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ENFRENTEM A INVEJA COM AMOR 
Data: 25/12/00 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Brindavan 

A paciência é a verdadeira beleza nesta terra sagrada da Índia.  
O sentimento doce neste país é o sentimento pela mãe.  

O caráter é valorizado acima até da própria vida.  
As pessoas esqueceram dos princípios básicos da cultura da Índia  

E, atualmente, estão imitando a cultura ocidental.  
Os indianos não estão conscientes da grandeza da sua própria herança cultural,  

Assim como o poderoso elefante não está consciente de sua própria força. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

Rapazes e Moças!  

Desde tempos antigos, esta terra foi o berço de sábios, profetas e santos que propagaram a cultura 
sagrada da Índia para o resto do mundo e ganharam nome e fama; mas tais almas nobres estão 
esquecidas hoje. Vocês devem reconhecer que a reputação da Índia é completamente dependente de 
sua riqueza espiritual e de nada mais. Simplesmente, pensem vocês mesmos sobre a dificuldade da 
Índia dos dias atuais; a mesma Índia que uma vez difundiu a luz da Divindade para o resto do mundo. 
Nesta terra sagrada, muitos homens de nobreza e virtude tiveram que suportar muito sofrimento e 
críticas, contudo, permaneceram firmes na sua resolução de estabelecer um exemplo para a 
humanidade.  

Jesus Foi Vítima da Inveja dos Perversos 

Hoje, vocês têm que se lembrar dos ideais que Jesus representava. De tempos em tempos, muitas 
almas nobres, dotadas com imenso poder espiritual, nasceram para propagar ensinamentos sagrados 
para o mundo. Elas se esforçaram muito para fazer do mundo um lugar bom para se viver. Mas sem 
entender suas nobres intenções, pessoas tolas tentaram ridicularizá-las e persegui-las. Desde seu 
nascimento, Jesus teve que enfrentar muitas tentações e tribulações. Quando o nome e a fama de almas 
nobres se difundem amplamente, muitas pessoas se tornam invejosas. A história da Índia está repleta 
com muitos exemplos que testemunham esta verdade. A inveja (asuya) e a ausência de inveja (anasuya) 
são irmãs. A inveja tem três filhos: desejo, raiva e ódio. A Trindade Divina (Brahma, Vishnu, e 
Maheswara) nasceu da ausência de inveja. As forças malévolas do desejo, da raiva e do ódio causam 
muitos problemas para as pessoas. Jesus também sofreu de todas as formas possíveis, embora se 
esforçasse incansavelmente pela paz e o bem-estar da sociedade. Ele era a síntese da compaixão e o 
refúgio dos pobres, necessitados e desamparados. Mas muitas pessoas tentaram criar dificuldades para 
Ele, já que não gostavam dos Seus ensinamentos e de Suas atividades sagradas. O ódio deles por 
Jesus aumentava dia a dia. Até mesmo os sacerdotes se viraram contra Jesus, pois se tornaram 
invejosos da Sua popularidade crescente. Mas os pescadores tinham Jesus em alta estima. Eles 
começaram a seguir Seus ensinamentos e se tornaram Seus discípulos. Como Ele se tornou cada vez 
mais popular, muitas pessoas, por inveja, colocaram obstáculos no caminho d'Ele e, até mesmo, 
tentaram matá-lO.  

Jesus teve doze discípulos. Judas era um deles. Mas ele traiu Jesus. Naquela época, havia só um 
Judas, mas hoje há muitos "Judas". Hoje, o mundo está mergulhado em perturbação por causa do 
aumento no número de traidores como Judas. Eles são mesquinhos e facilmente tentados pelo dinheiro. 
Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata. Até mesmo dois mil anos atrás, o dinheiro era a 
principal tentação do homem. Por causa da ganância por dinheiro, pessoas recorrem a meios maus e 
injustos, distorcem a verdade e fazem falsa propaganda. Este era o caso naquela situação e é o mesmo 
agora. Ninguém precisa ter medo de tais falsas alegações. Por que deveria-se ter medo do erro que não 
se cometeu? No passado, muitas pessoas perversas tiveram inveja das personalidades divinas que 
atingiram fama mundial pelos seus ensinamentos sobre verdade e retidão. Até mesmo hoje não há 
nenhuma falta de tais pessoas más.  

A Resolução de Bhagavan de Servir à Humanidade é Inabalável 

Hoje, muitas pessoas têm inveja de Sai, já que Seu nome e fama estão se difundindo amplamente. Eles 
nem realizam nenhuma atividade boa, nem podem tolerar se outra pessoa estiver fazendo o bem. A 
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região de Rayalasema sofreu de escassez de água potável desde o tempo da regência britânica. Havia 
muitos líderes e homens ricos, mas nenhum deles levou adiante a tarefa de prover água potável para 
esta região. Foi Sai Baba que matou a sede das dezenas de milhares de pessoas de Rayalasema.  

Atualmente, o custo de cirurgias de coração é de cerca de milhares de rúpias. Novamente, foi Sai Baba 
que estabeleceu Hospitais de Super Especialidades onde as mais caras cirurgias de coração são 
realizadas totalmente sem custo. A área de educação está corrompida pelo dinheiro a uma tal extensão 
que tem-se que pagar 20.000 rúpias como 'donativo' para que uma criança seja admitida na escola 
primária. Mas Sai Baba está provendo educação gratuita desde o nível primário até a pós-graduação. 
Nenhum outro indivíduo ou governo foi capaz de prover educação ou cuidado médico gratuitos para o 
povo. 

Algumas pessoas são tão mesquinhas que perderam o senso para entender e apreciar a santidade 
associada com estas atividades. Algum deles foi capaz de realizar pelo menos um milésimo do que Sai 
Baba está fazendo? Não, não, não! Só Sathya Sai Baba empreendeu tais tarefas nobres sem um traço 
de egoísmo. O coração de Sai é puro, os sentimentos d'Ele são sagrados e Ele é totalmente abnegado. 
Sathya Sai Baba representa os 3 P's: Pureza, Paciência e Perseverança. Não há nenhum traço de 
egoísmo em Sai Baba, da cabeça aos pés. Ele está prestando serviço totalmente abnegado. Por que 
estes que têm ao menos uma inteligência modesta são incapazes de reconhecer esta verdade? Por que 
estão realizando falsa propaganda? Eles estão fazendo assim devido a sua ganância por dinheiro. Não 
somente isso. O dinheiro é a causa da conversão de pessoas de uma religião para outra. Até mesmo 
esses que usam vestes ocres (renunciantes) se tornaram invejosos da prosperidade uns dos outros e 
instigam falsa propaganda.  

A pessoa não se torna um santo ou desenvolve devoção só por usar vestes ocres.  
A pessoa não se livra de seus pecados somente por segurar a Gita em uma das mãos. 

(Poema em Télugo) 

O que dizer sobre o papel dos líderes religiosos (Petadhipathis) nisto? Até mesmo alguns dos 
denominados 'ascetas' estão se envolvendo nesta atividade má. Não devemos criticar ninguém, mas sou 
forçado a contar-lhes tudo isso, porque a situação atual demanda. Não tenham medo de qualquer falsa 
publicidade.  

Outro Hospital de Super Especialidades em Bangalore foi construído a um custo de 3 bilhões de rúpias 
(cerca de 60 milhões de dólares, pelo câmbio da época). Nesta imensa terra da Índia, vocês encontram 
algum político no poder que se associe com tais causas nobres? Por outro lado, eles descaradamente 
falam mal dos outros. Pessoas que tentam colocar obstáculos no caminho das atividades sagradas não 
são seres humanos de forma alguma. Eles são verdadeiramente demônios. Até mesmo se o mundo 
inteiro estiver repleto de tais demônios, a resolução de Sai nunca mudará. Algumas pessoas, devido a 
sua mesquinhez, estão tentando manchar a imagem de Sai Baba. Eu não almejo nome e fama. Desta 
forma, não perco nada devido a suas falsas alegações. Minha glória irá aumentar dia a dia. Nunca 
diminuirá nem um pouco se eles publicarem a sua falsa propaganda no mundo inteiro em letras 
garrafais. Alguns devotos parecem estar perturbados com estas falsas declarações. Eles não são 
verdadeiros devotos de forma alguma. Tendo conhecido o poder grandioso de Sai, por que deveriam ter 
medo do ‘grasnido dos corvos’? Não se deve ser desencaminhado por tudo aquilo que está escrito nos 
murais, que é dito nas reuniões políticas ou publicado como contos vulgares pela imprensa. Vamos 
decidir firmemente propagar os princípios da verdade, da retidão e do amor. Sathya Sai Baba não tem 
nenhum traço de egoísmo n'Ele. Eu estou gastando milhões de rúpias para aliviar o sofrimento do pobre 
e do desamparado. Minha resolução é alimentar o faminto e dar educação às crianças pobres. Há muitos 
milionários neste mundo que são tão mesquinhos e têm uma mente tão limitada que jogam seus cães 
sobre as pessoas que pedem esmolas em suas portas. É vergonhoso considerá-los como seres 
humanos.  

Estas pessoas são incapazes de fazer sequer um milésimo do que Sathya Sai Baba está fazendo para a 
sociedade, mas descaradamente fazem falsas alegações. Seria muito melhor se elas seguissem Sathya 
Sai Baba e dessem um exemplo para o resto do mundo. Eu não tenho desejos ou ambições. Não há 
nenhum traço de inveja em Mim. Eu sou o amor personificado. O amor é Minha própria vida. A sabedoria 
é o fruto que Eu concedo. Estes dois formam a base da Minha vida.  
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Lembrem-se do Destino Daqueles Que se Opuseram à Divindade 

As pessoas que realizam falsas alegações estão fadadas a se arruinarem. Os que instigam tal falsa 
publicidade também conhecerão sua destruição. O dinheiro deveria ser utilizado para realizar ações 
corretas. Ele não deveria ser usado para propósitos maus. Sirvam a seus semelhantes com todo o amor 
e compaixão. Coloquem-nos no caminho certo e os façam felizes. Eu não tenho medo de qualquer falsa 
propaganda que as pessoas possam fazer. Por quê Eu deveria ter medo quando sigo o caminho da 
verdade, retidão e amor? Deixem as pessoas dizerem o que quiserem; Eu não sou perturbado.  

Hoje, estou explicando em detalhes a vocês o princípio do amor que Eu sustento. Durante a época de 
todo Avatar, as pessoas más colocam em prática seus estratagemas. Na época de Krishna, haviam 
pessoas mal-intencionadas, como Kamsa, Sisupala, e Dantavakra, que fizeram o máximo para prejudicá-
lO. Quando Rama encarnou para o estabelecimento do Dharma, Ele também foi sujeitado a muito 
sofrimento. Ele foi enviado para a floresta em exílio durante 14 anos onde teve que passar por muito 
sofrimento. Até sua esposa (Sita) foi afastada d’Ele. No final das contas, o que aconteceu a todos os que 
tentaram criar dificuldades para os seres divinos? Os que acusam estes seres e os fazem sofrer estão 
cometendo o pior dos pecados. Se a pessoa não puder realizar ações meritórias, é melhor manter-se 
quieta em vez de realizar tais ações pecaminosas.  

Há algumas pessoas que reivindicam ser devotas e tomam caminhos equivocados. Elas sentem que sua 
aparência física as tornará respeitadas. De forma alguma. É a sua natureza sagrada que os torna uma 
boa pessoa. Assim, deve-se levar uma vida de verdade e retidão. O princípio do amor é o mesmo em um 
e em todos. Todos devem permanecer unidos pelo laço do amor. Então, o mundo inteiro se tornará uma 
família. Jamais poderemos alcançar a felicidade se contraímos e fragmentamos o amor e 
desenvolvemos o ódio.  

Eu levo uma vida repleta de amor do amanhecer ao anoitecer. Estou dando educação gratuita de alta 
qualidade a milhares de estudantes. Não meramente educação gratuita; Estou mostrando para eles 
através do exemplo, o caminho para levarem vidas ideais. Quando estes estudantes saem, algumas 
pessoas tentam poluir as mentes deles com sentimentos maus. O que quer que os outros possam dizer, 
nossos estudantes são como ouro. O próprio pó dos pés deles evita a maldade dos outros. Os 
bacharéis, rapazes e moças, de nossas instituições, estão levando vidas sagradas e exemplares.  

Trair Deus é o Pior Pecado 

As "Mensageiras de Sathya Sai", associação de ex-alunas do colégio de Anantapur, está realizando 
várias atividades de serviço em muitos países. Elas estão encorajando seus maridos para que sigam o 
caminho do serviço. Nossos antigos estudantes estão trabalhando em vários países como Suíça, 
Estados Unidos, Japão, China, Rússia,. Alguns estrangeiros estão tentando suborná-los, pedindo-lhes 
que criem histórias contra Sathya Sai Baba. Na Suíça, quando uma de nossas estudantes foi abordada 
por alguém lhe pedindo que inventasse histórias contra Sai Baba, ela ficou tão enfurecida que 
imediatamente tirou o sapato para dar uma lição naquela pessoa. Ela perguntou: "Esta é a religião que 
você ensina? É este o ideal que sua religião propaga? Que vergonha! Saia daqui!” Mas há alguns 
traidores como Judas que estão sendo subornados para lançar falsas acusações contra Sai Baba.  

No final das contas, o que aconteceu a Judas? Ele se sentiu um miserável por ter traído Jesus por 
dinheiro. Ele chorou de arrependimento. Ele se bateu, enquanto dizia: "Que vergonha! Eu sou um traidor. 
Eu traí meu próprio mestre e Deus". E trair Deus é o pior de todos os pecados. Tal traição nunca poderá 
ser reconciliada em qualquer número de nascimentos. Assim, nunca tentem trair Deus. Amem a todos. 
Saúdem até mesmo os que criticam vocês, pois a Divindade está presente em todos. Não deteriorem 
suas mentes dando guarida para sentimentos de raiva. Rezem a Deus com amor. Todas as almas e 
encarnações nobres no passado, também tiveram que suportar críticas. Vocês podem perguntar por que 
tal crítica deve surgir. A crítica, de fato, aumentará sua glória. O prazer é um intervalo entre duas dores. 
A sombra segue a luz. Não se deve ter medo da sombra. Há luz até mesmo na sombra. Luz e sombra 
não podem existir separadamente. Há um princípio de unidade entre elas. Assim, não reajam a qualquer 
crítica lançada contra Swami ou qualquer outro ancião. Simplesmente ignorem, dizendo que vocês não 
tem nada a ver com isto. Se alguém lhes apontar erros, vocês podem certamente corrigi-los. Mas se 
alguém lançar falsas acusações contra vocês, não precisam se preocupar com isto. Estejam contentes. 
Se a crítica é feita em voz alta, ela se perde no ar rarefeito. Se é feita dentro de si mesmo, vai para si 
mesmo. Sendo este o caso, por que vocês devem ficar perturbados? Deixem qualquer um dizer qualquer 
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coisa; permaneçam tranqüilos. Considerem tudo que acontece como bom para vocês. Com tal 
equanimidade, continuem seu bom trabalho.  

O Amor, Por Si Só, Pode Santificar Suas Vidas 

No futuro, vocês testemunharão muito mais eventos gloriosos. Não há nada que Sathya Sai não possa 
realizar. Na realidade, Ele pode assustar as pessoas com temor e maravilhá-las com Suas ações. Mas a 
única meta d'Ele é fazer todo mundo feliz. “Loka samasta sukhino bhavantu” (Que o mundo inteiro seja 
feliz). Os que aspiram pelo bem-estar dos outros nunca terão dificuldades. Nenhuma dificuldade poderá 
estremecê-los. Um pequeno exemplo: certa vez, Buddha encontrou o demônio da inveja que disse: 
"Buddha, eu vou engolir você". Buddha sorriu e disse docemente: "Ó demônio da inveja, Eu também 
amo você". Ao escutar as palavras amorosas de Buddha, o demônio se transformou imediatamente em 
uma pomba, que simboliza amor e paz, e voou.  

A pessoa só se torna um devoto, no verdadeiro sentido do termo, quando cultiva paciência e conquista 
as más qualidades da raiva, do ódio e da inveja com o amor. Não se sintam engrandecidos pelo elogio 
ou deprimidos pela culpa. Não é adequado da parte de vocês amarem só os que os elogiam e odiar os 
que os criticam. Sejam equânimes com o elogio e a censura. A crítica só os ajudará a progredir. Assim, 
não alimentem o ódio contra esses que os criticam. Aceitem qualquer coisa boa que entra em seu 
caminho. Ignorem tudo que é ruim. As pessoas podem elogiar ou criticar, mas ninguém pode abalar Sai. 
Sai vive na verdade. Ninguém pode abalar a verdade em nenhum momento. Levem suas vidas com esta 
forte convicção. Desenvolvam fé em Deus dia após dia. Com o aumento da fé, toda a maldade perecerá. 
Não abandonem as práticas espirituais que vocês têm feito desde o princípio. Como Jesus enfrentou 
todas as dificuldades com fortaleza, Ele vem sendo adorado e venerado até hoje.  

Uma vez, um jovem discípulo perguntou para Jesus: "Ó Mestre, quando sou confrontado com qualquer 
problema, como devo resolvê-lo?" Jesus respondeu: "Ó tolo, não busque soluções para seus problemas. 
Ame a Deus que está instalado em seu coração. Ame até mesmo aqueles que odeiam você, porque 
Deus também está presente neles. Como você poderá ter sofrimento quando ama a todos? Seu coração 
será preenchido de bem-aventurança quando amar a todos". A resposta de Krishna a Arjuna foi similar 
quando este perguntou: "Swami, há alguma pessoa que é muito querida a Você?” Krishna respondeu: "Ó 
tolo, eu não tenho amigos nem inimigos. Estou presente em todo coração. Eu resido até mesmo nos 
corações desses que Me criticam. Quem vê Deus em todos e os ama é muito querido a Mim. A pessoa 
está intimamente relacionada a Mim, não pelo nascimento, mas pelo seu intenso amor por Mim. Tendo 
estado comigo por tanto tempo, é bastante surpreendente que não tenha entendido esta verdade básica. 
Ó, Arjuna, você me fez sentar em sua carruagem, mas não na carruagem de seu coração". Deve-se 
instalar Deus em seu próprio coração. Na realidade, vocês não precisam instalá-lO; Ele já está lá. É o 
bastante se souberem a verdade de que Deus está presente em seus corações. Uma vez que 
reconheçam esta verdade, vocês mesmos se tornarão Deus.  

O que vocês têm que propagar para o mundo é somente o amor. Não existe nada que não seja o amor 
neste mundo. O Amor é Deus. O amor é vida e o amor é tudo. Assim, cultivem o amor cada vez mais. 
Não deixem suas mentes oscilarem sob nenhuma circunstância. Uma mente oscilante se torna profana. 
Foi por isto que Thyagaraja cantou certa vez: "Ó mente, não oscile e não se iluda. Você sofre por causa 
da ilusão." Considerem o amor como sua própria vida. O amor, por si só, torna sua vida sagrada. Só 
alguém com amor é um verdadeiro ser humano. O amor é o homem. O homem é amor. O homem é 
Deus e Deus é amor. É o amor que unifica tudo. Então, desenvolvam amor. Trilhem o caminho da 
verdade e da retidão e levem uma vida repleta de paz. Não há nenhum poder, nenhum ideal e nenhum 
apoio maiores que os valores humanos da verdade, retidão, paz e amor. Estes quatro valores são os 
princípios que sustentam a vida. Pratiquem estes quatro valores e santifiquem suas vidas.  

Manifestações do Amor Divino!  

Sejam destemidos. Não tenham medo nem sequer se um raio estiver para cair em suas cabeças. A 
morte só vem uma vez, não duas. Ela está fadada a vir, um dia ou outro. Assim, não tenham medo da 
morte. Estejam prontos para qualquer coisa. Não tenham nenhum medo de seguir a verdade. 
Preencham suas vidas com amor. Só então suas vidas serão santificadas. Nenhuma prática espiritual, 
como a repetição do Nome e a meditação, pode redimir suas vidas se vocês não praticarem a verdade e 
o amor. Deixem que qualquer coisa aconteça, se agarrem a estes valores. Somente estes valores 
podem conferir felicidade e prosperidade para o mundo inteiro. Desenvolvam o amor cada vez mais. Não 
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prestem atenção à crítica dos outros porque vocês não estão cometendo nenhum erro. Que erro pode 
haver se a pessoa ama a Deus? Tenham um amor inabalável por Deus até seu último suspiro. Não 
dêem guarida para conflitos ou dúvidas. 

Cada um tem que enfrentar as conseqüências de suas ações. Ninguém pode predizer quando e como, 
mas a pessoa está destinada a enfrentá-las. Mas quando pensam constantemente em Deus, vocês 
nunca sofrerão. Deus os protegerá de todo sofrimento. Ele sempre estará com vocês, em vocês, ao 
redor de vocês, os protegendo. Vocês podem adorá-lO com qualquer nome - Jesus, Rama, Krishna, etc., 
mas lembrem-se que Deus é um, a meta é uma, a verdade é uma, e o amor é um. O amor é Deus. 
Instalem este princípio de unidade em seus corações e tenham fé inabalável nele. Não fragmentem seu 
amor em atividades ruins. Entendam o princípio da unidade e se fixem nele.  

Então, Deus certamente cuidará de vocês onde quer que estejam,  
Na floresta ou no céu,  

Na cidade ou numa aldeia,  
No topo da montanha ou no meio do mar profundo. 

(Poema em Télugo) 

Ninguém tem o direito de negar o seu Deus. Devido ao impacto da Era de Kali, as pessoas estão 
seguindo caminhos incorretos para obter dinheiro. Elas chegam ao ponto de matar outras pessoas por 
causa de dinheiro. Para elas, o dinheiro é tudo. Não se deveria lutar para ganhar dinheiro. A pessoa 
deve se esforçar para ganhar a riqueza do amor. Quando vocês têm a riqueza do amor em sua posse, 
nunca sofrerão. 

O Laço Sagrado de Amor entre Swami e Seus Estudantes 

Manifestações do Amor Divino!  

Eu espero não estar causando problemas falando muito. Na realidade, estou dando a vocês um grande 
esclarecimento. As pessoas que estão desencorajadas devem receber o tônico da coragem, então não 
terão qualquer fraqueza.  

As "Mensageiras de Sathya Sai" estão prestando serviços básicos à sociedade. Às vezes, elas até 
abdicam de sua comida enquanto participam de atividades de serviço. Mas esta não é uma prática boa, 
já que deteriorará a saúde delas. Elas quiseram contribuir para o Hospital de Super Especialidades que 
está sendo construído em Bangalore. Sendo mulheres, se sentiram tristes por que não era possível 
realizarem alguma atividade de serviço no local da construção, como carregar tijolos, etc. Elas coletaram 
7 milhões e meio de rúpias das suas próprias pequenas economias e enviaram a quantia para a 
Organização Sri Sathya Sai sem Me informar. Não somente elas, mas há muitos ex-alunos de nossa 
faculdade que estão trabalhando no exterior. Embora estejam trabalhando no exterior, eles pertencem a 
Swami. Alguns deles esperaram juntos aqui por meses, sem mesmo comer adequadamente. Eles 
também economizaram algum dinheiro para contribuir para o hospital. Eles enviaram 4 milhões e meio 
de rúpias para a Organização Central para este fim.  

Nós não queremos seu dinheiro. Nós queremos seu amor. Nós queremos seu bem-estar, progresso e 
felicidade. Onde quer que vocês estejam, levem vidas exemplares. Alguns estão com a impressão de 
que pessoas ricas estão contribuindo com milhões e milhões de rúpias para este hospital. Nós não 
estamos lhes pedindo. Eles também não nos estão dando. Eu estou contente com até mesmo uma 
pequena contribuição oferecida com amor. Muitas pessoas ofereceram a Jesus vários presentes, mas 
ele não aceitou nenhum deles. Mas quando uma velha senhora lhe ofereceu uma pequena moeda, Ele 
aceitou alegremente e a manteve consigo até seu último suspiro, já que o oferecimento foi feito com 
amor. Semelhantemente, o que Eu quero é amor, não dinheiro. Assim, muito mais hospitais surgirão no 
futuro. Eu não peço nenhuma ajuda a ninguém. É a Vontade da Verdade (Sathya Sankalpa), e o que Eu 
estou fazendo é bom. Se a pessoa realizar qualquer trabalho bom, ele está destinado a dar frutos. É 
Minha bondade que atrai toda a ajuda.  

Estudantes! Rapazes e Moças!  

Levem de volta o dinheiro que vocês nos deram. Não somente agora, Eu nunca quis dinheiro em 
nenhum momento de Minha vida. Seu amor, progresso e bem-estar é o que Eu quero. Eu serei agradado 
se vocês levarem vidas exemplares com uma boa conduta. Angariem o bom nome de que os estudantes 
Sathya Sai são bem comportados. Dinheiro vem e vai, moralidade vem e cresce. Desenvolvam sua 
moralidade e caráter. Sejam corajosos. Compartilhem seu amor com os outros. As pessoas de fora não 
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estão conscientes do amor e devoção que os estudantes e devotos têm por Mim. Eles nem mesmo ligam 
para sua saúde quando vêm me servir. Mas Eu não quero tal serviço. Vocês devem se alimentar bem. 
Não se prejudiquem, não submetam o corpo a nenhum sofrimento pois Deus é seu habitante interno. 
Tornem-se felizes; então, sirvam à sociedade. Vocês têm ido para várias aldeias e servido aos pobres. 
Não há nenhum serviço maior que este. Esta riqueza de serviço é muito maior que milhões de rupias. 
Vão para toda aldeia; sirvam aos pobres e alimentem os famintos.  

Um Novo Projeto Para Ajudar os Pobres e Necessitados 

Como Eu mencionei recentemente a vocês, li uma notícia em um pequeno pedaço de papel, que 
aconteceu de Eu encontrar um dia destes. Havia uma mãe pobre que não tinha possibilidade de 
alimentar seu filho. Ela não tinha mais marido. Todos os dias ela pedia esmolas para alimentar seu filho. 
Algum tempo depois ocorreram chuvas pesadas continuamente durante quinze dias. 
Conseqüentemente, ela não pôde sair para mendigar. Uma manhã o filho dela começou a chorar, "Mãe, 
eu tenho fome. Me dê algo para comer". Em tal situação, o que ela poderia lhe dar? Ela se sentiu 
desamparada e chorou. Ela pensou consigo mesma: "Filho, Deus não me deu a força para alimentá-lo". 
Naquele momento de desamparo, ela conseguiu obter veneno de alguma maneira, misturou-o com água, 
deu ao filho e bebeu. Ambos morreram. Eu me senti muito triste por, nesta terra da Índia, que é 
conhecida como a deusa do alimento (Annapurna), existirem algumas pessoas que não conseguem 
alimentar seus próprios filhos.  

Daquele dia em diante, Eu tomei uma resolução firme. As crianças devem ser alimentadas corretamente 
e receber educação adequada. Assim, Eu fiz depósitos fixos de 10 mil rupiaspara tais mães e seus filhos 
desamparados. Eles receberão juros de mil rúpias por mês. Não são mil rúpias o bastante para alimentar 
uma mãe e seu filho? Mas podem existir alguns vigaristas que tentarão explorar a inocência delas. Eles 
podem incentivá-las a investir essas 10 mil rúpias em um negócio para seus próprios fins egoístas. É por 
isto que o gerente do banco recebeu instruções rígidas com relação a isto para dar somente o juro todos 
os meses para a mãe em questão.  

Não é possível educar as crianças se elas estiverem morando em uma aldeia diferente. Nós queremos 
mantê-las perto e pedimos ao governo que nos desse um pedaço adequado de terra. Mas eles não nos 
deram e Eu parei de lhes pedir. Nós temos nosso próprio pomar. Eu decidi usar aquele pedaço de terra 
para construir casas para estas famílias pobres. Eu não quero nenhuma árvore frutífera. Eu pensei que, 
ao invés de utilizar a terra para cultivar frutas, é melhor utilizá-la em prol das crianças pobres. Nós vamos 
construir casas com dois quartos, uma cozinha e um banheiro para cada mãe e seus filhos. Eles podem 
morar durante toda a vida nestas casas e cuidar de suas necessidades com os juros que obtêm do 
banco. Eu assumirei a responsabilidade de prover educação para estas crianças. Nós temos muitos 
estudantes, rapazes e moças, que podem ensiná-los e treiná-los. Nossos rapazes e moças estão 
prontos para realizar qualquer serviço. Eu não quero elogiar Meus próprios estudantes, mas vocês não 
serão capazes de achar estudantes como eles em qualquer outro lugar. Eles são muito virtuosos. Eu 
quero que Meus estudantes prestem serviço aos pobres e necessitados e aliviem o sofrimento deles. 
Estudantes, vocês não precisam prestar atenção ao que os outros dizem. Tomem uma decisão firme de 
servir à sociedade e santificar suas vidas.  

Dentro em pouco, Eu irei para Puttaparthi. Muito em breve, o Encontro Esportivo dos Estudantes vai 
acontecer. Eles precisam ser encorajados. A construção de casas para os pobres também tem que ser 
iniciada. Então, por volta do dia 19, estarei de volta aqui (Brindavan) para a inauguração do Hospital de 
Super Especialidades que vai beneficiar todo o estado de Karnataka. Todos os doentes de coração 
deste estado devem ser curados de suas doenças. Diariamente, 30 a 40 operações acontecerão. Para 
este propósito, serão empregados 30 cirurgiões, com altos salários. Haverá de 8 a 10 salas de cirurgia. 
Pelo menos 25 a 30 cirurgias de coração devem acontecer diariamente. Nenhum paciente deve sofrer de 
parada cardíaca. Esta é Minha forte determinação. Eu não quero fazer qualquer distinção entre estados. 
Todos os estados são Meus. Todos pertencem a Mim e Eu pertenço a todos vocês. Não tenham 
nenhuma dúvida. Não dêem espaço para nenhuma fraqueza. Eu estou pronto para dar tudo que vocês 
precisam. Sejam corajosos. Por que temer quando Eu estou aqui?  

Rapazes e Moças!  

Sigam os comandos de seus pais e os façam felizes. Casem-se, se eles quiserem, e levem uma vida 
exemplar de um chefe de família. Eu os abençôo a todos e finalizo Meu Discurso.  
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Daqui a alguns minutos, as "Mensageiras de Sathya Sai" vão apresentar uma peça. É um drama 
exemplar, diferente dos que vocês vêem na televisão. Atualmente, a TV se tornou muito comum. As 
mentes dos jovens estão sendo estragadas assistindo televisão. Não há nenhum dano se bons 
programas são mostrados, mas o governo está encorajando programas que não são bons para as 
crianças. Não queremos um governo assim. Nós queremos um governo que faça as pessoas trilharem o 
caminho da verdade e da retidão. O Governo de Deus é o verdadeiro governo. Há pessoas que estão 
trabalhando para seus fins egoístas. Não as sigam. O egoísmo se tornou o modo de vida delas. Não 
deixem que ele se torne seu modo de vida. Não se unam a políticos. Sigam o caminho do serviço. Vão 
para todas as aldeias. Sirvam a todos. A melhor forma de amar a Deus é amar a todos e servir a todos. 
Aprendam esta arte do serviço. Muito feliz! - Chala Santosham.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan "Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare". 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 44 - Número 01 - 1/2001 


