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Dedicado
Com amor e reverência aos Divinos Pés de Lótus de

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
A Encarnação do Amor Divino

Suprabhātam
Significado - Sol interior - O autor do Sri Sathya Sai Suprabhātam

'Su' significa bom, auspicioso e 'Prabhātham', manhã, aurora. Portanto esta
oração milenar quer dizer um auspicioso amanhecer, uma preciosidade
devocional nascida na Índia antiga e que é adaptada para as diversas
formas e nomes de Deus.
O Suprabhātam pode ser percebido como uma oração, um poema, um
hino de louvor revelando o anseio pelo despertar da própria divindade
interior.
Composto por 10 versos, ele é entoado a cada alvorecer, numa atitude de
dedicar-se ao Senhor, orando por Suas bênçãos ao longo de mais um novo
dia.

O Sol interior

“O canto do Suprabhātam ora a Bhagavan (o Senhor Sathya Sai), em quem
estão manifestados todos os nomes e formas com os quais o ser humano
desejou expressar sua experiência com o divino, para que Ele torne cada
novo dia ‘Tava Suprabhātam’, Seu auspicioso amanhecer.
Sai é o ‘cocheiro’, morador de cada ser vivo consciente e, quando a súplica
Lhe é feita para que nos desperte de nossa agonia, este clamor é feito à
própria consciência para que seu Ser se torne consciente de sua própria
realidade interna. O amanhecer ou aurora pela qual o devoto deseja
fortemente é a emergência na consciência do Sol Sai para que dissipe a
escuridão da ignorância e a névoa da dúvida. Em todos está o HrdayaAkasha, o céu interior onde o intelecto, buddhi, é o Sol e a mente, manas, é
a Lua.
Quem pode ser Ele, além de Sai? Experimentá-Lo em qualquer nível que seja
é, de fato, uma auspiciosa manhã, o Suprabhātam.”
(Garland of 108 precious gems, N. Kasturi)

Sai fala um pouco sobre o autor do Sri Sathya Sai Suprabhātam
“A devoção intensa de Tirumalacharya Duupati Tirumalacharya, o autor do
Sri Sathya Sai Suprabhātam, costumava morar aqui. Ele tinha trabalhado no
tribunal real de Venkatagiri. Ele era um grande erudito em Sânscrito e nos
Shastras. Ele acompanhou Bhagavan a Badrinath com a avançada idade
de noventa anos. Bhagavan lhe perguntou se ele estava bem o suficiente
para empreender tal viagem árdua.
Ele afirmou que com Swami ao lado dele, ele viajaria qualquer distância sem
nenhum desconforto. Ele disse: ‘Sai Matha, se Você me abandonar, minha
existência inteira será um desperdício. Se Você me aceitar como Seu, será
como se eu tivesse tudo sob meu comando’. Este era o nível de devoção e
entrega no qual Tirumalacharya passou a vida dele.
Ele estava constantemente meditando em Sai Matha. Ele passou todo seu
tempo na proximidade de Swami, fosse aqui ou em Brindavan.
Sua devoção estava além de qualquer medida. Por conseguinte, o fim dele
foi tranquilo. Ele soube muito bem que seu fim estava se aproximando e um
dia expressou seu sentimento. Ao ser interrogado sobre como soube isto, ele
respondeu:
‘Swami está me falando de dentro’. Dizendo assim, ele foi para o banho
dele, trouxe um pouco de água, lavou os pés de Swami e tomou algumas
gotas da água santificada e disse:
‘Swami, minha vida obteve realização. O todo é tudo aquilo. O todo é tudo
isto. O todo nasceu do todo. Tirando o todo do todo, o que permanece é
também o todo' (verso em sânscrito). Física, mental e espiritualmente, eu
atingi esta plenitude. Agora o tempo veio para eu me fundir em Você".
Depois disso ele abandonou seu invólucro mortal e se fundiu em Swami. Não
há escassez de homens plenos de devoção deste tipo no mundo. É somente
por causa da presença de tais devotos que o mundo pode se sustentar.”
(Divino Discurso em 14/01/00)

Dependendo dos níveis de percepção de cada um, diferentes
interpretações podem ser lidas nas entrelinhas do Sri Sathya Sai
Suprabhātam.
Esta tradução para o português, não é literal. Foi feita a partir de várias
traduções do inglês, sendo elaborada com ares mais poéticos.

Suprabhātam
īśvarāmbā suta śrīman pūrvā sandhyā pravartate |
uttiṣṭha satya sāyīśa kartavyaṁ daivamāhnikam ||
Filho de Easwaramba! Majestade resplandecente única! O amanhecer se
anuncia ao leste. Rogo-te, Divino Sathya Sai, em Tua verdadeira glória de
onisciência, onipresença e onipotência, inicie, para o nosso bem, as
atividades cotidianas da Tua missão divina.

uttiṣṭhottiṣṭha partīśa uttiṣṭha jagatī pate |
uttiṣṭha karuṇā pūrṇa loka maṅgala siddhaye ||
Despertai, despertai, Luz Divina de Parthi! Espírito de todo o Universo e de toda a
Humanidade! Despertai, Mãe compassiva, para que toda a humanidade esteja
sob uma auspiciosa felicidade e para que todo o mundo seja santificado.

citrāvatī taṭa viśāla suśānta saudhe
tiṣṭhanti sevaka janāstava darśanārtham |
āditya kāntiranubhāti samasta lokān
śrī satya sāyi bhagavan tava suprabhātam ||
Na grande Morada da Paz, às margens do rio Chitravathi, aqueles que
anseiam servir-Te estão esperando para ver a Tua forma divina. O resplendor
do Sol está iluminando o mundo.
Divino Sathya Sai! Oro por um dia auspicioso, abençoado pela Tua vigília.

tvannāma kīrtana ratāstava divya nāma
gāyanti bhakti rasa pāna prahṛṣṭa cittāḥ |
dātuṁ kṛpā sahita darśanamāśu tebhyaḥ
śrī satya sāyi bhagavan tava suprabhātam ||
Os devotos cantando juntos a Tua glória, quando provam do néctar da
devoção, são felizes e bem aventurados. Docemente, derrama Tua graça,
concedendo-lhes a visão de Tua forma.
Divino Sathya Sai! Oro por um dia auspicioso, abençoado pela Tua vigília.

ādāya divya kusumāni manoharāṇi
śrīpāda pūjana vidhiṁ bhavadaṅghri mūle |
kartuṁ mahotsukatayā praviśanti bhaktāḥ
śrī satya sāyi bhagavan tava suprabhātam ||
Teus devotos estão chegando com grande entusiasmo, trazendo flores
sagradas de cores encantadoras e fragrância que fascina a mente, para
reverenciar os Teus Pés de Lótus na forma prescrita pelas escrituras.
Divino Sathya Sai! Oro por um dia auspicioso, abençoado pela Tua vigília.

deśāntarāgata budhāstava divya mūrti
sandarśanābhirati saṁyuta citta vṛtyā |
vedokta mantra paṭhanena lasantyajasraṁ
śrī satya sāyi bhagavan tava suprabhātam ||
Pessoas sábias de países distantes aqui têm vindo e anseiam de todo
coração obter a visão de Tua forma divina. Resplandecem pela luz e pela
felicidade que advém do canto contínuo dos mantras védicos que Te
glorificam.
Divino Sathya Sai! Oro por um dia auspicioso, abençoado pela Tua vigília.

śrutvā tavādbhuta caritram akhaṇḍa kīrtiṁ
vyāptāṁ digantara viśāla dharā tale'smin |
jijñāsu loka upatiṣṭhati cāśrame'smin
śrī satya sāyi bhagavan tava suprabhātam ||
Ao ouvir os Teus discursos maravilhosos e conhecido a Tua fama que alcança
os horizontes mais distantes, aqueles que buscam a Realidade têm vindo
para este lugar e aguardam obter a sabedoria espiritual.
Divino Sathya Sai! Oro por um dia auspicioso abençoado pela Tua vigília.

sītā satī sama viśuddha hṛdambujātāḥ
bahvaṅganāḥ kara gṛhīta supuṣpa hārāḥ |
stunvanti divya nutibhiḥ phaṇi bhūṣaṇaṁ tvāṁ
śrī satya sāyi bhagavan tava suprabhātam ||
Mulheres devotas como Sita e Sati, cujos corações são puros e desapegados
do mundo, assim como as flores de lótus em botão, estão Te esperando com
lindas guirlandas de flores nas mãos. Estão Te adorando com preces e cantos
de louvor como o próprio Senhor Shiva, adornado com uma serpente ao
redor do pescoço.
Divino Sathya Sai! Oro por um dia auspicioso, abençoado pela Tua vigília.

suprabhātam idaṁ puṇyaṁ ye paṭhanti dine dine |
te viśanti paraṁ dhāma jñāna vijñāna śobhitāḥ
Quem quer que leia ou recite diariamente este hino do despertar entrará na
Morada Suprema da Divindade, resplandecente pelo fulgor da realização
do Ser e da Sabedoria.

maṅgalaṁ guru devāya
maṅgalaṁ jñāna dāyine |
maṅgalaṁ parti vāsāya
maṅgalaṁ satya sāyine ||
Seja o Divino Guru auspicioso conosco.
Seja o Doador de Sabedoria auspicioso conosco.
Seja o Espírito manifestado em Parthi auspicioso conosco.
Seja Bhagavan Sathya Sai Baba auspicioso conosco.

Um pouco de sânscrito:
Pronúncia e Duração
Existe basicamente duas durações.
As vogais longas possuem o dobro da
duração das curtas
vogais curtas

a – como em “dia”
i – como em “ilha”
u – como em “uva”
ṛ – pronuncia-se direcionando a ponta
da língua para o céu da boca, equivale à
consoante r do inglês, como em “rain”
vogais longas

ū – mais prolongado do que o “u”, por
vezes é grafado como “oo”
ṝ – idem ao “ṛ”, porém mais
prolongado
ā – um “a” longo
ī – mais prolongado do que o “i”, por
vezes é grafado como “ee”
e – como em “ema”
ai – como em “pai”
o – como em “hoje”
au – como em “cautela”
Consoantes

k – como em “cão”
kh – igual ao “k”, porém mais aspirada
g – como em “gato”
gh – igual ao “g”, porém mais aspirada
ṅ – como em “manga”
c – como em “tchau”
ch – igual ao “c”, porém mais aspirada
j – como em “djembê”
jh – igual ao “j”, porém aspirada
ñ – como em “pinha”
t – como em “tatu”
th – igual ao “t”, porém aspirado
d – como em “Deus”
dh – igual ao “d”, porém aspirado

n – como em “nariz”
ṭ – pronuncia-se pelo contato da língua
com o céu da boca ao invés dos dentes
do “t” tradicional
ṭh – igual ao “ṭ”, porém aspirado
ḍ – pronuncia-se pelo contato da língua
com o céu da boca ao invés dos dentes
do “d” tradicional
ḍh – igual ao “ḍ”, porém aspirado
ṇ – pronuncia-se pelo contato da língua
com o céu da boca ao invés dos dentes
do “n” tradicional
p – como em “pai”
ph – igual ao “p”, porém aspirado
b – como em “bem”
bh – igual ao “b”, mas aspirado
m – como em “mãe”
y – como em “yang”
r – como em “árabe”
l – como em “lago”
v – como em “vida”
s – como em “saúde”
ś – como em “chá”
ṣ – como o “ś”, porém pronunciado
com a ponta da língua voltada para o
céu da boca
h – como em “tahine”
ḥ – som sibilante, normalmente se
encontra no final de palavras. Quando
no fim da frase, causa um eco da última
vogal, como em “namaḥ”, que se
pronuncia “namaha”
ṁ – som nasal

Para reflexão

Assim que você levantar da cama de manhã, examine, por alguns
momentos, seus pensamentos, planos, hábitos e atitudes em relação aos
outros, que estão a ponto de se apoderar de você, e decida a forma como
as coisas ocorrerão durante o dia.
Identifique, na multidão variada desses pensamentos, o vicioso, o perverso,
o nocivo, o prejudicial, aqueles nascidos da raiva, aqueles gerados pela
cobiça, e afirme que você não está disposto a ser dirigido por eles. Jogue
sua inclinação para o lado do bom, do construtivo, para renunciar e se
levantar como um homem mais feliz, mais forte e mais puro do que era
quando foi para cama.
Este é o verdadeiro exercício espiritual.
(Palavras de Sathya Sai, vol 35)

Desde a hora em que acorda pela manhã, o homem deveria utilizar seu
tempo e sua energia para o bem-estar da sociedade. Este é seu dever
principal. Ele deveria compreender que seu bem-estar reside no bem-estar
da sociedade.
(Pensamento para o Dia 29/01/2007)

Ao amanhecer, a mente está calma e clara quando desperta do conforto
do sono, liberta de agitações e depressões. Nessa condição mental, a
meditação no Senhor é muito proveitosa.
Este é o propósito das orações da manhã. Mas, ignorando o significado, as
pessoas fazem rituais de forma mecânica, cega. A partir de agora, realize o
culto da madrugada após perceber seu significado mais interior e mais
profundo.
(Dharma Vahini, Capítulo 7)

Quando você acorda, sinta que está entrando no palco para desempenhar
o papel designado pelo Senhor, e ore para que possa representá-lo bem e
merecer Sua aprovação.
De noite, quando for dormir, sinta que está entrando nos bastidores, mas com
o traje do seu papel, porque talvez o papel ainda não tenha terminado e
você não possa retirar o traje.
Talvez você precise fazer outra entrada na manhã seguinte. Não se
preocupe com isso.
Coloque-se plenamente à Sua disposição, pois Ele sabe: Ele escreveu a peça
e Ele conhece como ela continuará e como acabará. Seu papel é apenas
atuar e se retirar.
(Pensamento para o Dia 07/01/2008)

Ó Senhor, acabo de nascer do ventre do sono. Estou decidido a realizar todas
as tarefas deste dia como uma oferenda a Ti, Contigo sempre presente
diante do olho da minha mente.
Faz com que minhas palavras, pensamentos e ações sejam sagrados e
puros. Não permitas que eu cause dor a ninguém e que ninguém cause dor
a mim. Dirige-me e guia-me neste dia.
(Divino Discurso em 27 de julho de 1961)

Salão dentro do ashram, a Morada da Paz Suprema (Prashanti Nilayam)/ Índia,
onde o Sri Sathya Sai Suprabhatam é recitado diariamente.

A raça humana, o mundo inteiro e os objetos nele estão interligados pelo
vínculo do amor.
Deus é amor e reside no coração de cada um como a personificação
do amor.
Com base nesta verdade nós oramos: Samasta Lokah Sukino Bhavantu
(Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes).
(Discurso Divino, 17 de julho de 1997)

