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DISCURSO DO AVATAR
DESENVOLVAM A DEVOÇÃO, A ENTREGA
E A FÉ PARA REALIZAR DEUS

Reconheçam a Divindade Inerente em Vocês
Para falar a verdade, a vida humana é plena
de doçura. Desprovida de doçura, é um mero
desperdício. O homem persegue prazeres terrenos,

São muitas as religiões, mas a meta é uma só.

mundanos e sensuais. No entanto, a doçura presente

São muitas as roupas, mas o fio é um só.

no amor materno acha-se muito além desses

São muitas as joias, mas o ouro é um só.

prazeres. Eis a joia inestimável da cultura indiana. É

São muitas as vacas, mas o leite é um só.

a mãe que tudo sacrifica para criar, nutrir e proteger

São muitas as flores, mas a adoração é uma só.

o filho. A doçura existente na maternidade não pode
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São muitos os seres, mas o Atma é um só.

ser encontrada em nada mais

Incapaz de compreender essa realidade,

neste mundo.

devido à sua ignorância,
O homem tornou-se vítima de muitas

Nesta terra sagrada que é a

tribulações por causa da sua existência

Índia, a tolerância constitui a

mundana.

verdadeira beleza. De todos

O que mais há para ser transmitido a esta

os rituais, manter-se fiel à

assembleia de nobres almas?

verdade é a mais elevada

(poema em télugo)

penitência. O sentimento
nectáreo existente nesta nação

CADA RESPIRAÇÃO SUA REPETE:

é o sentimento de amor pela

“EU SOU DEUS”

própria mãe. Valoriza-se

Encarnações da Divindade!

muito mais o caráter do que

A cultura ímpar da Índia (Bharat)

até mesmo a vida. As pessoas

tem transmitido à humanidade, desde tempos

esqueceram os princípios

imemoriais, as mais elevadas lições no

fundamentais desta grande

tocante à moralidade e à espiritualidade.

cultura e estão imitando a

Acima de tudo, ela tem ensinado o homem a

cultura ocidental. É

perceber a divindade presente na mãe e no

lamentável! Os indianos

pai.

Seus

textos

sagrados

declaram:

“Reverenciem sua mãe e seu pai como Deus”
(Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava).

(bharatiyas) não estão
conscientes da grandeza da
sua herança cultural, tal como
um poderoso elefante não tem
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O Ser, no sentido de Ser Interno ou Eu verdadeiro; uma
centelha do Divino (termo traduzido, às vezes, como
“alma”).

consciência da própria força.
(poema em télugo)
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É imprescindível que todos reconheçam a

e da formação de seus pais. Uma criança herda a

divindade da mãe. Ao partir para a floresta, o Senhor

amplitude de mente e de coração dos pais. A conduta

Rama disse a Sita: Ó Bhujata (nascida da Terra)!

diária do homem reflete a grandeza ou a estreiteza

Não há deus maior do que a mãe e o pai na Terra. A

do seu coração.

mãe conhece a nossa mente, os nossos gostos, e está
sempre lutando pelo nosso bem-estar. Se não

Refugiem-se em Deus para Superar a Ilusão

reconhecemos a divindade da mãe, que se encontra

(Maya)

bem à nossa frente, como podemos conhecer Deus,

É

necessário

que o

homem

pratique

que está além da nossa compreensão e do alcance da

constantemente boas ações em sua vida cotidiana.

fala e da mente? É, portanto, essencial que

Como

reconheçamos mãe e pai como Deus. Por isso, é Meu

continuamente, poderá cantar bem; se mascar folhas

dever sagrado obedecer a Meu pai e cumprir a

de nim constantemente, até elas terão um sabor doce;

promessa feita por ele”.

se esfregar continuamente uma pedra, esta diminuirá

diz

o

provérbio:

“Se

você

cantar

Para compreender a Divindade, que está

de tamanho”. O valor de um diamante aumenta após

além do nível humano, o homem deve também

a lapidação; similarmente, a divindade reluz em uma

elevar-se a um estado além desse nível. Antes de

pessoa depois que esta passa por provas e tribulações

mais nada, ele deve viver como um verdadeiro ser

e mediante contínua prática. Produz-se fogo por

humano mediante a prática de qualidades humanas e

meio do atrito entre dois pedaços de madeira. A

o reconhecimento da divindade inerente nele. Quem

manteiga macia provém da batedura do creme. Da

é manava (o ser humano)? É o corpo ou a mente?

mesma forma, o homem pode alcançar a divindade

Não, não. Manava diz respeito ao princípio átmico,

pensando constantemente em Deus. Diz-se que,

que é sagrado e divino. Um verdadeiro ser humano

quanto mais se fricciona um pedaço de sândalo em

possui fé inabalável. Hoje em dia, porém, a fé

uma pedra, mais fragrância ele libera. Quando se

humana não é sólida. A fé é como os olhos do

tritura bem a cana-de-açúcar, esta só produz suco

homem. Este, no entanto, se tornou cego por haver

doce. Quando se coloca ouro no fogo, toda a sua

perdido os olhos da fé. Que necessidade tem o

impureza é removida e ele passa a brilhar

homem de buscar a Deus? Ofereçam serviço à

intensamente.

humanidade e recebam amor de Deus. Esse é o

espiritual deve enfrentar todos os problemas e

caminho certo. A melhor maneira de amar a Deus é

dificuldades, desenvolver espírito de renúncia e de

amar a todos e servir a todos. Como Eu lhes disse

sacrifício e vivenciar a divindade. Deve aprender

anteriormente, embora a divindade seja a mesma em

com a mãe a suportar tristezas, acusações, perdas e

todos,

adversidades e realizar a própria divindade seguindo

as

capacidades

e

potencialidades

dos

indivíduos variam, dependendo do seu nível

De

igual

modo,

um

aspirante

o seu exemplo.

evolutivo, dos méritos adquiridos em vidas passadas
3

Como vocês podem pensar em Deus, que

adequado usarem Hanuman como veículo. Deve-se,

está além do nível humano? O que é que Deus ama?

contudo, agir de acordo com as circunstâncias,

O que Ele espera? De que maneira vocês devem

usando apropriadamente o discernimento. Pode-se

proceder para serem aceitáveis a Deus? Se querem

cortar manteiga macia com um dedo, mas se requer

ter poder além do seu nível, se querem possuir força

um martelo para malhar um bloco de ferro. Rama e

superior à que têm, devem refugiar-se em Deus, que

Lakshmana subiram nos ombros de Hanuman e

está além de todas as coisas. O homem pode possuir

chegaram até Sugriva. Após testar devidamente as

imensa riqueza e grande poder e posição, mas a

habilidades de Rama como guerreiro, Sugriva caiu

ilusão (maya) tem muito mais poder do que ele. A

aos Seus pés e colocou sob o comando de Rama os

fim de superá-la, o homem tem que contar com a

serviços do seu exército de macacos.

ajuda de Deus, cujo poder é superior ao de maya.
A

história

de

Sugriva,

narrada

no

Ramayana2, é um bom exemplo disso. Seu irmão
mais velho, Vali, era dotado de imensa força, bem
superior à sua, e havia inimizade entre os dois
irmãos. Sabendo que poderia ser morto por Vali em
combate, Sugriva estava à procura do apoio de
alguém mais poderoso do que ele. Certo dia, viu
duas pessoas caminhando em direção à montanha
Rishyamuka, onde se escondia, com medo do irmão.
Apreensivo, enviou seu ministro Hanuman3 com a
missão de descobrir a intenção daqueles dois
indivíduos, que pareciam grandes guerreiros. Rama e
Lakshmana4 ficaram muito satisfeitos com o porte
nobre e a linguagem erudita de Hanuman, apesar de
ser este um macaco. Hanuman expôs a Rama a
situação difícil de Sugriva e ofereceu-se para leválos nos ombros até ele, pois pareciam cansados
devido à longa jornada. Rama achou que não seria

Nesse episódio, Sugriva buscou a amizade
de Rama, que era mais poderoso do que Vali.
Igualmente, o homem tem que buscar o poder de
Deus para conquistar maya. Até que o consiga, ela o
fará dançar de acordo com a sua música. Pode-se

2

Famoso poema épico hindu de autoria do grande sábio
Valmiki, que narra a história do avatar Rama.
3
Personagem do poema épico hindu Ramayana,
considerado o símbolo máximo da devoção por sua
inteira dedicação a Rama.
4
Nome de um dos irmãos de Rama.

compará-la a uma dançarina (nartaki). Quando se
passa a ter controle absoluto sobre essa nar-ta-ki, a
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vida se torna um kir-ta-na5 (o oposto da palavra

doçura é uma só. São muitos os seres, mas a

nartaki). Cantar o Nome Divino constitui a melhor

respiração é uma só. São muitas as nações, mas a
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maneira de se obter a liberação na Kali Yuga .

Terra é uma só. São muitas as joias, mas o ouro é um
só.
Advaita proclama que a Divindade está

A Combinação de Sat e Chit é Ananda
Pode-se buscar a ajuda de Deus por um dos

presente em toda parte, como o suco na cana-de-

três caminhos propostos por grandes santos: advaita

açúcar. Mas quanto tempo dura o suco? Não muito.

(não

dualismo

Pode-se transformá-lo em algo diferente para que se

qualificado) e dvaita (dualismo). Adi Shankara

consiga apreciar a doçura de diversas maneiras. Foi

propôs o caminho de advaita, que declara que a

essa a teoria de visishtadvaita, formulada por

Divindade está presente em toda parte, tal como o

Ramanuja. Ele afirmou que se pode transformar o

suco na cana-de-açúcar. O que significa não

suco da cana em açúcar. O suco é não dualismo, o

dualismo? “A verdade é uma só, mas os sábios a ela

açúcar é não dualismo qualificado. Para que se usa o

se referem por diversos nomes” (Ekam Sat Viprah

açúcar? Pode-se misturá-lo com farinha de arroz ou

Bahudha Vadanti). A verdade é uma só, não duas.

de trigo ou então com dal7. Então a farinha já não

Não existe um segundo, mas nós vemos dois. Não

terá gosto de farinha. A mistura poderá ser usada no

dois, vemos duzentos mil! Não duzentos mil, mas

preparo de vários doces, como laddu e jilebi.

dualismo),

visishtadvaita

(não

vinte milhões! Como, então, encontrar unicidade?

Assim, o suco da cana-de-açúcar é não

Eis um ótimo exemplo para isso. Coloquem o

dualismo, o açúcar é não dualismo qualificado e

algarismo 1 em um lugar e o algarismo 9 em um

açúcar misturado com farinha é dualismo. Shankara

lugar diferente. Desses dois, qual é o maior?

apoia o não dualismo, Ramanuja, o não dualismo

Naturalmente, diremos que o 9 é o maior. Não! O 1 é

qualificado e Madhava, o dualismo. Eles foram

o maior. Um mais um, mais um, mais um, mais um,

grandes preceptores (acharyas) que difundiram a

mais um... o resultado será um número enorme. “O

espiritualidade por todo o mundo. Contudo, a doçura

Uno quis tornar-se muitos” (Ekoham Bahusyam). É

da Divindade está presente no dualismo, no não

apenas a unidade manifestada em multiplicidade.

dualismo qualificado e no não dualismo. A

Existe somente Um, que se manifesta em muitos.

Divindade é uma só, mas os corpos são diferentes.

Essa unidade na diversidade, essa unicidade, é o não

Entretanto, o não dualismo existe na esfera dos

dualismo.

canas-de-açúcar;

sentimentos, não na ação. Deus está no tigre e está

quando todas elas são trituradas, obtém-se o mesmo

no homem, mas não se pode abraçar um tigre. Não!

suco doce. São muitas as canas-de-açúcar, mas a

Vocês devem colocá-lo no lugar apropriado e ficar

5
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Colhem-se

muitas

Forma de disciplina espiritual que consiste em cantar o
Nome e as glórias do Senhor.
6
A Era de Kali ou Idade do Ferro, que é a era atual.

Leguminosas ou legumes secos, como grão-de-bico,
lentilhas, ervilhas, feijão; também tem esse nome o
cozido preparado a partir de leguminosas, um prato
típico e altamente apreciado da culinária indiana.
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no lugar que lhes compete. Mas tenham plena fé em

pertence. Se escorregarem, fraturarão a perna e

que a divindade é uma só e a mesma em todos.

poderão ter que engessá-la. Sua mãe, que os ama

A Divindade tem três aspectos: Sat, Chit,

intensamente, poderá ficar triste pelo fato de estarem

Ananda. Sat significa Existência, que é imutável,

sofrendo, mas não lhe será possível colocar o gesso

que não se modifica em nenhum dos três períodos de

na própria perna. Os indivíduos são diferentes, mas a

tempo.

dizer

dor pode ser a mesma para ambos. Vocês terão a dor

Consciência – consciência que tudo abrange, não

da fratura, e sua mãe a de vê-los sofrer. Ela, porém,

consciência fragmentada (Swami demonstra isso

não sentirá a dor de uma perna fraturada. Ficará

segurando um lenço e mostrando apenas uma ponta

triste devido ao sofrimento do filho, mas não em

dele). Se algo pequeno assim (a ponta do lenço) for

razão da fratura. Portanto vocês podem seguir o não

mostrado, vocês dirão que é um pedaço de pano. Isso

dualismo no sentimento, mas não na ação.

Isso

é

Divindade.

Chit

quer

não é consciência total. Vocês têm que desdobrar o

Embora

Shankara

tenha

difundido

o

lenço; então dirão que é um lenço (Swami mostra

princípio do não dualismo, ele também recomendou

todo o lenço à plateia). Consciência é aquilo que

a adoração a Deus. E por quê? Pela razão de que

prova

completo,

pessoas diferentes têm níveis de consciência

abrangente, total. Isso é Chit. A combinação de

diferentes. Cada uma tem que trilhar o caminho

Existência (Sat) e Consciência (Chit) é Bem-

adequado ao seu nível de consciência. Até que se

Aventurança (Ananda). Essa Bem-Aventurança é

chegue a um nível superior, a adoração é necessária.

imutável;

Bem-Aventurança

Até que atinjam o nível de Shankaracharya, vocês

(Brahmanandam). Ela é como o açúcar, cuja doçura

devem cumprir com os seus deveres. Um homem

não muda.

pode ter instrução superior e elevada posição, ser um

e

demonstra

é

a

conhecimento

Suprema

Existência (Sat) é açúcar, Consciência (Chit)

alto funcionário do governo indiano; porém, quando

é água. A mistura dos dois não é açúcar nem água, é

vai ensinar o alfabeto ao filho, deve descer até o

xarope. Isso é Bem-Aventurança (Ananda). Por

nível da criança e começar o seu ensino a partir daí.

conseguinte, Existência – Consciência – Bem-

De igual modo, até que se atinja o nível de Shankara,

Aventurança é Divindade. Nomes e formas são

necessita-se de todas as formas de adoração

transitórios. A forma do tigre é transitória, assim

(upasana). Por essa razão, ele também difundiu a

como a da serpente. Como nomes e formas são

oração e a adoração. Compôs muitos versos (slokas)

transitórios, considerem-nos assim. O princípio do

de adoração a Deus. Shankara apoia a não dualidade,

não

mal

mas não é por isso que se deve acompanhá-lo. Cada

interpretado. Há uma caneta no seu bolso e uma no

um deve conhecer o seu lugar e começar a praticar a

de outro homem. Vocês não podem tirar a caneta do

partir desse nível.

dualismo,

contudo,

não

deve

ser

bolso dele. Isso seria certo? Não! No nível mundano,
a caneta de vocês lhes pertence e a Minha Me
6

Considerem a Fé como o Seu Próprio Alento

ave não é um pavão, podes transformá-la em um

Um discípulo deve ter plena fé no seu

pavão. Qualquer coisa que disseres será verdade”.

mestre (guru) e um devoto deve ter plena fé em

Nesse momento, Krishna declarou: “Agora você

Deus. Mas, atualmente, os discípulos seguem o seu

merece!”. Só então Ele transmitiu o conhecimento

guru com base em suas próprias necessidades e

da Bhagavadgita10 a Arjuna. O ensinamento de

conveniência. É esse o efeito da Kali Yuga. Quando

Deus, portanto, se inicia com a fé. E o que disse

não se sentem satisfeitos, abandonam o guru.

Arjuna, finalmente? “Eu obedeço ao Teu comando”.

Quando seus desejos são realizados, continuam a

Vocês devem ter uma fé (vishvasa) sólida. Não é fé,

enaltecê-lo; caso contrário, passam a acusá-lo. Isso

mas o seu alento (shvasa). A cada respiração, vocês

não é nada bom. Quer os desejos sejam realizados ou

repetem: Soham, Soham (“Eu sou Ele”). Tenham

não, nunca se deve perder a fé no guru nem em

essa fé inabalável em que são Deus. So significa

Deus. O desejo de um discípulo deve sempre ser:

“Deus”; ham significa “eu”. Cada respiração sua

“Desejo sinceramente essa fusão. Jamais deverei

repete: “Eu sou Deus”, “Eu sou Deus”, “Eu sou

permitir que este amor vacile”. O amor nunca muda

Deus”, “Eu não sou diferente de Deus”. Quando têm

em tempo algum. O amor sempre dá, nunca recebe.

esse sentimento de que são Deus, vocês se tornam

Sendo assim, recebamos seja o que for que Deus nos

Deus. Tat tvam asi (“Tu és Aquilo”). Isso é

dê. O que quer que Ele dê é para o nosso bem.

sabedoria de Brahman11. “Eu sou sabedoria, eu sou

Devemos possuir essa fé sólida. Antes da guerra do

Brahman”. Essa é a visão da não dualidade.

8
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Mahabharata , Krishna quis testar Arjuna em sua

O homem, porém, não compreende o

fé. Certo dia, quando se dirigiam a uma floresta, Ele

segredo do não dualismo. Ele pratica a dualidade e,

apontou para uma ave empoleirada em uma árvore e

assim, se afasta da verdade. Não apenas da verdade,

perguntou: “Arjuna, que ave é aquela ali naquela

mas também da própria sociedade. O que vocês

árvore? Será um pavão?”. “Sim, Krishna, é um

fazem com algo que não tem sabor, que não é

pavão”, respondeu Arjuna. “Não, não, disse Krishna,

palatável? Vocês o descartam. De igual modo, se

é um corvo!”. “Sim, Swami, é um corvo”, concordou

não agirem apropriadamente, a sociedade os

Arjuna. Krishna disse, então: “Seu louco, você diz

rejeitará. Devem, por conseguinte, ser um com a

‘sim, sim’ a tudo o que eu falo. Acaso não possui

sociedade. Esse é o primeiro passo na direção da

discernimento?”. “Swami, de que adianta o meu

unidade. Existindo unidade, haverá pureza interior.

discernimento diante de Ti? Se eu disser que aquela

10

8

Célebre poema épico hindu, de autoria do grande sábio
Vyasa, que apresenta como tema central uma guerra
travada entre dois clãs com laços de parentesco muito
próximos, os Pandavas e os Kauravas.
9
Cunhado, amigo, confidente e discípulo amado do
Senhor Krishna.

Considerada a mais preciosa das Escrituras hindus, a
Bhagavadgita (“A Canção do Senhor”) faz parte do
grande épico Mahabharata. Contém a essência da
filosofia denominada Vedanta, sob a forma dos
ensinamentos transmitidos pelo Senhor Krishna ao
príncipe Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra.
11
O Absoluto, o Uno, o Ser Cósmico, a Realidade Última,
que tudo permeia.
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Só quando a pureza se estabelece é que se tem a

REPORTAGEM

divindade. Sendo assim, o ensinamento divino na

CELEBRAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE 92

vida humana constitui a combinação destas três:

ANOS DE BHAGAVAN

unidade, pureza, divindade. Só o amor traz a unidade

Uma enorme aglomeração de devotos de

em todos. Existindo amor, não haverá diferenças em

todas as partes do mundo reuniu-se em Prasanthi

termos de raça, nacionalidade, etc. Onde não existe

Nilayam para oferecer seus tributos reverentes a

amor, existe ódio. Havendo ódio, não é possível

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba em Seu 92º

haver relacionamento até mesmo entre mãe e filho.

Aniversário. Além de um grande número de

Havendo amor, não existe diferença entre “meu” e

programas musicais e culturais, houve dois

“teu”. Portanto, por meio do amor, pode-se

eventos

conseguir tudo.

celebrações: a inauguração dos Arquivos de Sri

Como disse Sinclair, eles puderam ter todas

históricos

na

longa

semana

de

Sathya Sai pelo Vice-Presidente da Índia, Sri

aquelas experiências devido ao amor, à fé e a fortes

Venkaiah Naidu,

sentimentos divinos. Sem amor, sem fé sólida, não

Internacional de Veda Sri Sathya Sai, de dois dias,

se pode ter nenhuma experiência. Devoção, entrega,

inaugurada pelo governador de Andhra Pradesh e

fé (bhakti, prapatti, vishvasa). São esses os três

Telangana, Sri E.S.L. Narasimhan. Como parte

passos. Todos eles são necessários. Somente então

dessas celebrações, foram oferecidas refeições

vocês poderão ter experiências, pois experiências

gratuitas suntuosas a todos os devotos, de 18 a 23

transcendentais são baseadas na devoção, na entrega

de

e na fé.

especialmente erguida para esse fim.

-

Discurso

de

Bhagavan

em

Sai

novembro

de

e a Primeira Conferência

2017,

em

uma

tenda

Sruthi,

Kodaikanal, no dia 26 de abril de 1993.

SITA RAMA KALYANAM E
RATHOTSAVAM
As celebrações do aniversário começaram
no dia 18 de novembro de 2017 com o auspicioso
Sita Rama Kalyanam (casamento celestial de Sita
e

Rama)

e

Rathotsavam.

O

programa

do

casamento celestial começou às 7:30 do dia 18 de
novembro de 2017, em meio ao canto de hinos,
acompanhados da realização dos rituais do
casamento pelos sacerdotes, que incluiu o culto
dos ídolos, a Upanayanam (a sagrada cerimônia do
fio do noivo), Kanyadan (entregando a noiva),
troca de guirlandas e amarração do Mangala Sutra
8

ao redor do pescoço de Sita. Um yajna (ritual)

Hanuman retornou ao Sai Kulwant Hall. Enquanto

também foi realizado para marcar o ritual do fogo

isso,

sagrado do casamento. Poornahuti (oblações

concluíram com arathi às 10:00.

os

bhajans

continuaram

no

salão

e

finais) foi oferecido no yajna às 9:20, seguido de
arathi aos ídolos, o que marcou a conclusão do
casamento celestial pelo bem-estar do mundo.

Sita Rama Kalyanam.
O processo de Rathotsavam começou após
a conclusão do casamento celestial. As estátuas de
Rama, Lakshmana, Sita, Hanuman e Venugopal

Ídolo de Venugopal Swami em uma grandiosa

Swami (Senhor Krishna) foram retiradas do Sai

carruagem.

Kulwant Hall em uma grande procissão, liderada
por músicos de Nadaswaram

e grupos de

estudantes cantando Vedas e bhajans. No Portão
Gopuram, o ídolo de Venugopal Swami foi
colocado em uma carruagem lindamente decorada,
enquanto que os ídolos de Rama, Lakshmana, Sita
e Hanuman foram carregados em um palanque. À
medida que a procissão do carro seguiu em
direção

ao

Pedda

Venkama

Raju

Kalyana

Mandapam, os moradores de Puttaparthi foram-se
reunindo em grande número. Muitas pessoas
quebraram cocos à frente da carruagem e
ofereceram arathi aos ídolos. Ao alcançar o
Kalyana Mandapam, o ídolo do Senhor Krishna
foi colocado no Kalyana Mandapam e a procissão

Como parte do casamento celestial de Sita
e Rama, um show de música devocional foi
organizado à noite, apresentado pela cantora de
renome Sra. Mahathi. Começando o concerto com
Mahaganapatim, a versátil cantora apresentou uma
série de melodias, algumas das quais eram Sai
Natha Sai Mahesha, Endaro Mahanubhavulu, Sai
Raghunandana Raja Rama. Ela concluiu seu
concerto com o bhajan Mana Bangaru Parthi
Baba. Seguiram-se bhajans e concluiu-se com
arathi.
Anteriormente, Akhanda Bhajan havia
sido realizado por 24 horas no Sai Kulwant Hall,
de 18:00 de 11 de novembro até as 18:00 do dia
12 de novembro, no qual um grande número de

com os ídolos de Rama, Lakshmana, Sita e
9

devotos

participou.

O

Sai

Kulwant

Hall

Seguiu-se a iluminação da chama cerimonial ante

reverberou com o Nome Divino à medida que os

o retrato da Mãe Easwaramma, que adornava o

devotos cantavam as glórias de Deus com grande

estrado em meio a decorações florais coloridas.

devoção ao longo das 24 horas.

Em seu discurso de abertura, a Sra.
Chethana Raju,

administradora fiduciária da

Fundação Sri Sathya Sai Easwaramma para o
Bem-Estar das Mulheres, apresentou as três
palestrantes da sessão da manhã e sublinhou a
necessidade de fortalecimento das mulheres. Ela
também enfatizou a necessidade de as mulheres
Akhanda Bhajan em Prasanthi Nilayam.

colocarem os ensinamentos de Bhagavan em
prática nas suas vidas. A primeira oradora da

CELEBRAÇÕES DO DIA DAS MULHERES

sessão foi a Sra. Kamala Pandya, uma nova

O Dia das Mulheres foi comemorado em

administradora da Fundação para o Bem-Estar das

Prasanthi Nilayam em 19 de novembro de 2017,

Mulheres e coordenadora nacional do Sri Sathya

como parte das celebrações do aniversário de

Sai Bal Vikas na Índia. Referindo-se às mulheres

Bhagavan. O programa da manhã começou às

como repositórios de muitas qualidades nobres, a

8:00, com canto de Vedas pelas alunas do campus

Sra. Pandya instou-as a se envolver em atividades

de Anantapur do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino

de serviço na Organização Sri Sathya Sai de

Superior. Enquanto o canto dos Vedas continuava,

Serviço, uma vez que o serviço altruísta era o

uma procissão de mulheres liderada pela banda de

primeiro passo no caminho espiritual. A segunda

Anantapur e uma banda de meninas com gaitas de

oradora foi a Sra. Urvi Widhani, Diretora do First

fole – estudantes da Escola Secundária Sri Sathya

Abu Dhabi Bank, maior banco dos Emirados

Sai – chegou ao Salão Sai Kulwant vinda do

Árabes Unidos, que narrou suas experiências

Mandir Yajur com um auspicioso Purnakumbham.

sobre a Divindade de Bhagavan e afirmou que
foram a orientação e a graça de Bhagawan que a
ajudaram em sua vida pessoal e corporativa a
tornar-se o que ela é hoje. A última oradora da
sessão foi a Sra. Kothapalli Geetha, membro do
Parlamento de Araku, Andhra Pradesh, que narrou
como Bhagavan transformou sua vida quando ela
teve a oportunidade de entregar-Lhe sua carta em
2001. Ela enfatizou o significado dos esforços

Procissão de mulheres no Sai Kulwant Hall.

coletivos das próprias mulheres para promover o
10

essas

do que o amor de uma mãe”, “Comece o dia com

apresentações, os kits do Projeto de Saneamento

amor” e “Derrame as pétalas de rosa”. O programa

da

da noite também incluiu uma cerimônia de

empoderamento

SSSEWWT

feminino.

foram

Após

distribuídos

a

500

beneficiárias.

felicitação na qual as renomadas cantoras P.

O último item da sessão da manhã foi um

Susheela e Dana Gillespie foram agradecidas.

concerto de música de Karnataka (estilo clássico

O último item do programa foi a peça com

irmãs

dança “Amor Puro”, apresentada pelas alunas da

Mambalam, R. Vijayalakshmi e R. Chitra, de

Escola Primária Sri Sathya Sai. Começando com a

Chennai. Começando a apresentação às 9:45, as

história da criação do universo, o drama retratou a

notáveis cantoras fascinaram os devotos com uma

história da vida de Bhagavan e mostrou Sua

série de composições por quase 30 minutos e

Divina glória através de episódios selecionados de

concluíram seu concerto com o kirtan Sai Ram

Sua vida. Excelentes maquiagens e fantasias,

Hare Sai Krishna Hare. Seguiram-se bhajans, que

coreografia

foram concluídos com arathi às 10:10.

multimídia e danças cintilantes das crianças

do

sul

da

Índia)

apresentado

pelas

A sessão da tarde começou às 16:30 com o

fizeram

perfeita,

do

drama

apoio

uma

competente

de

apresentação

canto do Rudra pelas alunas da Escola Primária

impressionante. Seguiram-se bhajans, concluindo

Sri Sathya Sai, seguido de cânticos védicos

com arathi, que marcou o encerramento das

invocatórios pelas estudantes do Campus de

celebrações do Dia das Mulheres.

Anantapur.

A

Administradora

Sra.
Pública,

Mallala

Prashanti,

Hyderabad,

foi

a

palestrante na sessão vespertina. Referindo-se a
sua visita a Prasanthi Nilayam como um regresso
ao lar — porque ela nasceu naquele lugar e foi
batizada pelo próprio Bhagavan —, a Sra.
Prashanti narrou suas interações individuais com
Bhagavan durante seus dias da Educação Infantil.

Número de dança na peça "Amor Puro".

Citando o Bhagavad Gita, a ilustre oradora pediu
às mulheres que alcançassem a perfeição na vida
de acordo com os ideais da Gita.
A cantora da noite foi Dana Gillespie, que
manteve a audiência fascinada durante quase 45
minutos com as canções em sua voz melodiosa. As

INAUGURAÇÃO DOS ARQUIVOS SRI
SATHYA SAI
O dia 22 de novembro de 2017 foi um dia
histórico, em que o vice-presidente da Índia, Sri
Venkaiah Naidu, inaugurou os arquivos de Sri

músicas cantadas por ela incluíram “Eu tenho

Sathya Sai, em Prasanthi Nilayam. Esse edifício

algumas perguntas, Você tem a resposta”, “Mais

ultramoderno, à prova de fogo, água, pragas e
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poeira, abriga 7.000 manuscritos de Bhagavan

Falando nessa ocasião, Sri Venkaiah

Baba, 9.000 cassetes de áudio, 550 mil filmes,

Naidu elogiou o trabalho nobre que está sendo

5.000 CDs / DVDs, 10.000 fitas de vídeo e

feito pela Organização Sri Sathya Sai de Serviço e

150.000 fotos e negativos, que formam um legado

pelo Sri Sathya Sai Central Trust. Discorrendo

inestimável para a posteridade deste Avatar da

sobre os ensinamentos de Bhagavan, o eminente

Kali Yuga.

orador exortou todos a imitar o nobre exemplo de
Bhagavan e servir a humanidade do mesmo modo
como Ele fez em Sua vida, através da criação de
instituições educacionais, hospitais e projetos de
água. A verdadeira homenagem a Bhagavan Baba,
disse ele, é seguir Seus ensinamentos, difundir Sua
mensagem de amor e serviço no mundo e
transformar a mente das pessoas através da prática
dos valores de Sathya, Dharma, Santhi, Prema e
Ahimsa.

Prédio dos Arquivos Sathya Sai.
Na verdade, esta é a primeira vez na
história da humanidade que uma Encarnação de
Deus graciosamente deu acesso a Sua vida e
ensinamentos à humanidade através de gravações
de

áudio

e

vídeo,

fotografias,

filmes

e

manuscritos, para que as futuras gerações possam
receber a mensagem do Avatar em uma forma não
modificada.
Vice-presidente da Índia, Sri Venkaiah Naidu,
dirigindo-se aos devotos no Sai Kulwant Hall.

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 92
ANOS DE BHAGAVAN
A celebração do 92º Aniversário de
Bhagavan foi realizada em 23 de novembro de
2017 no Salão Sai Kulwant, fabulosamente
decorado e brilhantemente iluminado, com grande
devoção e reverência. O programa da manhã
Inauguração dos Arquivos Sathya Sai.

começou com uma oferenda a Bhagavan de
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música instrumental e vocal pelos alunos de Suas

de lançamento do livro “Sathya Sai Baba Lives

instituições educacionais. Em primeiro lugar, os

On”, escrito pelo Dr. V. Mohan, membro do Sri

grupos de Nadaswaram, Panchavadyam e as

Sathya Sai Central Trust.

bandas marciais e de gaitas de fole masculina e
feminina revezaram-se para apresentar músicas
devocionais brilhantes e emocionantes com seus
instrumentos.

Seguiu-se

uma

emotiva

apresentação de música devocional vocal pelos
alunos.

Começando

com

uma

música

de

aniversário em télugo, os alunos carregaram todo
o ambiente com devoção e piedade com músicas
que movem a alma, incluindo Jeena Hai To Sai

Uma brilhante apresentação musical pelos

Tere Liye (“Ó, Sai, nós vivemos para Ti”), Tu

estudantes.

Pyar Ka Sagar Hai (“Tu és o oceano do amor”) e

Dois palestrantes eminentes dirigiram-se à

algumas composições clássicas. Eles completaram

audiência depois disso. O primeiro orador foi o Sr.

seu programa com o famoso qawali, Tere Dar Pe

Leonardo

Jo Bhi Aaya (“A cada um que chegou a Sua porta,

Prasanthi, Organização Sathya Sai Internacional,

Tu derramaste Tua generosidade”).

que exortou os devotos a lembrar a Presença

Gutter,

membro

do

Conselho

de

Divina de Bhagavan todo o tempo e aplicar Seus
ensinamentos na vida para receber Sua graça. O
segundo orador foi Sri Kamaraju Anil Kumar,
renomado tradutor dos discursos de Bhagavan, que
lembrou os devotos de seguirem o caminho da
devoção e da espiritualidade para redimir suas
vidas. Bhagavan, disse ele, é a encarnação da
compaixão e não nos esquecerá mesmo se nós O

Músicas instrumentais pelos estudantes no

esquecermos.

Aniversário de Bhagavan.
dos

Após essas duas palestras, os devotos

estudantes, Sri S.S. Naganand, membro do Sri

foram abençoados com um Discurso Divino de

Sathya Sai Central Trust, ofereceu o Relatório

Bhagavan, um clipe de áudio colocado no sistema

Anual 2016-2017 do Trust aos Pés de Lótus de

de autofalantes. Em Seu Discurso, Bhagavan

Bhagavan e apresentou alguns destaques de

aconselhou

atividades de serviço realizadas durante o ano

equanimidade mental para experimentar a paz. O

anterior. Em seguida, foi realizada uma cerimônia

ser humano, Ele disse, para entender o segredo da

Após

essas

oferendas

musicais

os

devotos

a

desenvolver

a
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felicidade, deve manter Deus em primeiro lugar, o
mundo em segundo e ele próprio em último em
sua vida. Ele deve aderir a Daiva Preeti, Papa
Bheeti e Sangha Neeti (“amor por Deus, medo do
pecado e moralidade na sociedade”), acrescentou
Bhagavan. Bhagavan concluiu Seu Discurso com
o bhajan Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin.
Seguiram-se bhajans e a conclusão com arathi às
11h00.
O programa da noite começou às 17h00
com uma magnífica procissão de carruagem. A
grande procissão da carruagem dourada de

Jhoola Mahotsava no Sai Kulwant Hall.

Bhagavan começou no Mandir de Ganesh, deu a
volta no Mandir Yajur e voltou ao Salão Sai

PROGRAMA INTERNACIONAL SATHYA

Kulwant, onde foi oferecido arathi a ela. Um

SAI DE LIDERANÇA

grande número de devotos participou dessa
procissão com grande devoção.

A Terceira Cerimônia de Graduação Anual
do Programa de Liderança Internacional Sathya

O grande encerramento da celebração de

Sai foi realizada em Prasanthi Nilayam em 24 de

Aniversário de Bhagavan foi o Jhoola Mahotsava,

novembro de 2017, quando foram concedidos

um jhoola (balanço) magnificamente decorado,

certificados a 456 jovens adultos de 59 países do

colocado em frente ao Samadhi de Bhagavan, com

mundo,

uma bela fotografia de Bhagavan no jhoola. À

Programa de Treinamento de Liderança.

com

a

conclusão

bem-sucedida

do

medida que o jhoola balançava, um renomado
expoente de música de Karnataka, Sri Abhishek
Raghuram, e sua equipe de músicos apresentaram
composições clássicas de música devocional de
enlevar a alma, que captaram a atenção da
audiência pela profundidade e alcance de sua
interpretação. Ele completou sua apresentação
com uma interpretação brilhante da famosa
composição de Tulsidas, Sri Ramachandra Kripalu

Entrega de certificados aos jovens.

Bhaja Mana (“Ó, mente, contempla Rama, o

O programa da Cerimônia de Graduação

Senhor compassivo”). Seguiram-se bhajans e

começou às 17h00, com palestras de dois

concluiu-se com arathi às 19h00.

membros da Organização Internacional Sathya
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Sai. O primeiro orador foi Sri Devesh Tankaria,

coração para amar a todos, infinitas mãos para

presidente

de

servir a todos”, “Faça-me um canal da Sua paz”,

Liderança Sathya Sai, que apresentou uma visão

“A verdade é a respiração” e “O amor e a paz são

geral do Programa de Liderança de Jovens Adultos

o que precisamos”. A seguir, durante os bhajans,

e pediu aos graduados que aproveitassem a rara

líderes sêniores da Organização Sai concederam

oportunidade de se tornarem um instrumento da

os certificados aos jovens adultos formados. O

Divina Missão de Bhagavan de amor e serviço à

programa concluiu-se com arathi às 19h00.

do

Programa

Internacional

humanidade. A segunda oradora foi a Sra.
Concepción Avila Benítez, do México, que
descreveu sua experiência

no

Programa de

Liderança e observou que ele poderia ajudar os

UNIDADE NA DIVERSIDADE: UM DRAMA
EM FORMA DE DANÇA
Marcando

a

apresentação

final

das

jovens adultos a absorver os ensinamentos de

celebrações do 92º aniversário de Bhagavan, a

Bhagavan Baba e neles inculcar as qualidades de

Organização Internacional Sathya Sai da Indonésia

amor, serviço e sacrifício para se tornarem líderes

apresentou em 25 de novembro de 2017 um belo

ideais na sociedade. A isso, seguiu-se um breve

programa de danças, intitulado “Unidade na

vídeo de jovens adultos e crianças da Organização

diversidade”.

Sai da Tailândia, com a música intitulada Our

tradicionais, adequadamente auxiliadas pelo belo

Love (“Nosso Amor”), apresentando uma visão da

cenário de vídeo, apresentaram a rica herança

unidade de pessoas de vários países do mundo.

cultural da Indonésia, que arrebatou a todos. O

Danças

cintilantes

em

trajes

belo show de arte e cultura dessa naçãoarquipélago, apresentado pelas crianças de Bal
Vikas e devotos de Bali, concluiu com a
representação do Senhor Narayana sobre Garuda,
enquanto os cantores cantavam o bhajan Garuda
Vahana Narayana (“O Senhor Narayana que
monta Garuda”).
Encantadora apresentação musical pelos jovens.
O último item do programa foi uma oferta
musical de jovens adultos. Começando sua
apresentação com uma oração musicada em híndi
dedicada ao Senhor Ganesh, os cantores e músicos
transportaram o público para um plano mais alto
com sua interpretação suave e melodiosa de

Colorida dança mostrando a rica cultura da

músicas que enlevam a alma, entre as quais “Um

Indonésia.
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Saiba que o amor de Sai é o amor de mil mães.

pessoas tendem a depreciar este amor dando a ele

Naturalmente, você achará impossível avaliar a

diversas formas e nomes, e assim se degradam. O

intensidade do Meu amor. E entenda isto: se você

defeito está na perversão do amor; o defeito não é

se colocar fora desse amor, você se coloca fora do

inerente nele. Converta a raiva em amor. Transmute

amor de toda a humanidade.

o ódio em amor. Para efetuar esta mudança, o que é
– Baba

necessário é uma mudança no coração – enchendo-o
com amor. Quando o coração estiver cheio de amor,
o mundo inteiro se torna amável.

DE NOSSOS ARQUIVOS
NADA É MAIS DIVINO QUE O AMOR

O HOMEM RECEBE O CORPO PARA
SERVIR AOS OUTROS
O homem hoje é dominado por três más
qualidades: raiva, ódio e inveja. Essas três más
qualidades

envenenam

sua

mente.

Consequentemente, toda ação do homem fica
poluída. Toda palavra que ele pronuncia é venenosa.
Todas as ações feitas pelas injunções da mente ficam
manchadas.

Todas

as

ações

sensórias

estão

igualmente poluídas. Para transformar esses maus
pensamentos e ações, é necessário infundir amor em
todos os nossos pensamentos. Quando a mente
estiver cheia de amor, todas as ações estarão repletas
de amor.

Todos são Um! Seja o Mesmo Para com Todos
Houve controvérsias em relação a Jesus.
Essas diferenças foram a causa das provações pelas
quais ele teve que passar. Mas Jesus estava

Encha Seu Coração de Amor e Preste Serviço
Muitas pessoas imaginam que divinizar o
homem e fazer dele um ser divino é um exercício
supra-humano. Não é assim. O Amor Divino está
dentro da competência do homem. É natural para o
homem. Ele está capacitado para possuí-lo. O Amor
Divino não deve ser considerado como algo
transcendente ou estranho ao homem. Mas as

preparado para enfrentar qualquer problema ou
qualquer punição. Ele considerava a compaixão
como a qualidade suprema. Inicialmente, ele
declarou: “Sou o Mensageiro de Deus”. Anunciou,
então: “Eu sou o Filho de Deus”. Por fim, declarou:
“Eu e Meu Pai somos Um”. Vocês devem notar esta
Unidade. Vocês devem proclamar sua unidade e não
sua diversidade.
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As pessoas hoje falam sobre unidade, mas

derramar lágrimas”.

Quantos prestam atenção a

não a praticam. Em todo discurso, Swami fala sobre

essas palavras? Vocês devem viver vidas ideais.

o amor. Quantos o praticam? Quantos procuraram

Essa é a forma correta de celebrar o aniversário de

entender este princípio do amor? Quem tem este

Cristo. Vocês devem perceber que não há nada mais

amor? O amor não é visto em lugar algum. Onde há

divino que o amor. O Amor é Deus. Vivam no

amor, não há ambiente para o ódio. Não tenham

Amor. Esse é o seu dever. Encham seus corações

inveja de ninguém. Quando esta má qualidade

com amor. Então vocês se libertarão de todas as

aparece, o amor levanta voo. O coração puro é a

aflições. Vocês podem sentir que estão sofrendo por

morada do Amor. Onde há Pureza, há Unidade. A

causa do amor, mas este sofrimento é devido à

Unidade conduz à Divindade.

contração do amor. Quando seu amor for todo

Hoje, a pureza está ausente. Como, então,

envolvente, não haverá espaço para sofrimento.

alcançar a Divindade? Vocês devem oferecer tudo a

Cristo foi vítima de pessoas invejosas que se

Deus, sem desejar nada. Era esse o ensinamento de

opunham a Seus ensinamentos e que levantaram

Jesus. Ele considerava tudo como oferenda a Deus.

acusações contra ele. Os devotos de Deus não devem

Quando ele estava sendo pregado na cruz, as pessoas

se importar com a crítica de pessoas invejosas.

ao redor dele choravam. Naquele momento, uma voz

Todas as pessoas boas têm que enfrentar tais

etérea declarou: “Todos são um, meu filho querido,

situações. Eles devem considerar que tudo vem para

seja o mesmo para com todos”. Jesus declarou: “A

seu bem. Era esta a forma como os Pândavas viam

morte é a veste da vida”. Assim como mudamos

todos os problemas pelos quais eles passavam.

nossas roupas, também mudamos nossos corpos. Os

- Extraído de Discursos de Natal de Bhagavan.

corpos são as vestimentas (para o espírito residente).
Por isso, os corpos devem ser considerados
efêmeros. Não devemos nos preocupar com o corpo.

Deus é Amor, Viva no Amor
Buda, também, antes de alcançar o Nirvana,
explicou seus ensinamentos com clareza. O filho de
sua madrasta, Ananda, estava em lágrimas naquela
ocasião. Buda lhe disse: “Ananda! Você não deve
derramar lágrimas assim. Por que você está
chorando?”. Ananda respondeu: “Estou lamentando
sua passagem iminente”. Buda declarou: “Eu não
estou morrendo. Nem você está vivendo. Todos têm
que deixar este corpo. Por isso, você não deve
17

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA

dúvidas, mas logo vai voltar com fé total”.

EXPERIMENTANDO A DIVINDADE DE

Acrescentou: “A propósito, você sabe a diferença de

SWAMI

tempo entre Índia e Kampala?”. Eu respondi: “Agora

Madhav Dikshit saiu do Ashram para

é meio-dia em Kampala”.

retornar para Mangalore (agora Mangaluru), mas eu
permaneci, pois essas eram minhas férias longas.
Durante esse tempo, o amado Swami derramou suas
bênçãos

mais

especiais,

proporcionando-me

experiências incríveis.
Swami mostrava-se muito compassivo e
dava entrevistas aos devotos pela manhã e pela tarde.
As entrevistas da tarde eram normalmente entre
16:30 e 19:30. Para minha grande surpresa, Baba um
dia mandou um voluntário me chamar exatamente às
14:30 (duas horas mais cedo). Eu estava a sós com
Swami na sala de entrevistas. Ele disse: “Pegue sua
agenda e escreva nela a data de hoje e a hora. Neste
exato momento, sua mãe está passando por uma
cirurgia em Kampala, Uganda, na África Oriental.
Dois cirurgiões europeus estão na expectativa de
graves

complicações

pós-operatórias;

como

resultado, a pulsação cardíaca da sua mãe diminuirá
para um nível perigoso. Mas Swami reverterá a
situação e dará longa vida para ela!”.
Fiquei muito surpreso com essa afirmação
porque, exatamente dois dias antes, eu recebera uma
carta de meu irmão dizendo que todo mundo estava
bem e feliz em casa. Como eu poderia acreditar que
isso era verdade? Eu pensei que era bastante esperto
e achei que Baba estava simplesmente tentando me
impressionar. Mas, Swami é Antaryami (Ele sabe
tudo sobre nossos interesses e tudo o que possa
passar por nossa cabeça). Ele imediatamente me
alertou e disse: “Você vai sair desta sala com

O que aconteceu realmente foi que minha
querida mãe de repente desenvolveu uma gangrena
no intestino delgado devido a uma intussuscepção
(passagem de uma parte do intestino para outro). Era
um caso muito sério e os médicos decidiram operá-la
ao meio dia. Exatamente como Swami dissera, sua
pulsação caiu após a operação e sua condição era tão
crítica que todos os parentes próximos foram
chamados ao leito, pois parecia que ela estava se
aproximando de seus momentos finais de vida.
Nesse

momento,

então,

minha

irmã

lembrou-se do pacote de Vibhuti que eu tinha
enviado, e ela rapidamente o passou por todo o
corpo de minha mãe. E, maravilha! Miraculosamente
18

sua pulsação lentamente começou a se estabilizar e

REPORTAGEM

dentro de meia hora ela abriu os olhos e começou a

36ª CONVOCAÇÃO ANUAL

conversar com todo mundo! Os médicos ficaram

Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior

totalmente surpresos e quiseram saber o que era

O Instituto Sri Sathya Sai de Ensino

aquele pó branco! Minha irmã explicou a eles o

Superior (considerado uma Universidade) abriu sua

poder do Vibhuti!

36ª Convocação Anual no Pátio Sai Kulwant, em

Quando

retornei

para

Kampala,

esses

Prasanthi Nilayam, em 22 de novembro de 2017.

médicos estavam muito ávidos para saber mais sobre
Swami. Ouvi dizer depois que eles também

A Procissão Acadêmica e a Fala do Vice

desenvolveram fé no Amado Baba e chegaram

Chanceler

mesmo a prometer visitar Prasanthi Nilayam quando
a situação permitisse!

O evento começou às 10:00 da manhã,
quando entrou no Sai Kulwant Hall a procissão do

Por causa desse incidente, os membros de

cerimonial de convocação do Instituto, conduzida

minha família começaram a ter fé em Swami e

pela banda de metais da Universidade e por dois

decidiram visitar Prasanthi Nilayam em sua próxima

estudantes carregando as Notas de Avaliação da

viagem à Índia! Naquela época, também comecei a

Universidade em ambos os lados do Registrador

acreditar em Baba como sendo Deus, porque Ele

(que carregava a Maça Cerimonial). Os membros da

provou para mim que é onipresente, onisciente e

procissão incluíam o Chanceler, o Vice Chanceler, o

onipotente!

Convidado de Honra, os Decanos e os Chefes de

– Excerto de “Sai Smaran” pelo Dr. D. J. Gadhia.

Departamentos,

e

membros

do

Quadro

Administrativo e do Fundo Central Sri Sathya Sai.

Procissão cerimonial de Convocação do Instituto
entrando no Sai Kulwant Hall.
Após o canto invocatório dos Vedas, o Vice
Chanceler, o Prof. K. B. R. Varma, orou ao
Reverenciado Chanceler Fundador (Bhagavan) para
que declarasse aberta a convocação. A convocação
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foi então declarada aberta pela voz Divina de

alta qualidade para realizarem pesquisa dirigida em

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

áreas de fronteira.

Em sua fala, o Vice Chanceler apresentou o
Convidado de Honra da Convocação, o Prof.

Graduandos Obtiveram seus Diplomas

Anthony R. West, Professor de Eletrocerâmica e

Em

seguida,
com

457

respectivos

foram

Química do Estado Sólido, do Departamento de

condecorados

Ciência Material e Engenharia da Universidade de

(programas

Sheffield, Reino Unido. O Prof. West dedicou sua

profissionais)

vida profissional ao campo da química do estado

Venkatachaliah, ex-Chefe de Justiça da Índia. O ato

sólido, com ênfase especial na síntese de novos

convocatório foi então administrado pelo Vice

materiais óxidos, suas estruturas cristalinas e

Chanceler, e em seguida os quatro Medalhistas de

propriedades elétricas. Ele é Membro da Real

Todas as Rodadas, os 18 Medalhistas de Ouro e os

Sociedade de Química, do Instituto de Física, do

12 estudantes de Doutorado da Universidade foram

Instituto de Materiais, Minerais e Mineração, e da

homenageados.

de

seus

estudantes

graduação,

pelo

diplomas

pós-graduação

Chanceler,

Juiz

M.

e
N.

Real Sociedade de Edimburgo.
Destacando o crescimento da Universidade

A Fala do Convidado Principal

nos últimos trinta e seis anos, e como o Próprio

O Prof. Anthony então proferiu seu Discurso

Bhagavan Baba formatou o modelo único da

Convocatório. Recordou seus primeiros passos

educação baseada em valores, o Vice Chanceler

humildes num mundo difícil como integrante do

detalhou as conquistas da Universidade durante o

estouro demográfico da geração baby boomer, das

ano acadêmico passado. Isto incluía a notável

décadas de 1950 e 1960, e como isso moldou sua

relação aluno/professor de 8:1 (uma das melhores na

carreira de quase 50 anos. Ele baseou sua mensagem

Índia),

em

o

crescimento

recente

da

pesquisa

três pontos de aconselhamento

para os

interdisciplinar (incluindo o fundo substancial de 70

estudantes: descubra seu nicho na vida; faça o

milhões de rupias recebido para pesquisa de várias

máximo

agências do governo, como DRDO, ISRO, DAE,

disponíveis, e seja inventivo e tenha a coragem de

DST, DBT, BRNS e UGC) e outras estatísticas

sua convicção (seja um líder, não um seguidor).

relevantes de destaque. Ele também mencionou a

Aconselhou os que se formaram a serem positivos, a

Unidade Central de Instrumentos de Pesquisa (CRIF,

acreditarem neles mesmos, a não terem medo do

sigla em inglês) do Instituto, que abriga os

desconhecido, e a buscarem novos desafios e

equipamentos e os recursos infraestruturais mais

oportunidades.

importantes

da

lembrando-os de que é notório que todos os grandes

Universidade, os acadêmicos em doutorado e os

desenvolvimentos que vemos ao nosso redor em

estudantes de pós-graduação recebam treinamento de

tecnologia, transporte, comunicações, área da saúde

para

que

os

pesquisadores

com

os

recursos

Encorajou-os

e

a

as

instalações

sonhar

alto,
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e daí por diante, tiveram começo em coisas pequenas

nomes de Deus) como o melhor meio de alcançar a

e humildes. Ele ilustrou isto com o velho ditado

graça Divina na Kali Yuga. O drama também

inglês, ‘de uma pequena semente grandes carvalhos

descreveu, através da história de um Centro Sai

crescem’!

(Bhajan

Sankeertana

Samithi),

que

o

mais

importante no Sankirtana é a devoção. A boa atuação
dos estudantes, os poderosos diálogos e a excelente
administração de palco tornaram o drama uma
apresentação impressionante.
Depois da distribuição de Prasadam e dos
Bhajans, foi concluída a 36ª Convocação do Instituto
Convidado de honra da convocação, Prof. Anthony
R. West, pronunciando seu discurso.

Sri Sathya Sai de Ensino Superior com o Arati às
19hs.

A Bênção Divina
ESPECIAL

Por fim, os graduandos receberam a Benção
Convocatória Divina pelo Reverenciado Chanceler

UM INABALÁVEL VÍNCULO DE AMOR

Fundador, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Ele

Geetha Mohanram

enfatizou o entendimento do valor da educação, que

“Você é o Meu Hanuman”! Com essas

vai além da manutenção do corpo físico e das

palavras

marcantes,

Swami

materializou

uma

necessidades materiais. Aquilo de que o homem

corrente e um medalhão para o meu pai, Dr. R. S.

mais precisa é o caráter, disse Ele. Isso é o mais

Padmanabhan, na sala de entrevistas de Prasanthi

essencial para os estudantes da atualidade, que

Nilayam, por ocasião de Seu Aniversário de 80 anos,

devem erradicar a raiva, o ego e outras más

em 2006. Que bênção inacreditável, receber uma

qualidades para alcançar a imortalidade através do

comparação do mesmo Senhor Rama que conhecera

sacrifício, acrescentou Ele. Finalizou Sua bênção

a incomparável devoção de Hanuman na Treta

dizendo aos estudantes que o Amor era a grande

Yuga! Enquanto Swami docemente se referia ao

propriedade deles! A sessão da manhã foi encerrada

serviço prestado a Ele por meu pai pelos últimos 60

às 12:15, com o Hino Nacional e o Arati.

anos, o inabalável vínculo de amor entre Jivatma e
Paramatma tornou-se aparente.

O Drama da Convocação

O Dr. Padmanabhan tinha 18 anos de idade

Durante a noite, os estudantes do Instituto

em 1944, quando teve o primeiro Darshan do jovem

Sri Sathya Sai de Ensino Superior encenaram o

Sathya Sai Baba de 17 anos. Por anos a fio, Swami

drama “Sankirtana Saram” (a alma do canto), que

brincava

destacou a importância de Sankirtana (canto dos

Padmanabhan, que tinha um ano a mais de idade! O

sobre

como

tivera

que

‘obedecer’
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jovem estudante de odontologia havia acompanhado,

Seu divino amor. Quando meu pai começou a

relutante, sua tia, Smt. Sunderamma, para visitar

carreira de dentista, Swami veio inaugurar seu

Swami no lar de um devoto de Bangalore

consultório em Basavanagudi, Bengaluru e, então,

(Bengaluru) e estava de pé à porta da casa. Quando

sugeriu que abrisse outro em Malleswaram, também.

Swami acenou para ele, meu pai se lembra de haver

O Dr. Padmanabhan pensou que aquilo seria muito

se aproximado, mas perdeu a consciência dos

dispendioso, mas Swami disse: “Espere! Alguém

arredores por algum tempo. Quando ‘recuperou’ a

virá”. Exatamente como previsto, pouco depois o Dr.

consciência, seu coração e sua mente lhe disseram

Padmanabhan encontrou um proprietário de imóvel

que havia encontrado Deus.

que ficou feliz em alugar um espaço perfeito por um
preço acessível. Mas, naquela época, o jovem
odontólogo sequer poderia comprar uma cadeira de
dentista. Uma vez mais, Swami ajudou, indicando a
meu pai que procurasse uma certa pessoa que tinha
uma cadeira de dentista esquecida em sua garagem!
Em um dia auspicioso, Swami inaugurou a clínica
do Dr. Padmanabhan em Malleswaram. Mas Seu
amor pelo Seu devoto não parou ali – Swami,
pessoalmente, insistiu em ser o primeiro ‘paciente’ e
até insistiu em pagar 100 rúpias pelo serviço!
Sempre que Swami visitava Bengaluru,
hospedava-se

conosco.

Meu

companheiro

constante,

exceto

pai

era

quando

Seu
havia

pacientes aguardando atendimento! Até o Senhor
precisava esperar pelos pacientes e Swami sempre
elogiava a dedicação do meu pai ao trabalho. Depois
Naquele tempo, o Dr. Padmanabhan ainda

que Swami fundou Seu Ashram em Whitefield, meu

não havia se formado em odontologia, mas Swami

pai O acompanharia durante o Darshan, alguns

lhe disse que se casaria dentro de alguns meses.

passos atrás de Seu Senhor, pronto para segurar as

Efetivamente, meu pai se casou com minha mãe

cartas

Kamala em 14 de fevereiro do ano seguinte. Dali em

antecipando Suas necessidades, alerta para qualquer

diante, a maior parte do tempo, a família passaria em

olhar ou uma palavra sussurrada por Ele. Swami

Puttaparthi,

e

sempre pedia que o Dr. Padmanabhan ficasse com

feriados; Swami estava sempre conosco, ensinando e

Ele em Brindavan; o Senhor e o Seu devoto

orientando-nos em tudo, derramando sobre nós o

passavam muitas horas juntos. Meu pai sempre zelou

especialmente

durante

festivais

dos

devotos

ou

oferecer

um

lenço,
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por Swami e por Seu tempo; jamais apresentaria

do

questões pessoais a Ele e nos proibia de fazer o

enobrecedor, os diálogos imponentes e as melodiosas

mesmo! E, apesar de nossos apelos, nunca revelou

canções transformaram o drama em uma interessante

nenhuma das conversas ou experiências que teve

amor

de

Rama

pela

humanidade.

O

tema

apresentação.

com Swami.
Ao longo dos anos, Swami designou ao Dr.
Padmanabhan, papéis cada vez mais importantes, na
crescente Organização Sai. À medida que ele foi
ficando mais ocupado, as visitas de Swami ao nosso
lar ficaram cada vez mais raras, mas o profundo
vínculo com meu pai não deixou de crescer em
Cena da peça "Rama Katha Rasa Jhari".

doçura até que ele faleceu em dezembro de 2008.
– A autora é uma inspiradora palestrante, que

62º ANIVERSÁRIO DO HOSPITAL GERAL

vem discursando sobre Swami desde 1996 em

O 62º aniversário do Hospital Geral Sri Sathya

diversas partes do mundo. Ela é filha do Dr. R. S.

Sai de Prasanthi Nilayam, a primeira instituição

Padmanabhan, que serviu a Swami por mais de

fundada por Bhagavan Baba em 1956 para serviço à

60 anos.

população, foi celebrado em Prasanthi Nilayam, no dia
1º de outubro de 2017. O evento teve início às 16:40
com

as

palavras

iniciais

do

Marechal

do

Ar

aposentado, Dr. Vinod Kumar Varma, Superintendente

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM
RAMA KATHA RASA JHARI: UM DRAMA

Como parte das sagradas celebrações do
Navaratri em Prasanthi Nilayam, os estudantes da Sri
Sai

Gurukulam,

do

hospital.

impressionante

Ele

discorreu

desenvolvimento

do

sobre

o

hospital

e

mencionou como os pacientes recebem tratamento

TEATRAL

Sathya

Médico

Rajamahendravaram,

encenaram uma bela peça teatral denominada “Rama
Katha Rasa Jhari”, em 21 de setembro de 2017,
apresentando episódios selecionados da vida do Senhor
Rama, para destacar a glória do Seu Nome e a
magnanimidade da devoção que Thyagaraja teve por
Ele, que lhe rendeu a ilimitada graça de Rama e lhe
concedeu a liberação final. A história de Rama foi
narrada através de uma conversa entre Thyagaraja,
Narada e Hanuman, que descreveram a doce essência

amoroso e da melhor qualidade. Seguiu-se uma
encantadora sequência de palestras curtas e canções
devocionais apresentadas pela equipe do hospital. Os
membros que contaram suas experiências com o amor e
as orientações de Bhagavan foram: Dr. Ravi Dabir, Dr.
Chaya Himadri, Smt. Vijaya Bose, Ms. Easwari e Dr.
Hema Gopinathan.
As

comoventes

e

melodiosas

canções

interpretadas pela equipe incluíram “Humko Mana Ki
Shakti Dena” (Ó Senhor! Dê-nos poder mental),
“Janula

Madhya Tirugaade

Jagapati”

(o Senhor

Supremo caminha entre os mortais) e “Deena Dukhiyon
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Se Prem Karo Mera Sai Prasanna Hoga” (Sai será feliz

“Sangeeta Vibhavari”, no dia 9 de outubro. Os cânticos

quando você amar aos pobres e desamparados).

devocionais interpretados por corações cheios de devoção
incluíram “Madhurashtakam”, “Jai Sai Ram Sai Ram” e
“Govinda Govinda Govinda”.

Apresentação de músicas devocionais pelos
funcionários do Hospital Geral.

Seguiu-se um Discurso Divino de Bhagavan,

Dando as boas-vindas ao Senhor com uma dança da peça

no qual Ele enfatizou a importância da harmonia entre

"Divya Lila Vinodam".

coração, cabeça e mãos para a prevenção de doenças,
exortando os médicos a considerar o trabalho como

APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS ESCOLAS

adoração e o dever como Deus. Bhagavan concluiu Seu

VIDYA VAHINI

Discurso com o Bhajan “Hari Bhajan Bina Sukha

Os estudantes das escolas Vidya Vahini do

Santhi Nahin”. Seguiram-se os Bhajans e a conclusão,

distrito Chikkaballapur, Karnataka apresentaram uma

com o Arati.

peça teatral em 14 de outubro de 2017, demonstrando
que a real educação é aquela que ensina aos estudantes

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE
TELANGANA

os valores da gentileza, honestidade e serviço,
conduzindo-os

Mais de 1000 devotos vieram em peregrinação
a Prasanthi Nilayam, oriundos dos distritos de Medak,

ao

caminho

da

espiritualidade

e

sabedoria, não aquela que simplesmente os ensina a
ganhar o sustento.

Sangareddy e Siddipet, de Telangana, em 8 e 9 de
outubro de 2017. Como parte de sua peregrinação, eles
apresentaram programas musicais e culturais nos dois
dias.
A primeira apresentação, no dia 8 de outubro,
foi um balé dramático denominado “Divya Leela
Vinodam” que encenou a forma como Bhagavan Baba, no
papel de Sadguru, guia a humanidade ao caminho do
amor e serviço, para a redenção da vida. As belas

Cena da peça apresentada pelos estudantes das escolas

coreografias das crianças e o uso da tradição folclórica da

Vidya Vahini do distrito de Chikkaballapur, em

“Burra Katha” (um modo de contar histórias), tornou o

Karnataka.

drama vívido e interessante. A segunda apresentação foi
uma guirlanda de canções devocionais,

intitulada

O drama concluiu citando muitos exemplos
das escrituras, que enfatizam este tipo de educação
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como um presente que o Guru Universal Bhagavan Sri

pequeno Centro Sai de Gurajat que se compromete a

Sathya Sai Baba deu às crianças, na forma da Sri

prestar um grandioso seva durante o Aniversário de

Sathya Sai Vidya Vahini.

Bhagavan, o drama destacou o modo como a mão
invisível de Sai, o Residente Interno vem em auxílio

DEEPAVALI E ANO NOVO GUJARATI
Um grande número de devotos veio de Gujarat

dos devotos que realizam atividades de serviço com fé
e dedicação.

para celebrar os festivais gêmeos do Deepavali e Ano
Novo Gujarati no ambiente sagrado de Prasanthi
Nilayam.

Na

ocasião,

apresentaram

excelentes

programas musicais e culturais, em 19 e 20 de outubro
de 2017.
O programa matinal do dia 19 começou com
uma melodiosa canção folclórica Gujarati, interpretada
por Jovens Sai (moças) de Gujarat. Seguiu-se um

A peça "Sabse Oonchi Prem Sagai" enfatizou a

concerto musical do notável vocalista Sri Dipak

grandeza da devoção, como meio para a libertação do

Kansara e seu conjunto musical, que encantou os

homem.

devotos com os melodiosos Kirtans e Bhajans, que
incluíram “Badley Yuga Ki Dhaara” e “Govind Bolo

77º ANIVERSÁRIO DO DIA DA DECLARAÇÃO

Gopal Bolo”. A sessão de Bhajans ocorreu em seguida,

DO AVATAR

encerrando-se com o Arati.

Para celebrar o histórico dia 20 de outubro de

À tarde, os estudantes da Escola Sri Sathya Sai

1940, quando Bhagavan Sri Sathya Sai Baba declarou,

de Surat encenaram a bela peça teatral “Sabse Oonchi

aos 14 anos de idade, que Ele era Sathya Sai Baba, o

Prem Sagai” (devoção é o Sadhana mais elevado). O

Avatar da Era de Kali, foi organizado um excelente

drama, que teve como tema a vida de Surdas, um dos

programa cultural e musical em Prasanthi Nilayam,

maiores devotos do Senhor Krishna, destacou a

pelas Filhas de Mãe Sai (um grupo de 200 alunas do

verdade de que a fé, a devoção e a entrega conduzem o

Campus de Anantapur, da Universidade), no dia 20 de

homem a Deus. Seguiram-se os Bhajans, que se

outubro de 2017. As alunas apresentaram inspiradoras

encerraram com “Om Sivaya Om Sivaya” na voz

canções devocionais intercaladas com narrações de

dourada de Bhagavan. Logo após o encerramento do

suas

evento, no Sai Kulwant Hall, houve uma grande

começaram com uma oração cantada, dedicada ao

exibição de fogos de artifício no Yajur Mandir,

Senhor Ganesha, e apresentaram uma seleção de

comemorando o Deepavali.

cânticos

O programa matutino do dia 20 de outubro
começou

com

uma

canção

folclórica

experiências

divinas

devocionais

que

com

incluiu

Bhagavan.

“Darshan

Elas

Do

Bhagavan” (Ó Senhor, dê-me o Darshan), “Ram Ka

Gujarati,

Guna Gaan Kariye” (devemos cantar o Nome de

interpretada pelas Jovens Sai de Gujarat. Sucedeu-se

Rama), “Baje Muraliya Baje” (a doce música da Sua

um emocionante drama denominado “Antaryami Sai”

flauta). Elas concluíram a apresentação com a canção

(Sai, o Residente Interno). Através da história de um

“Hum Tere Hain Sai Hum Tere Hain” (Sai, nós somos
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Suas). Além dos cânticos devocionais e experiências
narradas, as estudantes exibiram um belo documentário

MENSAGEM DE SAI BABA
Tornem Sagrado o Seu Coração

como expressão de seu amor e gratidão a Bhagavan. O
programa também incluiu duas palestrantes. A primeira

"O anseio pela bem-aventurança é a maior prova da

oradora foi a Srta. Padmasree Guduru de Singapura,

nossa natureza santa. O homem é bem-aventurança,

que falou sobre a importância do primeiro Bhajan de

ele busca a bem-aventurança. Esta é, para ele, um

Swami: “Manasa Bhajare Guru Charanam” que ela

estado de bênção. Uma vez que Deus é bem-

considerou um profundo Mantra para toda a vida. A

aventurança, a felicidade é a união com Deus. Nada

segunda palestrante foi a Srta. Sai Sudha Narayan, de

mais pode conferir essa alegria, que não é afetada

Mumbai, que contou suas experiências com Bhagavan

pelo que quer que aconteça ou deixe de acontecer. O

e conclamou todos a conquistar a graça Dele, ao
convertê-Lo no principal foco de suas vidas.
As

estudantes

prosseguiram

com

suas

oferendas devocionais a Bhagavan na manhã do dia 21,
narrando experiências com a Divindade de Bhagavan,
juntamente com uma apresentação excelente de uma

coração de Jesus era puro e tranquilo; por isso é
venerado como sagrado. Devemos tornar sagrado o
nosso coração para nos fundirmos com Jesus ou
para que Jesus se funda em nós."
– Baba

banda de música.

Tocante apresentação de música devocional pelas
Filhas de Mãe Sai.
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