'Bha', 'Ga', 'Va', 'Ta' e 'Mu' representam 
devoção (Bhakti), sabedoria (Jnana), renúncia (Vairagya), penitência (Tapas) e liberação (Mukti), 
respectivamente. Esta epopéia sagrada descreve em detalhes o anseio das Gopikas por Krishna quando 
Ele foi de Gokul para Mathura, onde estava inteiramente envolvido com os assuntos do reino.  

Sejam Um com o Senhor Como as Gopikas 

As Gopikas foram incapazes de suportar a agonia da separação de seu querido Senhor e estavam 
esperando ansiosamente pelo retorno d’Ele. Toda Gokul tomou a aparência de uma terra árida. Não 
havia nenhuma carência de alimento e confortos em Gokul, ainda assim as Gopikas não podiam 
desfrutar de nenhum deles, pois julgavam que a vida não tinha mais valor sem Krishna, a quem 
consideravam seu verdadeiro alento de vida. Elas perderam a saúde e a felicidade, pois eram incapazes 
de suportar a agonia da separação d’Ele. Krishna, sabendo da situação difícil das Gopikas, chamou seu 
amigo Uddhava e lhe pediu que fosse a Gokul consolar as Gopikas e passar-lhes uma mensagem d’Ele. 
Uddhava era um grande filósofo e sábio. Ele percebia que Krishna era todo-imanente. De acordo com o 
comando de Krishna, Ele foi para Gokul e transmitiu a mensagem de Krishna para as Gopikas e 
Gopalas. Ele lhes disse que elas não deveriam limitar Krishna a um pequeno corpo físico, pensando que 
Ele só estava presente em Mathura. Ele tentou explicar às Gopikas que Krishna é o próprio Deus e que 
Ele está presente em qualquer lugar. Assim, não havia nenhuma necessidade delas se sentirem tristes 
por Ele estar distante.  

Considerando que as Gopikas tinham se rendido totalmente a Krishna, elas não olhavam ou falavam 
com um estranho. Assim, elas levaram uma abelha como intermediária e falaram com Uddhava 
enquanto se dirigiam à abelha. Estando acostumadas a adorar a bela forma de Krishna, elas não 
puderam pensar prontamente em Krishna como uma entidade sem forma. Zombando das pregações de 
Uddhava, elas perguntaram: "Você pratica o que prega? Você está desfrutando a proximidade de nosso 
Senhor Krishna, mas está nos dizendo que experimentemos o Seu aspecto sem atributos e sem forma. 
Nós não queremos sua pregação ou filosofia. Não estamos interessadas em seu Deus sem forma e sem 
atributos. Traga nosso querido Krishna para nós". Elas disseram: "Krishna roubou nossos corações e 
alma. Nós só temos uma mente e ela foi embora com Ele para Mathura, nós não temos outra mente para 
escutar o que você está dizendo".  

A declaração das Gopikas de que elas só tinham uma mente fez Uddhava reconhecer a devoção 
unidirecionada delas. Ele percebeu que o puro, imaculado e eterno princípio divino só pode ser atingido 
por fixar a mente em Deus. As Gopikas lamentaram sua separação de Krishna e disseram: "Nós não 
queremos ver nada mais que a bela forma de Krishna; não queremos ouvir nada, a não ser a música 
melodiosa de sua flauta e não queremos experimentar nada mais que o Seu Divino Amor. Nós choramos 
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tanto por Krishna, que nossos olhos estão inchados e não restou uma gota de lágrima neles. Como pode 
o navio de sua mensagem velejar nas areias secas de nossos corações? Assim, volte para o lugar de 
onde você veio. Não estamos interessadas no aspecto sem forma da Divindade. Queremos ver a forma 
encantadora de nosso Senhor". Ouvindo as palavras das Gopikas, Uddhava percebeu que toda sua 
sabedoria não tinha valor. Ele se considerou totalmente ignorante, pois tinha subestimado o amor e a 
devoção das Gopikas por Krishna.  

Ele parou de pregar e tentou entregar a carta de Krishna, dizendo que ela continha uma mensagem de 
Krishna para elas. Ele queria que elas a lessem. Elas se recusaram a aceitar a carta, dizendo que não a 
poderiam ler, pois não aprenderam o alfabeto (Akshara). Mas suas mentes estavam imersas na forma 
imortal (Akshara Swarupa) do Senhor Krishna. Uddhava estava um pouco bravo com as Gopikas, 
pensando que elas não tiveram respeito nem mesmo pela mensagem de Krishna. Então, uma das 
Gopikas começou a explicar: "Não há porque aceitar a carta de Krishna, pois, como somos analfabetas, 
não a podemos ler. Pode haver uma ou duas entre nós que pode ler. Mas temos medo de que nossas 
lágrimas possam cair na carta e apagar as palavras nela escritas. Há também outra razão. Nosso corpo 
inteiro está aquecido por causa da separação de Krishna. Assim, é possível que a carta seja reduzida a 
cinzas se nossas mãos a tocarem. Você é incapaz de entender nossa situação difícil".  

Elas enviaram uma mensagem a Krishna dirigindo-se à abelha: "Ó abelha, por que você não regressa e 
conta para Krishna que Ele deveria olhar pelo menos uma vez para nós? Você não pode pedir a Krishna 
que ilumine nossos corações escuros com Sua forma resplandecente? Nossa vida se tornou uma árvore 
seca. Por favor, diga a Krishna que ponha alguma vida nela?" (música em Télugo) Radhika rezou: "Ó 
Krishna, de qualquer maneira, vamos morrer por causa da separação de Você. Por favor, nos permita 
estar com Você pelo menos em Sua próxima encarnação. Se Você tomar a forma de uma árvore, nos 
permita ser a trepadeira que se entrelaçará ao Seu redor. Se assumir a forma de uma flor, nos deixe ser 
as abelhas que voam sobre Você. Se for como o Monte Meru, nos deixe ser como uma cachoeira que 
flui por Você. Se Você se tornar o oceano poderoso, deixe que nos tornemos rios que se fundirão em 
Você". (Poema em Télugo). Assim, as Gopikas sempre almejaram a Divina proximidade. Este é o sinal 
da verdadeira devoção. A verdadeira filosofia inclui estabelecer uma relação entre o indivíduo e Deus. As 
Gopikas nunca deram espaço para sentimentos mesquinhos. Elas aspiraram pela relação íntima com 
Deus.  

O melhor caminho para amar a Deus é amar a todos e servir a todos. Tenham a firme convicção de que 
Deus está presente em todos. Não há nenhum lugar onde Deus não exista. Mas vocês não podem ver 
Deus, enquanto houver um sentimento de 'eu' (ego) em vocês. As Gopikas não tinham absolutamente 
nenhum sentimento de ego. O 'eu' delas tinha se fundido com Krishna. Enquanto houver ego em vocês, 
só encontrarão multiplicidade. Uma vez que percebam que Vocês e Eu somos um, encontrarão, em 
todos os lugares, a unidade verdadeira e eterna.  

A Dedicação das Mensageiras de Sathya Sai 

A associação de ex-alunas do Campus de Anantapur1 - as Mensageiras de Sathya Sai - está celebrando 
seu aniversário hoje. Elas estão servindo à sociedade e, conforme o nome sagrado da associação delas, 
estão difundindo a mensagem de Swami. Vocês escutaram o relatório das suas atividades. Na verdade, 
elas fizeram muito mais que o mencionado no relatório. De fato, eu as instruí a fazerem o relatório tão 
breve quanto possível. Embora o relatório delas seja breve, elas estão fazendo um serviço de destaque 
para a sociedade. Não somente aqui, mas também em vários outros países, como o Japão, Canadá, 
EUA, Alemanha, etc., elas estão empreendendo atividades de serviço, apoiando os ideais do Instituto Sri 
Sathya Sai de Ensino Superior. Elas estão gastando seus salários em atividades de serviço. Quando 
questionadas pelos seus pais, elas respondem: "Swami nos deu educação e cuidados médicos gratuitos. 
Nós devemos nossa riqueza e saúde a Swami. Assim, todo nosso salário deve ser dirigido para o serviço 
à sociedade. Não estamos desperdiçando nem sequer um centavo ". Assim, elas estão transformando 
até mesmo seus pais.  

Todos vocês sabem que há uma médica oftalmologista chamada Dra. Vansa em nosso Hospital Geral. 
Ela é viúva. A filha dela estudou em nossa faculdade e agora está morando na Austrália com seu marido. 

                                                 
1 Na Índia homens e mulheres estudam separadamente. O Campus de Anantapur é a Universidade para mulheres fundada por 
Sathya Sai Baba. 
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Ela provocou uma transformação no marido dela e, como resultado, ele também está envolvido 
ativamente em várias atividades de serviço. O marido e a esposa usam seus salários no serviço à 
sociedade. Eles não têm filhos. Dra. Vansa rezou a Mim para que sua filha fosse abençoada com uma 
criança. A filha dela disse que Swami era tudo para ela e que ela não queria ficar envolvida em afazeres 
domésticos por ter filhos. Ela disse que considera todas as crianças como seus filhos. Ela rezou para 
que tivesse a liberdade para realizar atividades de serviço a seu gosto. Há muitas mulheres que têm tais 
desejos nobres, mas, entre os homens, dificilmente encontramos alguém tendo tais sentimentos amplos.  

Desde tempos imemoriais, nasceram na Índia muitas mulheres nobres que deram um exemplo ideal de 
caráter e devoção. Vocês podem ter ouvido falar de Savitri, que trouxe seu marido de volta à vida; 
Chandramati, que extinguiu num instante o fogo selvagem, demonstrando o poder da verdade; Sita, que 
saiu do fogo ardente incólume e Damayanti, que reduziu um mau caçador a cinzas com o poder de sua 
castidade. Todas estas mulheres nobres trouxeram nome e fama a esta terra sagrada da Índia. Não só a 
Índia, o mundo inteiro progredirá por causa das mulheres nobres e de caráter. Então, nunca subestimem 
as mulheres.  

O 75º Aniversário deste corpo está se aproximando. As Mensageiras de Sathya Sai esboçaram planos 
elaborados para o 75º Aniversário e já começaram a executá-los. Elas compraram 1.000 sacos de arroz 
para a distribuição gratuita de alimento para os devotos por 10 dias durante as celebrações do 75º 
Aniversário. Há cerca de 3.000 membros na Organização delas. A sua fé é inabalável e sua devoção a 
Swami está ficando mais forte a cada dia. Elas estão se preparando para distribuir 75.000 sáris. Elas 
querem que todos os sáris tenham o mesmo corte e, assim, já fizeram um pedido com relação a isto. Tal 
devoção e sinceridade estão mais presentes entre as mulheres do que entre os homens.  

De fato, as mulheres simbolizam a devoção (Bhakti) e os homens representam a sabedoria (Jnana). 
Aquele que tem devoção tem o direito a entrar até mesmo nos aposentos do Divino palácio, enquanto o 
que tem sabedoria só tem acesso à sala de audiências de Deus. Talvez vocês saibam que os reis de 
antigamente convocavam reuniões na sala de audiência real, onde só homens se reuniam. Os homens 
não podiam entrar nos aposentos do palácio (Antahpur). Só as mulheres, que simbolizam a devoção, 
têm acesso ao Antahpur de Deus. O que é o Antahpur? Antaratma (o espírito que habita o interior) é o 
Antahpur. É só a devoção, não a sabedoria, que leva a Antahpur. A maioria dos homens que se reuniram 
aqui hoje só está aqui por causa da inspiração de mulheres. As mulheres são responsáveis pelos 
homens seguirem o caminho da devoção. Em Minha opinião, as Mensageiras de Sathya Sai deveriam 
assumir o comando da difusão da mensagem divina por todo o país. O país progredirá principalmente 
pelo esforço das mulheres. Não só a Índia, mas o mundo inteiro deve progredir. A cultura antiga de 
nosso país deveria ser reavivada.  

O coração de Uddhava, que foi considerado um sábio, transformou-se ao ver o amor e a devoção das 
Gopikas por Krishna. Ele dirigiu-se a Krishna com uma oração, pedindo para que pudesse ser 
abençoado com pelo menos uma fração da devoção delas. As Gopikas disseram que tinham só uma 
mente e que ela estava centrada em Krishna. Mas, os homens têm muitas mentes! A afirmação das 
Gopikas é, em si mesma, a filosofia mais elevada.  

O Verdadeiro Espírito de Natal em Prasanthi Nilayam 

Se vocês olham o mundo com uma visão material, vêem variedade. Se olham-no com uma compreensão 
da Divindade tudo parecerá ser a forma de Deus. "Como é a mente, assim você se torna" (Verso em 
Sânscrito). Alá, Jesus, Zoroastro, todos estes são nomes para a mesma Divindade. Atualmente, o Natal 
é celebrado principalmente por cristãos, mas não cometam o engano de achar que ele é somente para 
cristãos. É uma ocasião santa e feliz a ser celebrada por toda a raça humana. Libertem-se de diferenças 
religiosas e filosóficas e ampliem sua religião (Matha) e suas mentes (Mathi). Só há um Deus e Ele é o 
morador interno de seus corações. Se vocês perceberem esta verdade, então toda a humanidade se 
tornará uma única raça. Só há uma religião no universo e é o amor divino (Prema). Alguém sem este 
princípio de amor em seu coração não é hindu, nem cristão, nem muçulmano, nem Sikh. Ele não é 
melhor que um demônio. A unidade total de todas as religiões só pode ser vista em Prashanti Nilayam. 
Imaginem que fenômeno é, cristãos de 64 países do mundo se reunirem aqui para celebrar o Natal. Este 
princípio de unidade é a verdadeira devoção. Swami reitera que esta não é uma celebração só para 
cristãos, mas é uma ocasião santa para toda a humanidade. É o desejo de Swami que tais diferenças 
sejam completamente erradicadas.  
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Há várias tarefas diante das Mensageiras de Sathya Sai. Mera distribuição de alimento, medicamentos e 
administrar programas de Bal Vikas não são o bastante. Claro que, tudo isto é necessário, mas junto 
com todas estas atividades, os ensinamentos espirituais também são essenciais. Se o elemento 
espiritual de vida é perdido, a vida é um desperdício. Então, todos vocês se assegurem que a vida 
espiritual esteja na vanguarda de todas as suas atividades. Estas palavras não só são direcionadas às 
mulheres Mensageiras de Sathya Sai. Os jovens também devem realizar atividades semelhantes.  

As Mulheres Podem Transformar o Mundo Inteiro 

As mulheres geralmente têm menos liberdade que os homens. Se, simplesmente, as mulheres tivessem 
recebido o nível de liberdade permitido aos homens, o modelo da sociedade na face da terra teria sido 
mudado. Elas trabalham sob muitas dificuldades impostas pelos maridos, pais e filhos. Apesar de 
pressões severas de todos os lados, elas estão avançando. Por outro lado, os homens dificilmente têm 
tais constrangimentos. É surpreendente o porquê de pessoas com tal liberdade não entrarem em 
indagações espirituais ou serviço social. Qual a utilidade de sua educação se não a usam para o serviço 
à sociedade? Vocês podem muito bem jogar seus livros no fogo.  

Acumulem Caráter e não Riquezas 

É mais importante acumular caráter (Guna) do que riqueza (Dhana). A riqueza é acumulada por muitas 
pessoas. Que riquezas elas levam consigo quando deixam este mundo? Nenhuma. É claro que a pessoa 
tem que obter riqueza. Mas, o acúmulo de riqueza deveria estar dentro de limites. Todas as suas 
faculdades deveriam estar à disposição da sociedade. Somente então seu país progredirá.  

Vocês sabem muito bem o tipo de inquietação que está prevalecendo no mundo inteiro atualmente. 
Medo e terror os perseguem onde quer que vocês vão. É o dever da juventude corrigir esta situação. Em 
primeiro lugar, vocês devem servir aos seus pais. Então, cuidem de sua família. Sirvam à sua 
comunidade. Podem, então, realizar a tarefa de servir ao seu país. Mas não anseiem pelos frutos de 
seus esforços. A recompensa apropriada para todas suas ações lhes será concedida por Deus. O 
próprio serviço ao país se torna adoração a Deus.  

Estudantes - Mensageiras de Sathya Sai!  

Swami está contente com os serviços que vocês executaram até agora. Mas, é o desejo de Swami que 
todas vocês devem executar muito mais. Vocês sabem como uma mãe as abençoa. É necessário a 
vocês agirem de tal modo que adquiram as bênçãos e a aprovação de seus pais. Amanhã, vocês 
também podem se tornar mães. Sirvam aos seus pais hoje de forma que, por sua vez, seus filhos 
possam servi-las em tempos de necessidade. Como vocês semeiam, assim colhem.  

A única coisa que vale a pena adquirir neste mundo é o amor divino. Esta é a aquisição mais nobre que 
conduz à bem-aventurança e à imortalidade. Uma vez que obtenham isto, tudo mais no mundo será de 
vocês, basta pedir. Para isto, vocês devem, primeiro, se engajar no trabalho social. O desejo fútil de 
obter qualificações educacionais mais e mais elevadas deve ser moderado. Vocês podem adquirir tanta 
riqueza quanto sejam capazes, mas usem-na para o bem-estar da sociedade. Contemplem Deus com 
toda sua mente e coração. Só então poderão atingir a meta de suas vidas.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: “Prema mudhitha Manase Kaho..."  

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 1 - 1/2000 


