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"Se vocês tentarem embranquecer o carvão lavando-o com leite, será que o 

conseguirão? Pelo contrário, o leite ficará preto. Somente quando o carvão é 

completamente inserido no fogo é que se torna um com ele. Uma pessoa torna-

se divina por meio da entrega total à Divindade. A simples proximidade não 

adiantará, a menos que se compreenda a unidade ou a unicidade com a 

Divindade. Esse é o verdadeiro sentido do satsang." 

- Baba 
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DISCURSO DO AVATAR 

A BEM-AVENTURANÇA ESTÁ DENTRO DE 

VOCÊS 

Asthiram Jivanam Loke, 

Asthiram Yauvanam Dhanam, 

Asthiram Dara Putradi, 

Dharmam Kirti Dvayam Sthiram. 

(“A vida no mundo é impermanente. Assim o são a 

juventude e a riqueza. Esposa e filhos também não são 

permanentes. Somente a retidão e a boa reputação são 

permanentes”.) 

 

A DEVOÇÃO É O CAMINHO MAIS FÁCIL 

PARA SE CHEGAR A DEUS 

 Estudantes! Não é a uma vida longa que o 

homem deve aspirar. Ele deve esforçar-se para ter 

uma vida divina. Ganhar a subsistência não é o 

propósito da vida. Esta deve ser preenchida com 

felicidade. O homem busca a felicidade na instrução, 

no lazer e no casamento. Da infância à velhice, todos 

procuram obter felicidade neste mundo, que é 

temporário e cheio de tristezas e tribulações. O 

homem está sempre empenhado na busca da 

felicidade sem saber sequer em que consiste a 

verdadeira felicidade. Não tem interesse em 

compreender e perceber a verdadeira felicidade e 

desperdiça a sua vida nessa procura vã da felicidade 

mundana. 

Controlem os sentidos e desenvolvam a prudência 

 Onde se acha disponível a felicidade? Ela 

está disponível no interior de vocês. Entretanto 

ninguém faz um esforço no sentido de uma busca 

interna. A felicidade derivada de objetos materiais é 

transitória. A fonte ou manancial da bem-

aventurança jaz no interior do próprio ser do 

indivíduo. A felicidade que ele obtém de fontes 

externas é, na realidade, um reflexo dos seus 

sentimentos internos. A fonte da bem-aventurança 

são vocês mesmos. Procurem saber quem são. No 

entanto, com esse objetivo, as pessoas empreendem 

buscas no mundo exterior. Procurar a si mesmo no 

mundo exterior é tão somente um sinal de 

ignorância. Se vocês ficarem perguntando aos 

outros: “Onde estou? Quem sou eu?”, poderá alguém 

responder? Não é tolice proceder assim? 

 

 Se deseja conhecer a si mesmo, o homem 

deve esforçar-se para conhecer o seu princípio 

átmico
1
, que é eterno. Contudo, nesse processo de 

autorrealização e conhecimento, há que se enfrentar 

obstáculos e desafios. Eis aqui um pequeno 

exemplo. Certa mansão, pertencente a uma pessoa 

abastada, é protegida por um sólido muro e guardada 

                                                             
1
 Relativo ao Atma, ou seja, ao Ser, no sentido de Ser 

Interno ou Eu verdadeiro. 
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por vigias. Se alguém quiser se encontrar com o 

proprietário, terá que fazer amizade com eles e obter 

a sua permissão. 

 Similarmente, quatro vigias guardam a 

mansão da bem-aventurança. É impossível adentrá-

la sem buscar a sua permissão. O primeiro, 

conhecido como sama, denota o controle dos 

sentidos da percepção. Quando se conquista sama, 

pode-se controlar também dama, o sentido da ação. 

O segundo vigia é a prudência ou vicharana. 

Significa o discernimento entre o bem e o mal, entre 

o transitório e o permanente, e assim por diante. É 

por meio de vicharana que se pode compreender a 

diferença entre essas dualidades. Na Bhagavadgita
2
, 

encontram-se capítulos com títulos tais como Daiva 

Asura Sampad Vibhaga Yoga, Kshetra Kshetrajna 

Vibhaga Yoga, Guna Traya Vibhaga Yoga, etc. 

Deve-se analisar e discernir entre o que é Atma e o 

que é anatma
3
, entre o que é bom e o que é mau, 

entre o que é desejável e o que não é. Só então se 

poderá conhecer a verdade. É possível conhecê-la 

por meio de discernimento destituído de paixão. 

Filosofia significa a percepção da verdade ou dos 

meios para encontrá-la. É uma grande ironia o fato 

de que, embora a verdade permeie tudo, o homem 

seja incapaz de percebê-la. Diz-se: Satya Darshanam 

Jñanam (“A percepção da verdade é o verdadeiro 

conhecimento”). 

                                                             
2 A “Canção do Senhor” (Bhagavat = o Senhor + gītā = 
canção). Considerada a mais preciosa das Escrituras 
hindus, contém a essência da filosofia denominada 
Vedanta, sob a forma dos ensinamentos transmitidos 
pelo Senhor Krishna ao príncipe Arjuna no campo da 
batalha de Kurukshetra. 

3 O contrário de Atma, ou seja, o não-Eu. 

O contentamento confere paz de espírito 

 O terceiro vigia é o contentamento ou trupti. 

Mesmo após haver adquirido muitas riquezas e 

conquistado uma alta posição, conforto, nome e 

fama, o homem não é capaz de obter felicidade. Uma 

pessoa sem contentamento perde de ambas as 

maneiras. Alguém assim não consegue permanecer 

feliz nesta vida nem na próxima. Desejos indevidos 

constituem a causa da insatisfação. Devido à 

insatisfação, as pessoas são incapazes de gozar dos 

frutos que se acham diante delas. Anseiam por mais 

e mais, perdendo de vista o que já está disponível. 

Pensando no futuro, ficam apavoradas. Por que se 

preocupar com o futuro, que é incerto? Da mesma 

forma, ninguém deve se debruçar sobre o passado, 

porque ele já passou e jamais retornará! O homem 

deve empenhar-se em fazer bom uso do presente. 

Neste se acham resultados do passado, assim como 

prenúncios do futuro. O presente, portanto, é 

onipresente. Sementes do passado e frutos do futuro 

estão contidos na muda do presente. Vocês colherão 

no futuro o que semearem no presente. Terão o 

hálito daquilo que tiverem comido. 

 Cultivem, portanto, a virtude do 

contentamento. Vocês só poderão obter paz de 

espírito por meio da qualidade que é o 

contentamento. Quando Swami pergunta: “O que 

você quer?”, as pessoas respondem: “Eu quero paz”. 

“Eu” simboliza o ego, e “quero” representa o desejo. 

Quando se removem esses dois, fica a paz em sua 

forma pura. Suponhamos que Swami lhes envie um 

livro por encomenda registrada. Antes de vê-lo, terão 

primeiro que remover o invólucro. O ego e o desejo 

são como o invólucro do livro da paz. Desenvolvam 
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o discernimento para se livrarem do ego e do desejo 

e assim obterem a paz. 

 Vocês são a encarnação do Amor, a 

encarnação da Divindade. Existem três facetas da 

sua identidade. Vocês não são uma só pessoa, mas 

três: a que pensam que são (o corpo), a que os outros 

pensam que vocês são (a mente) e a que vocês 

realmente são (o Atma). 

 Olhando para um copo com água até a 

metade, um otimista dirá que está meio cheio, 

enquanto um pessimista dirá que está meio vazio. O 

entendimento depende da visão. O bem e o mal 

existem no mundo. Deve-se discernir 

adequadamente entre o bem e o mal, entre o certo e 

o errado. Dualidades são inevitáveis neste mundo. 

Há um espinho preso a uma rosa. O prazer é um 

intervalo entre duas dores. Deve-se desenvolver a 

qualidade do contentamento mediante o uso do 

discernimento apropriado. 

 

Compreendam o verdadeiro significado da 

unidade 

 O quarto vigia a guardar a mansão da bem-

aventurança é a boa companhia ou satsang. Ao 

viajarem em meio à escuridão da noite, uma lanterna 

pode mostrar-lhes o caminho certo. Uma tora de 

lenha torna-se fogo ao entrar em contato com ele, 

mas um contato parcial pode resultar na formação de 

carvão, que permanecerá como tal até ser queimado 

no fogo. Se vocês tentarem embranquecer o carvão 

lavando-o com leite, será que o conseguirão? Pelo 

contrário, o leite ficará preto. Somente quando o 

carvão é completamente inserido no fogo é que se 

torna um com ele. Uma pessoa torna-se divina por 

meio da entrega total à Divindade. A simples 

proximidade não adiantará, a menos que se 

compreenda a unidade ou a unicidade com a 

Divindade. Esse é o verdadeiro sentido do satsang. 

Diz-se: Ekatma Sarva Bhutantaratma (“Um só Atma 

reside em todos os seres”). Deve-se compreender a 

unicidade existente na Criação. Só então se poderá 

compreender a Divindade. São muitas as joias, o 

ouro é um só. São muitos os seres, o alento é um só. 

São muitas as nações, a Terra é uma só. São muitas 

as estrelas, o céu é um só. São muitas as lâmpadas, 

a corrente é uma só. São muitos os doces, o açúcar é 

um só. Pode-se compreender a Divindade mediante o 

entendimento apropriado do significado da unidade. 

O efeito do satsang jamais poderá ser 

supervalorizado. Afirma-se, neste contexto: “Diz-me 

com quem andas e te direi quem és”. O açúcar e a 

água têm qualidades diferentes, mas a mistura dos 

dois produz xarope. Compartilhar bons pensamentos 

com boas pessoas produz transformação. 

Consequentemente, o satsang é essencial para se 

atingir a meta da vida. 

Satsangatve Nissangatvam, 

Nissangatve Nirmohatvam, 

Nirmohatve Nischalatattvam, 

Nischalatattve Jivanmukti. 

(sloka [verso] em sânscrito) 

(“A boa companhia conduz ao desapego; o desapego 

liberta da ilusão; a libertação da ilusão leva à firmeza de 

mente; a firmeza da mente confere a liberação”.)  

 Por meio do satsang, progride-se até um 

estado de desapego. Mediante a prática do desapego, 

supera-se a ignorância. Pode-se conquistar uma 

mente inabalável quando se destrói a ignorância. A 
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liberação só pode ser alcançada por alguém cuja 

mente se mantenha serena sob toda e qualquer 

circunstância. 

 Quando se embrulha um alimento em um 

pedaço de papel, este adquire o seu cheiro. Se for um 

peixe, o invólucro também terá esse odor; se forem 

jasmins, ele terá essa fragrância. Vocês adquirem 

qualidades de acordo com a companhia com a qual 

se associam. O satsang tem um grande impacto, 

especialmente sobre os jovens. Será que a 

transformação se deve inteiramente a ele? Não, mas 

o impacto do satsang é maior se combinado com 

uma bondade inata. Enquanto o impacto da 

companhia se dá a partir do exterior, o da bondade 

de coração ocorre a partir do interior. Ambos são 

necessários para que uma pessoa se transforme em 

um ser ideal.  

 Usa-se um condicionador de ar em um 

aposento quente e um aquecedor em um aposento 

gélido em uma estação serrana, mas se usa a mesma 

corrente para fazê-los funcionar. Boas ou más 

percepções dependem do condicionamento da 

mente. As Upanishads
4
 proclamam: Manah Eva 

Manushyanam Karanam Bandhamokshayo (“A 

mente é a causa da servidão e da liberação do 

homem”). As cores do mundo mudam de acordo 

com a cor dos óculos que se põem. O mundo parece 

sagrado quando se olha para ele com sentimentos 

sagrados.   

 Em um texto, as Upanishads declaram: 

Brahman Satyam Jagan-mithya (“Somente 

                                                             
4
 Textos que contêm a essência dos Vedas, Escrituras 

Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios. 
 

Brahman
5
 é real, o mundo é irreal”). Em outro, elas 

dizem: Sarvam Vishnumayam Jagat (“Vishnu 

permeia o Universo inteiro”). Vedanta
6
 promove 

ambos os conceitos. Quem vai ao cinema para 

assistir a um filme não dá importância à tela. Na 

verdade, porém, não pode haver filme sem tela. As 

cenas aparecem e desaparecem, enquanto ela 

permanece estática o tempo todo. Na filosofia 

vedântica, aquilo que vem e vai e é impermanente 

chama-se mithya (ilusão), enquanto o núcleo 

fundamental ou básico do Cosmos é a Verdade 

chamada Brahman. Este é o verdadeiro sentido do 

aforismo Sarvam Vishnumayam Jagat. O Universo 

(Vishvam) é o efeito, enquanto Deus (Vishnu) é a 

causa. A nossa vida é o resultado desses dois 

aspectos, o resultado da sua unificação. O bem e o 

mal também resultam da conjugação de diferentes 

aspectos. Para se conseguir algo, são necessários 

esforços contínuos. Até mesmo andar, falar, dirigir, 

etc. requerem a prática adequada. A mãe, em casa, e 

o professor, na escola, esforçam-se para transmitir o 

devido conhecimento às crianças. A Bhagavadgita 

declara: 

Shreyohi Jñanamabhyasat, 

Jñanaddhyanam Vishishyate, 

Dhyanat Karmaphala Tyaga, 

Tyagat Shantiranantaram. 

(verso em sânscrito) 

(“Na verdade, melhor é o conhecimento que a prática. 

Melhor que o conhecimento é a meditação em Deus. 

                                                             
5 O Absoluto, o Uno, o Ser Cósmico, a Realidade Última, 
que tudo permeia. 

6
 Filosofia cujos princípios básicos constituem a última 

parte das antigas Escrituras Sagradas conhecidas como 
Vedas. 
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Melhor que a meditação, no entanto, é a renúncia ao 

desejo pelos frutos das ações, pois a ela se segue 

imediatamente a paz”.) 

 A nossa vida começa na sociedade, nela se 

desenvolve e nela termina. É nosso dever entrar em 

uma boa sociedade e também fazer com que a 

sociedade seja boa. Quando uma pessoa má se une a 

dez pessoas boas, ela também se torna boa. Quando 

uma pessoa boa se une a dez pessoas más, ela 

também se torna má. Quando se adiciona uma xícara 

de água a dez de leite, a água também se torna uma 

parte do leite. Quando se adiciona uma xícara de 

leite a dez de água, o leite perde o seu valor. Então, 

para tornar a vida feliz, é necessário que qualidade e 

quantidade estejam devidamente equilibradas. 

 

 

A fé é a base do amor 

 Só se pode adentrar a mansão da bem-

aventurança após fazer amizade com aqueles quatro 

vigias. O homem é incapaz de desfrutar de bem-

aventurança devido a essa lacuna. Quando um avião 

está voando, não se pode ver o piloto do chão. Se 

alguém quiser encontrá-lo, terá que comprar uma 

passagem e voar com ele. Se alguém desejar entrar 

em uma casa guardada por um cão, terá que fazer 

amizade com ele ou gritar o nome do dono até que 

este ouça. Fazer amizade com o cão representa o 

caminho da ação (karma marga); chamar o nome do 

dono, seu amigo, é o caminho da devoção (bhakti 

marga). Este, na verdade, é o caminho mais fácil 

para se chegar à Divindade. Práticas como recitação 

e meditação (japa e dhyana) destinam-se à satisfação 

mental. 

 O Amor é Deus, Deus é Amor. Vivam em 

Amor. Comecem o dia com amor, preencham o dia 

com amor, passem o dia com amor e terminem o dia 

com amor. Este é o caminho para Deus. Mas como 

se pode assimilar o amor? Primeiro é preciso ter fé. 

Antes de se casarem, vocês não tinham nenhuma 

relação especial com a esposa, pois esta era uma 

estranha. Mas, após o casamento, desenvolveram 

amor por ela, pois passaram a considerá-la parte da 

sua vida. Igualmente, é a fé que faz um homem amar 

a sua mãe. A fé constitui, portanto, a base do amor. 

Onde existe amor, há espírito de sacrifício. Uma mãe 

está sempre pronta a se sacrificar por seu filho ou 

filha. Na mansão da vida, a autoconfiança é o 

alicerce; a autossatisfação, as paredes; o 

autossacrifício, o telhado; e a autorrealização 

equivale a viver na mansão da bem-aventurança. A 

vida é um jogo, joguem-no. A vida é um desafio, 

enfrentem-no. A vida é um sonho, realizem-no. A 

vida é amor, compartilhem-no. 

 Deve-se reconhecer a Divindade, vivenciar a 

Divindade e difundir a Divindade na sociedade sem 
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fazer nenhuma distinção em termos de idioma, casta, 

religião e assim por diante. 

Só há uma religião, a religião do amor. 

Só há uma casta, a casta da humanidade. 

Só há uma linguagem, a linguagem do coração. 

Só há um Deus, e Ele é Onipresente. 

 As pessoas sofrem porque lhes falta fé e 

amor. Elas desenvolvem medo de tudo e de todos – 

na rua, no escritório, em um avião e por aí vai. Qual 

é a razão do medo? A razão por trás desse medo é a 

crueldade e a falta de bondade do homem. 

 Diz-se que o estudo apropriado da 

humanidade é o homem. São nobres aqueles cujos 

pensamentos, palavras e atos estão em perfeita 

harmonia; são perversos aqueles a quem falta essa 

harmonia. Não há necessidade de ter medo se os 

seus pensamentos, palavras e atos estão em 

harmonia. Se a sua bolsa não está cheia de dinheiro, 

vocês não precisam temer ser roubados. Pode-se 

facilmente superar o medo com fé em Deus. Fé em si 

mesmo e fé em Deus – este é o segredo da grandeza. 

Tenham sempre bons pensamentos, boas palavras e 

boas ações. Saibam que estão sempre rodeados pela 

Divindade. Desenvolvam esta fé sólida. Só então 

vocês terão paz. 

- Discurso de Bhagavan em Sai Sruthi, 

Kodaikanal, no dia 24 de abril de 1992.  

 

A medida da virtude em uma pessoa é a sua 

disposição para a renúncia, para o sacrifício, para 

desenvolver o desapego. Em muitas ocasiões 

estimulo os estudantes a se associarem com pessoas 

boas e piedosas só para que o aspecto precioso da 

divindade existente neles possa se manifestar. 

Muitos são humildes, submissos e disciplinados 

enquanto se acham no alojamento ou na faculdade, 

mas quando penetram no mundo exterior, retomam 

a rotina e se arruínam. Isso não deve acontecer. 

Uma vez que se aceite a verdade como um artigo de 

fé, há que se sacrificar a vida inteira à sua prática. 

Do contrário, o homem se degrada a um nível 

inferior ao das aves e das feras. 

- Baba 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASHANTI NILAYAM 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DO 

DISTRITO DE KHAMMAM 

 Em 27 e 28 de janeiro de 2018, quase 3.500 

devotos do distrito de Khammam, na região de 

Telangana, estiveram em uma peregrinação de dois 

dias em Prashanti Nilayam e, nesse período, 

apresentaram programas musicais e culturais. No 

primeiro dia, um grupo de cantores e músicos 

apresentou um programa de cânticos devocionais, 

que teve início às cinco horas da tarde, com uma 

oração cantada em louvor ao Senhor Ganesha, 

intitulada Sri Ganesha Shivuni Kumara (“Ganesha, 

filho do Senhor Shiva”).  

 

Apresentação de música devocional pelos devotos de 

Khammam. 
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 Durante quase quarenta e cinco minutos, 

encantaram os devotos com melodiosas canções 

interpretadas com profunda devoção, incluindo Dina 

Janavana Mana Mohana (“Krishna, o refúgio dos 

desvalidos”) e Anandame Paranandame 

Brahmanandame. Os cânticos devocionais (bhajans) 

foram encerrados com o Arati, às seis horas e dez 

minutos. 

 No dia seguinte, crianças do programa de 

Bal Vikas
7
 do distrito de Khammam apresentaram 

uma peça temática que retratava os diversos aspectos 

da Divina Missão de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

mostrando como a Organização Sai auxiliava os 

habitantes pobres e carentes das aldeias mediante a 

resolução dos seus problemas relativos à saúde, 

educação e água potável. Abrilhantada com lindas 

danças executadas pelas crianças, a peça ressaltava a 

Divina Glória de Bhagavan por meio de vários 

incidentes ocorridos na vida de alguns aldeões.  

 

Peça temática apresentada pelas crianças de Bal Vikas 

do distrito de Khammam. 

  

 Encerrou-se o evento com a exibição de um 

curto videoclipe que mostrava as diversas atividades 

                                                             
7 Denominação dada à Educação Espiritual Sai para 
crianças na Índia. 

de serviço (seva) desempenhadas pela Organização 

Sai desse distrito. 

 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE KERALA 

 A Organização Sathya Sai Seva de Kerala 

promoveu uma peregrinação de devotos a 

Puttaparthi (Parthi Yatra), com a duração de três 

dias, atividade da qual também participaram 

jornalistas e advogados desse estado. Como parte da 

peregrinação, uma célebre cantora, a Sra. R. 

Sribharati, apresentou um emocionante programa de 

música devocional na manhã do dia 28 de janeiro de 

2018. Começando com um cântico dedicado ao 

Senhor Ganesha, intitulado Gayiye Ganapati Jaga 

Vandana (“Cantem a Glória do Senhor Ganapati”), a 

renomada cantora interpretou canções devocionais e 

bhajans, dentre estes Sanwara Hammari Preet 

Nibhaoji (“Krishna, responde à minha devoção”), 

Sai Mata Pita Guru Bandhu Sakha (“Sai é a Mãe, o 

Pai, o Preceptor e o Amigo”) e Jaya Jaga Janani 

Sayishvari (“Salve a Mãe Sai, que criou o mundo”).    

 

O FESTIVAL DO SHIVARATRI
8
 

 O sagrado festival do Shivaratri foi 

celebrado em Prashanti Nilayam no dia 13 de 

fevereiro de 2018.  

 

Uma apresentação de dança: Shiva Stuti 

                                                             
8 Literalmente, a “Noite de Shiva”, observada a cada mês, 
na 14ª noite da metade escura da Lua. Todos os anos, em 
fevereiro ou março (no calendário ocidental), essa noite 
é celebrada como a “Suprema Noite de Shiva” 
(Mahashivaratri ou, popularmente, Shivaratri), festival 
dedicado à realização de práticas espirituais em louvor 
ao Senhor Shiva. 
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 No dia 12 de fevereiro, como parte das 

comemorações do Shivaratri, o Grupo de Dança de 

Prashanti, integrado por alunos da Escola Secundária 

Superior Sri Sathya Sai e do Instituto Sri Sathya Sai 

de Ensino Superior, apresentou uma dança intitulada 

Shiva Stuti (“Louvor a Shiva”). No programa, que 

teve início às cinco horas da tarde, os estudantes 

exibiram, ao todo, cinco números de dança que 

mostravam a Divina Glória do Senhor Shiva. 

Executando as danças ao som de melodiosas canções 

devocionais, os estudantes representaram, por meio 

de gestos expressivos e formações atraentes, 

histórias mitológicas que retratavam qualidades de 

Shiva como Aquele que destrói os pecados e 

concede bem-aventurança.  

 

Número de dança pelo Grupo de Dança de Prashanti. 

 

Um programa de música devocional apresentado 

por estudantes 

 Uma imensa multidão de devotos 

aglomerou-se em Prashanti Nilayam para participar 

do Shivaratri Akhanda Bhajan
9
, que teve lugar no 

Sai Kulwant Hall, artisticamente decorado, e durou a 

noite inteira, das seis horas da tarde do dia 13 de 

                                                             
9 Entoação de cânticos devocionais por um período 
ininterrupto durante o Shivaratri. 

fevereiro de 2018 às seis horas da manhã do dia 

seguinte. 

 Como parte das celebrações de Shivaratri, 

alunos das instituições educacionais de Bhagavan 

apresentam um comovente programa de música 

devocional. Inicialmente, equipes de estudantes 

tocadores de nadaswaram (instrumento musical 

indiano de sopro) e de panchavadyam
10

 executaram 

uma série de notas musicais devocionais, anunciando 

as celebrações do Shivaratri.  

 

Notas auspiciosas de Nadaswaram pelos estudantes. 

 

 Seguiu-se uma alegre oferenda de música 

devocional feita por estudantes, compreendendo 

stotras (versos) e canções devocionais que incluíam 

Vishvanathashtakam, Shivashtakam, Subah Subah 

Lo Shiva Ka Nam (“Recitem o Nome de Shiva de 

manhã cedo”) e Shiva Shankara Deva (“Ó Senhor 

Shiva”). Logo após tão arrebatadora oferenda 

musical, cantaram-se bhajans. A programação 

matutina encerrou-se às dez horas, com o Arati. 

 

                                                             
10 Orquestra de cinco instrumentos que executa uma 
forma de arte musical associada a festivais e outras 
celebrações em templos, desenvolvida no estado de 
Kerala, na Índia. 
 



10 
 

O Abhishekam (banho ritual) do Saishvara 

Linga
11

 

 A programação vespertina começou às 

quatro e meia, com a recitação de mantras védicos. 

O sagrado Saishvara Linga foi trazido do Bhajan 

Mandir
12

 em uma grande procissão, precedida por 

grupos de estudantes e sacerdotes que tocavam 

panchavadyam e nadaswaram e entoavam mantras 

védicos. Depois que o Linga foi colocado sobre uma 

plataforma decorada em frente ao Samadhi
13

 de 

Bhagavan, no Sai Kulwant Hall, os sacerdotes deram 

início ao Abhishekam do Linga, em meio à recitação 

de mantras védicos e à execução de melodias 

auspiciosas de panchavadyam pelos estudantes. 

Realizou-se, então, o Abhishekam com 18 itens, tais 

como mel, flores, frutas, folhas de bilva, leite, etc., 

sendo o significado de cada uma dessas oferendas 

explicado um télugo e em inglês. Após o 

Abhishekam, o Linga foi lindamente ornamentado, 

enquanto o grupo de Vedas integrado por estudantes 

recitava o Rudram (hino védico dedicado ao Senhor 

Shiva). Após a ornamentação, realizou-se a adoração 

ao Linga, acompanhada pela recitação do Sri Sathya 

Sai Ashtottaram (os 108 Nomes de Sri Sathya Sai 

Baba) e do Lingashtakam (hino em louvor ao 

Linga). Ao término do ritual, ofereceu-se o Arati ao 

Linga. 

                                                             
11 O Linga do Senhor Sai (Saishvara). Símbolo sagrado do 
Senhor Shiva, o Linga representa o Absoluto sem Forma, 
o Universal, do qual todos os seres surgem e no qual 
todos os seres se fundem. 
12 A palavra mandir significa “templo” ou “salão de 
orações”. 
13 Santuário de mármore erguido no local onde Sri Sathya 
Sai Baba costumava dar o Darshan aos Seus devotos, e 
onde jaz, desde 27 de abril de 2011, o Seu corpo físico. 
 

O Shivaratri Akhanda Bhajan 

 Seguiu-se um Discurso de Bhagavan, no 

qual Ele exortou os devotos a reconhecer a 

divindade imanente neles e vivenciar a bem-

aventurança do Conhecimento do Ser (Atma Jñana). 

Bhagavan encerrou o Seu Discurso com o bhajan 

Shiva Shiva Shiva Anarada, dando início ao 

Shivaratri Akhanda Bhajan, que continuou pela 

noite adentro e teve a duração de doze horas. Nesse 

período, estudantes e sacerdotes espargiam água 

sagrada (tirtham) sobre os devotos em toda a 

extensão do Sai Kulwant Hall. Grupos de alunos, 

funcionários do Ashram e devotos revezaram-se na 

condução dos bhajans durante toda a noite. O 

Shivaratri Bhajan terminou às seis horas da manhã 

do dia 14 de fevereiro, com dois bhajans cantados 

pela voz de ouro de Bhagavan: Hey Shiva Shankara 

Namami Shankara e Om Shivaya Om Shivaya. Após 

o encerramento, serviram-se arroz de tamarindo e 

arroz doce, como prasadam (alimento consagrado 

por ter sido oferecido a Deus), a toda a assembleia 

de devotos. 

 

 

Akhanda Bhajan de Shivaratri. 
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DOS NOSSOS ARQUIVOS 

RECITAR O NOME DE RAMA ELEVA O 

HOMEM 

 Até para colocar um pé na frente do outro o 

homem precisa de um impulso interior, um 

propósito, um estímulo. Sua vontade é movida pelo 

seu querer. Por esta razão, o homem deve se esforçar 

por aspirar a objetivos cada vez mais elevados e 

santos. Sua mente é um emaranhado de desejos; 

sacudido daqui para ali pelos imperativos de cada 

desejo, ele desperdiça o tempo que lhe foi concedido 

e as habilidades das quais foi dotado. Escraviza sua 

consciência, acreditando que está fazendo o que é 

certo. 

 O homem precisa reconhecer o quanto o 

tempo é precioso. Nem sequer uma fração de 

segundo deveria ser perdida. Ele precisa estar 

sempre engajado na investigação de sua própria 

verdade e de seu próprio dever para consigo. A vida 

está se esvaindo, gota a gota, de dentro do pote 

furado! O tempo decepa cabeças com sua lâmina 

afiada, pronta para desferir o golpe mortal. No 

entanto, o ser humano não dá qualquer atenção a esta 

calamidade sempre presente. 

 Os cínicos acreditam que máximas como “o 

homem é a coroa da criação” só se destinam aos 

livros e aos palanques. Mas, de fato, a vida humana é 

santa, sublime, sagrada, sempre renovada, sempre 

livre. As Upanishads tentam erguer e despertar o 

homem para a percepção desta verdade, uma vez que 

ele dorme na ignorância, envolvido por seu ego e 

seus desejos. “Desperte, adore o Sol e reconheça a 

sua realidade à luz de seus raios”! Este é o chamado 

que reverbera, vindo das Upanishads. O homem, 

entretanto, se faz surdo a este pedido. 

 

 Três anseios (eshanas) mantêm o homem 

cativo: ele se encanta com riqueza, esposa e filhos. 

Eles bloqueiam cada passo seu e agem como 

obstáculos ao avanço espiritual. Com certeza, os 

recursos materiais são necessários para o processo de 

viver e não se pode evitar o trabalho necessário à sua 

obtenção. Mas, além de certo limite, a riqueza polui 

a mente e produz arrogância. Esses recursos devem 

ser usados para bons propósitos, promovendo 

virtude e bem-estar, cultivando o Dharma e o 

cumprimento dos deveres do indivíduo ao longo da 

divina caminhada. Se as riquezas forem gastas na 

realização de desejos fúteis, elas jamais serão 

suficientes e o ego descobrirá novas e mais 

hediondas maneiras de obter e gastar. De fato, é 

deplorável que esta avidez pelo dinheiro (dhana) 

tenha capturado o povo desta sagrada terra, em que 
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as Encarnações Divinas têm ensinado lições de 

altruísmo e serviço. 

 

A Paz deve ser alcançada através de esforços 

espirituais 

 As pessoas ignoram os verdadeiros faróis 

que iluminam a escuridão e revelam o caminho para 

a liberação das cadeias da luta incessante, busca sem 

fim, agonia avassaladora e frenética atividade para 

se conquistar o inalcançável! Qual é a razão para 

isto? É que elas se guiam pela mente, não pela 

faculdade do intelecto. Este é capaz de discriminar, 

provar, analisar. A mente, porém, segue cegamente 

cada capricho ou fantasia. O intelecto ajuda o 

indivíduo a identificar seus deveres e 

responsabilidades. Escravizado às instabilidades da 

mente, o homem salta de um ponto a outro, sem 

descanso nem paz. Ele corre para pegar o ônibus, 

com pressa para chegar ao trabalho, ao cinema, ao 

clube, sem um instante sequer de calma e silêncio. A 

paz deve ser alcançada através de esforços 

espirituais, ou seja, espiritualizando-se cada 

pensamento, palavra e ato. O que é necessário 

atualmente para consertar o mundo não é uma nova 

ordem ou instituição espiritual, mas homens e 

mulheres de coração puro. Só eles podem erguer esta 

terra do atoleiro em que se encontra. 

 Rama é um Nome, mais doce que todas as 

doçuras da Natureza, quer sejam saboreadas uma de 

cada vez, ou todas de uma vez. Nunca desagrada ao 

paladar ou à mente. Ele tem potencialidades místicas 

e misteriosas, capazes de elevar o homem. Assim, 

deve-se cuidar para manter a mente sempre 

pensando nele. A história de Rama – o Ramayana – 

é apenas outra versão dos Vedas. De fato, diz-se que 

os Vedas tomaram a forma do Ramayana para 

destruir o mal e reviver a vida correta, tarefas que o 

Senhor assumiu durante a Sua carreira como Rama. 

E mais ainda! Rama e seus três irmãos são, de certo 

ponto de vista, os quatro Vedas em forma humana. 

O Yajur Veda estabelece os direitos e deveres do 

homem, o Dharma que assegura paz e prosperidade 

para ele, tanto aqui quanto no além. Então, esta é a 

representação do próprio Rama. Ele se revestiu de 

humanidade de modo a estabelecer e exemplificar o 

Dharma. Ramo Vigrahavan Dharmah (Rama é o 

Dharma personificado); assim o Ramayana o 

descreve. 

 

A humanidade deve seguir o exemplo de Rama 

 O Rig Veda contém mantras (fórmulas 

sagradas poderosas). Ele as explica e comenta seus 

significados, tendo como sua coroa, o mantra 

“Rama”. O irmão Lakshmana, que repetia, recitava e 

confiava nesse Nome para tudo nesta vida e além 

dela constitui, de fato, a personificação do Rig Veda. 

Ele ensina à humanidade que o mantra Rama 

proporciona ao homem a constante presença do 

Senhor. O Sama Veda contém canções de adoração à 

Criação e ao Criador; através da adoração, 

sublimada na forma de canções, o Senhor concede 

graça. Bharata, para quem cada pensamento, palavra 

e ação era um ato de agradecimento, praticamente 

um louvor a Rama, era o próprio Sama Veda. 

 Então, temos o Atharvana Veda, que é uma 

coleção de detalhes médicos, rituais de 

encantamentos e amuletos protetores para superar 

inimigos internos e externos. Satrughna, cujo nome 
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significa “destruidor de inimigos”, é, 

adequadamente, o Avatar (encarnação) do Atharvana 

Veda. Este Veda capacita o homem a superar 

hábitos, atitudes e tendências malignas, a fim de que 

possa escutar a voz de Deus e, de bom grado, 

traduzir essas palavras em sua vida diária. Satrughna 

demonstrou, por sua humildade, lealdade e devoção, 

a vitória que conquistou sobre seu ego, sua cobiça e 

sua ira. 

 É um engano comum esquecer-se de que 

Rama veio para estabelecer as normas para a vida, e 

que Sua vida deve ser observada e seguida pelos 

homens. Ele é o homem ideal, com qualidades e 

virtudes que todo homem deveria possuir, para se 

elevar. O mero culto ou adoração vazia não é o que o 

Avatar espera. 

 Rama enfrentou problemas, 

desapontamentos e desgraças como qualquer 

homem, para demonstrar que a alegria nada mais é 

do que um intervalo entre duas dores; que o 

sofrimento não é mais que um desafio, uma pausa, 

uma lição. Ele exemplificou o relacionamento ideal 

entre filho e pai, marido e esposa, irmão e amigo, 

aliado e inimigo e até entre homem e fera. 

 Para purificar o coração, é preciso praticar 

Sama, Dama (Equanimidade, Continência) e outros 

Sadhanas (exercícios espirituais) a fim de controlar 

os sentidos de percepção e ação. Isso tudo pode 

parecer muito difícil nos estágios iniciais, mas 

qualquer tarefa digna de ser realizada tem essa 

desvantagem. Por exemplo, andar de bicicleta: você 

terá que cair muitas vezes, sofrer muitos arranhões, 

perder muitos pedacinhos de pele antes de aprender 

a se equilibrar e pedalar em linha reta. Porém, 

quando tiver dominado a arte, poderá passear em 

segurança, até sem as mãos no guidão. O mesmo 

ocorre com alguém que aprende a dirigir um carro. 

No início, quando você põe o pé na embreagem, não 

consegue segurar o volante; não consegue tirar o pé 

da embreagem quando segura o volante. Depois que 

domina o pedal da embreagem e o volante, se 

esquece do freio. Enquanto presta atenção nos três, 

não percebe os pedestres atravessando a rua. Porém, 

depois de dominar a técnica, será capaz de perceber 

as subidas e descidas, paradas e luzes, estradas e 

cruzamentos de forma espontânea e conseguirá 

dirigir com segurança e rapidez, e ainda conversar 

com as pessoas sentadas ao seu lado e no banco de 

trás, até mesmo cantar uma canção e receber seus 

elogios. 

 

A felicidade está em ajudar os outros 

 O controle dá poder; a regulamentação 

aumenta a força; a disciplina revela a divindade. As 

pessoas anseiam por felicidade. Porém, será possível 

que alguém a conquiste soltando as rédeas dos 

sentidos? Conseguiria ser feliz comendo quatro 

refeições ao dia, dirigindo carros de luxo ou vivendo 

em mansões com muitos quartos? Não! A felicidade 

está em ajudar os outros. Ela aparece ao ofertar, não 

ao acumular. Atender aos chamados dos sentidos 

torna o homem bestial. Eles o arrastarão para a lama 

e a desgraça. O iogue é a pessoa que fixou sua mente 

no Divino, não no mundano. A Gita convida o 

homem a se transformar, tornando-se Satatam 

Yoginah (permanente no estado de yoga). O homem, 

no entanto, é um iogue pela manhã, um bhogi 

(escravo dos sentidos) ao meio dia e um rogi 
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(enfermo) quando o dia termina! Atualmente, ele 

vive sem fé (a base) e sem ideal (a superestrutura). O 

Dharma deveria ser a base e moksha (a Liberação), a 

superestrutura, mas o mundo negligencia os dois e 

confia em artha (riqueza) e kama (desejo) para obter 

felicidade e liberação. Como a humanidade poderá 

progredir sem ter o primeiro dos Purusharthas como 

sua fé e o último deles como seu ideal? 

– Extraído de Discursos de Bhagavan no Sri 

Rama Navami. 

 

 

 

ESPECIAL 

O MESTRE UNIVERSAL 

Prof. Leonardo Carvajal 

 Para começar, eu agradeço a Swami por esta 

oportunidade de dizer breves palavras neste local 

sagrado, Prasanthi Nilayam, onde Ele tem concedido 

Seu Divino Darshan por mais de seis décadas, desde 

a sua inauguração em 1950. Eu me lembro de 

alguém perguntar a Swami: “Swami! Eu devo ter 

acumulado algum mérito em minha vida passada 

para merecer a possibilidade de conhecer um 

Avatar”, ao que Ele respondeu: “Certamente, é 

resultado de suas boas ações, acumuladas não apenas 

em sua vida anterior, mas durante centenas de vidas 

passadas”.   

 

Joias de Sabedoria Divina 

 Obrigado, Swami, por seu Ashram de 

Prasanthi Nilayam, no qual Você nos proporciona 

acomodações confortáveis, comida saudável e, 

acima de tudo, onde Você nos recarrega com a 

energia do Amor Divino, que alimenta nosso 

crescimento espiritual, nossa consciência de que 

somos Deus com amnésia e que, portanto, o 

principal propósito de nosso nascimento humano é 

recordar isto. 

 

 Mas, Swami, o que mais eu poderia dizer 

quando todos os mais belos ensinamentos e mais 

doces palavras já pronunciadas sobre a Terra estão 

contidas nas Suas centenas de Discursos entre 1953 

e 2009, compilados em 42 volumes do Sathya Sai 

Speaks? O que mais podemos acrescentar aos mais 

profundos ensinamentos que Você pessoalmente deu 

à humanidade nos 16 livros escritos de próprio 

punho, como Avatar, os quais indubitavelmente 

representam, para mim, o estado-da-arte espiritual de 

nosso tempo? Que palavra ficou faltando dizer que 

não esteja nas divinas experiências narradas pelos 

Seus devotos nos mais de 140 livros sobre Você? 

Já que Você me cativou através de Seus Divinos 

livros e profundos ensaios escritos, permita-me, 

Swami, humildemente compartilhar com meus 

irmãos e irmãs que minhas leituras e experiências de 
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Sai durante os últimos 17 anos, como aspirante a 

devoto Sai, levaram-me às seguintes certezas: 

 Você é, Swami, o melhor Linguista! Temos 

nos encantado com Suas brincadeiras perfeitas com 

as palavras, ao nos ensinar: “Menos Internet, Mais 

Innernet (Inner = interna; net = rede)”. Ou a Sua 

resposta ao meu pedido de paz para meu país, a 

Colômbia, na América do Sul, que viveu meio 

século de guerra entre 1964 e 2016: “A Paz (peace, 

em inglês) é interna; no exterior só há fragmentos 

(pieces = pedaços)”, significando que a paz mundial 

só pode ser erguida sobre as fundações da 

transformação individual.  

 Você é o melhor Matemático, Swami, 

quando nos ensina a maravilhosa equação: D = H – 

M (Deus é igual a Homem menos Mente).  

 É o melhor Líder Social, quando nos 

adverte: “política sem princípios, ciência sem ética e 

educação sem caráter não apenas são inúteis, mas 

perigosas”. É o melhor Professor de Ética quando 

nos ensina: “Esqueçam o bem que fizerem aos 

outros e, também, o mal que outros lhes tenham 

feito”.  

 Você também é o Melhor Biólogo 

Taxonomista ao nos ensinar que há oito milhões de 

espécies no universo, das quais a humana é apenas 

uma, e que nós somos irmãos entre nós e com todas 

as demais. E, também, o melhor Professor de 

Ciências, que nos explica que tudo no universo está 

vivo e que, portanto, a distinção clássica entre seres 

vivos e inertes está errada. Você também é o melhor 

Historiador de Religiões quando declara que os 

Vedas para o Século XXI podem ser resumidos em 

apenas dez palavras: “Amar a Todos, Servir a 

Todos”; “Ajudar Sempre, Ferir Jamais”. 

 Você é, Swami, o melhor Nutricionista, ao 

nos dizer que “três refeições diárias nos fazem 

doentes (rogi); duas refeições diárias nos tornam 

escravos do prazer (bhogi) e que uma refeição por 

dia nos torna iogues”. 

 Você é o melhor Médico, Swami, para curar 

o enfermo, ressuscitar o morto e construir Hospitais 

Superespecializados que oferecem tratamento 

gratuito; e ensina à comunidade médica mundial que 

o melhor remédio para curar tudo é o Amor, e que o 

paciente não é um cliente doente, mas um aspirante 

espiritual. 

 Você é, Swami, o melhor Relojoeiro, 

quando nos explica que o verdadeiro “relógio” 

(Watch) não é aquele que usamos no punho, mas 

aquele que nos lembra de Vigiar (Watch) nossas 

Palavras (Words), Ações (Actions), Pensamentos 

(Thoughts), Caráter (Character) e Coração (Heart).  

 O melhor Alquimista, ao converter o metal 

de nossa existência mundana no ouro de nossas 

novas vidas espirituais e divinas. O melhor 

Humorista, quando nos lembra que os verdadeiros 

aspirantes espirituais não são aqueles que “mostram 

uma cara carrancuda, mas os que têm sempre um 

sorriso na face”.  

 O melhor Cantor, é claro! Você nos ensinou 

tantos e belos Bhajans, com Sua Divina Voz de 

Nataraja, combinando Siva e Sakti. O melhor Poeta, 

que começa todos os Seus Divinos Discursos com 

preciosos poemas no doce idioma Télugo. O Pai 

mais amoroso, que sempre nos chama de 
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Encarnações do Amor – Premaswarupulara – em 

Seus Divinos Discursos.  

 O melhor Engenheiro Hidráulico para 

construir 2300 quilômetros de aquedutos, para levar 

água a mais de um milhão de habitantes de 750 

aldeias. O melhor Meteorologista, que nos explica 

que “nossos problemas são apenas nuvens 

passageiras”. 

 Você é o melhor Pedagogo, quando define 

três tipos de professores: “os que reclamam, os que 

ensinam e os que inspiram”. Minha experiência de 

19 anos como professor universitário pode ser 

dividida em dois períodos. Antes de conhecer Você, 

Swami, minhas aulas eram de cabeça para cabeça; 

após conhecer Você, Swami, minhas classes se 

transformaram em um processo de coração a 

coração; de informação para transformação, como 

Você costuma dizer. 

 

Darshan e Entrevista 

 Eu me lembro, Swami, da primeira vez que 

vim com minha esposa a Prasanthi Nilayam, em 

agosto de 2001. Estava sentado debaixo de um sol 

escaldante, sobre um pavimento muito quente, 

quando a primeira pessoa da nossa fila sorteou o 

número 3 da sacola, o que me permitiu sentar na 

primeira fila para ter o Seu Darshan. 

 Desde o primeiro momento em que se 

iniciou Seu Darshan, lá no lado das mulheres, meu 

coração soube com certeza que Você viria a mim. 

Com meus olhos fechados o tempo todo, pude sentir 

quando Você parou diante de mim e perguntou com 

Sua doce voz: “Quantos são?”. E, depois, o Divino 

convite: “Ok! Venham”. 

 Era agosto e estava acontecendo o festival 

de Ganesha. Eu fiquei maravilhado quando li Sua 

explicação sobre o simbolismo de Ganesha e esta foi 

a razão por que, quando estávamos na sala de 

entrevista e Você me perguntou: “O que você 

deseja?”, eu respondi: “uma cabeça de elefante”. E 

Swami disse: “O quê?”. Todos riram. E eu repeti: 

“uma cabeça de elefante, Swami”, mas minha 

intenção era receber a sabedoria de Ganesha. 

 Naquele mesmo instante, Você começou a 

girar Sua mão e todos na sala de entrevista ficaram 

apavorados com o que Você iria fazer com minha 

cabeça. Eu também estava com medo e mantive os 

olhos fechados. Eventualmente, enquanto admirava 

o belo anel que Você havia feito, Swami disse: “Três 

diamantes” e eu imediatamente compreendi que para 

ter a sabedoria de Ganesha minha mente precisaria 

morrer não uma, nem duas, mas três vezes
14

. 

 Durante aquela entrevista, Você também fez 

Vibhuti, Swami, o que O torna o melhor Engenheiro 

Químico, capaz de produzir a sagrada cinza do 

Vibhuti, que nos lembra de que nosso corpo é pó e 

ao pó voltará, e que só o Atma é eterno. 

 Para encerrar, eu gostaria de dizer, Swami, 

que experimentei pessoalmente que Você também é 

o melhor Planejador Familiar. Naquela mesma visita 

a Prasanthi Nilayam, nós éramos recém-casados e eu 

conversava com minha esposa sobre o melhor 

momento para ter filhos. Como eu desejava esperar 

um pouco mais, durante a entrevista, Swami, Você 

me perguntou: “Por que você não quer um filho?”. 

E, olhando para minha esposa, Swami disse: “Eu sei 

                                                             
14 Diamante (diamond, em inglês) se assemelha 
foneticamente com “die mind”, a “morte da mente”. 
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o que você deseja”. E Você, no Seu estilo usual, 

escreveu no ar, dizendo: “Eu abençoo esse filho!”. E 

nosso filho está aqui, conosco, hoje. Swami também 

nos abençoou com duas meninas, gêmeas. 

 E podemos prosseguir comparando os 

ensinamentos de Swami com qualquer profissão ou 

carreira. Eu convido a todos vocês, minhas irmãs e 

irmãos em Sai, para montar suas próprias listas e, 

mais importante: para praticar os ensinamentos 

Divinos. 

 De acordo com o Evangelho de João, o 

Senhor Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e 

a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim”. No 

meu caso, Swami, eu vim diretamente da Igreja 

Católica que fica perto da minha casa, na Colômbia, 

para Prasanthi Nilayam. Por esta razão, permita-me, 

Swami, neste dia de Natal, encerrar agradecendo ao 

Senhor Jesus por cumprir Sua promessa e me 

conduzir de forma tão amorosa, ao Pai. 

– Extraído da palestra do Prof. Leonardo 

Carvajal, um Diplomata Sênior da Colômbia, 

servindo na Embaixada daquele país na 

Tailândia. Em 25 de dezembro de 2017, durante 

as celebrações de Natal, em Prasanthi Nilayam.    

  

 

 

ESPECIAL 

SRI SATHYA SAI BAL VIKAS – UM RAIO DE 

ESPERANÇA PARA A HUMANIDADE 

Kamala Pandya 

 Hoje é realmente um dia grandioso, pois 

celebramos o 8º Encontro de Ex-alunos do Sri 

Sathya Sai Bal Vikas
15

 e a 5ª Convenção Bal Vikas 

da Índia. Para começar, eu dou as boas-vindas a cada 

um de vocês à Divina Morada de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba em Prasanthi Nilayam e agradeço a 

Bhagavan por nos dar mais uma chance de celebrar 

este grande evento. Muitos de vocês podem estar 

visitando o recinto divino de Prasanthi Nilayam pela 

primeira vez em sua vida. Meu sincero pedido a 

vocês é: concentrem-se na paz, tranquilidade e 

quietude deste lugar divino e aproveitem cada 

momento de sua estada aqui, levando valiosas lições 

de vida ao partir, para que, onde quer que vocês vão, 

o mundo diga “Sim, eis o resultado de Sri Sathya Sai 

Bal Vikas”. 

 

 

Uma jornada para a perfeição 

 Dizem que só conhecemos o presente, mas 

Deus também conhece nosso passado e futuro. É 

com essa visão do futuro que Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba abençoou a humanidade com o raio 

                                                             
15 “Bal Vikas” é o nome utilizado na Organização Sathya 
Sai da Índia para as atividades de formação para as 
crianças nos Centros e Grupos Sai. Fora da Índia, esse 
programa é chamado de “Educação Espiritual Sai”. 
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singular de esperança para o mundo, este programa 

chamado “Sri Sathya Sai Bal Vikas”, que visa o 

florescimento da excelência humana. Este é o Seu 

maior legado para a humanidade. O programa Bal 

Vikas não apenas toca a vida dos estudantes, mas 

também promove mudanças na vida dos Gurus Bal 

Vikas e também dos pais dos alunos. 

 Em sintonia com o lema “Transformando-se 

para transformar o mundo”, o programa Sri Sathya 

Sai Bal Vikas é uma jornada à perfeição. E perfeição 

é Divindade. Todos nós, que fazemos parte desse 

movimento, devemos primeiro Ser, depois Fazer e 

finalmente Falar. Portanto, devemos praticar, 

praticar e praticar. A primeira coisa que nós, 

estudantes e Gurus, podemos fazer é seguir o 

Mestre, que disse que, mesmo se não concordamos 

com alguém, pelo menos devemos falar 

carinhosamente. Por isso, falem doce e suavemente, 

e sejam sempre felizes e alegres. 

 Eu lembro que, uma vez, quando um grupo 

de estudantes de Bal Vikas visitou Puttaparthi em 

1990, eles foram chamados para uma audiência 

privada com Baba. Um dos professores perguntou a 

Baba: “Como promovemos a transformação, Baba?” 

Baba respondeu: “Inspire a todos com histórias das 

vidas de grandes homens... Você não deve se 

preocupar com transformação, esse é o Meu 

trabalho”. 

 

As cinco técnicas de ensino 

 As cinco técnicas de ensino do Programa Sri 

Sathya Sai Bal Vikas nos ajudam em nossa jornada 

para a perfeição. As cinco técnicas são: orações, 

narração de histórias, canto em grupo, atividades em 

grupo e sentar-se em silêncio. Quando você vai para 

a sociedade depois de se formar no curso de  Bal 

Vikas, você deve continuar a praticar essas cinco 

técnicas. 

 A oração ajuda na ligação com o Criador. 

Permite-nos confiar em Deus e torná-Lo um amigo 

para a vida. É a chave da manhã e o raio da noite. 

Aqueles que rezam todos os dias não precisam de 

um psiquiatra ou um conselheiro, porque eles têm o 

maior pSAIquiatra, Bhagavan Baba, com eles em 

sua vida. As orações ajudam a contribuir para a 

harmonia na sociedade e a paz no mundo. Quando as 

crianças rezam em casa com os membros da família, 

isso fortalece os laços familiares. E quando a oração 

Samasta Loka Sukhino Bhavantu (“Que todos os 

mundos sejam felizes!”) é estendida para abranger 

todos os seres do universo, abre o caminho para 

tomarmos consciência de que Vasudaiva 

Kutumbakam (“O mundo inteiro é uma família”). 

Histórias de santos e sábios são a maior fonte de 

inspiração para os estudantes. Elas deixam 

impressões indeléveis nas mentes jovens e elevam 

seus espíritos caídos. Jesus Cristo inspirou a 

humanidade com parábolas e Bhagavan Baba, com 

“Chinna Kathas”. 

 Cantar em grupo traz harmonia de corpo, 

mente e alma. Transcendendo barreiras de casta, 

credo e linguagem, o canto em grupo pavimenta o 

caminho para Unidade, Pureza e Divindade. 

 Atividades em grupo lançam as sementes do 

espírito esportivo e da união. Elas promovem a 

fraternidade e preparam os alunos para fazer parte da 

sociedade. Elas acendem a centelha de serviço em 

cada um. As atividades em grupo os preparam para 
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assumir papéis significativos a fim de tornar este 

mundo um lugar melhor para se viver. Elas incutem 

neles um senso de responsabilidade e dever perante a 

sociedade, a Natureza e Deus. 

 Sentar-se em silêncio/meditação é a glória 

que coroa todas as técnicas. Ajuda na gestão de 

pensamento, respiração e tempo. Ao reduzir o fluxo 

de pensamentos, sentar-se em silêncio é um 

exercício para dominar a mente e tornar-se um 

mestre da mente. Acende a centelha da intuição e 

desperta o potencial adormecido de uma criança. No 

nível físico, a sintonia interna começa com a 

melhoria do poder de concentração, memória e 

capacidade de retenção, e de estar em paz consigo 

mesmo. No nível mental, dota os alunos com o 

poder do discernimento através do fortalecimento de 

sua consciência. Uma vida bem-sucedida está 

relacionada a exercitar a escolha certa. A prática de 

sentar-se em silêncio auxilia na tomada de decisões 

corretas. No nível espiritual, é o alvorecer da 

compreensão da Unidade e da Conectividade 

Cósmica. Você é como o esquilo na Yuga de Sai 

Ram, correndo na praia até sua borda, coletando 

minúsculos grânulos de areia e os oferecendo para 

construir a ponte para Lanka. Assim, Bal Vikas é, 

sem dúvida, o único raio de esperança para salvar a 

humanidade à beira do desastre. 

– Da palestra da Sra. Kamala Pandya, 

Coordenadora Nacional do Sri Sathya Sai Bal 

Vikas, na 5ª Convenção de Estudantes Bal Vikas 

e 8ª Reunião de Ex-Alunos Bal Vikas, em 6 de 

janeiro de 2018. 

 

 

ESPECIAL 

ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO 

PRETO, BRASIL 

O Primeiro Encontro de Ex-Alunos da Escola 

Sathya Sai de Ribeirão Preto foi realizado em 

dezembro de 2017 e nele os alunos expressaram 

seus pontos de vista sobre o impacto da escola em 

suas vidas. Aqui expomos os relatos de dois alunos 

da escola. 

 

Evelin Alexandra Faria Oliveira (aluna graduada 

no 9º ano em 2013) 

 Estudar na Escola Sathya Sai foi um 

processo de descoberta e aprendizado, especialmente 

em nosso desenvolvimento como seres humanos. É 

uma experiência única porque, somando-se ao 

aprendizado acadêmico, aprendemos valores 

humanos. Não é apenas uma escola, é também uma 

segunda família. É como estar em casa; sentimo-nos 

à vontade para falar, nos expressar e agir. É o lugar 

onde nos sentimos protegidos e amados. É nosso 

refúgio! E aqui temos tranquilidade. É um privilégio 

viver numa escola como esta! 

 Nossos pais sempre nos dizem: “Estude para 

ser alguém na vida”. Aqui descobrimos que nós já 

somos alguém, porque a escola nos proporcionou o 

voo… A escola nos ofertou o conteúdo e a 

informação, porém, o mais valioso foi aprender o 

que é o amor, o que são o respeito e a compaixão por 

todos os seres. É impossível não ser grata por tudo 

isto! 
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Jaqueline Martins (aluna graduada no 9º ano em 

2012) 

 “Enquanto escrevia este texto, pude pensar 

sobre minhas experiências de aprendizado e as 

definições da Escola Sai e também sobre o projeto 

de Ex-Alunos Sai. 

 Ex-aluno, do Latim alumnus, significa 

“antigo”, “ex-estudante”. Mas, esta não é a origem 

da palavra. Alumnus originalmente significava “uma 

criança que é dada para os cuidados de outro”, ou 

seja, um pupilo. 

 Em 2012, quando nos formamos, não havia 

histórias anteriores sobre os ex-alunos da Escola 

Sathya Sai, ninguém sabia o que aconteceria após a 

formatura
16

. 

 Dentro do recinto da Escola, éramos 

sementes e quando o amor brotou, saímos de “casa” 

                                                             
16

 Foi a primeira cerimônia de graduação da Escola 
Sathya Sai, de estudantes aceitos em 2002, quando a 
escola começou suas atividades (nota do tradutor). 

e fomos florescer no mundo. O processo de 

florescimento não era tão simples. Havíamo-nos 

acostumado com a proteção da Escola Sathya Sai. 

Inicialmente, não sabíamos o tamanho da força de 

nossas raízes, que nos mantinham vivos e 

conectados, para continuar a florescer e ainda 

semear. Por uma boa parte de minha vida, tive a 

oportunidade de fazer parte de um dos projetos mais 

maravilhosos de que ouvi falar. Ser parte de algo tão 

grande me fez entender, na prática, a ideia de utopia, 

de um “mundo mágico”, onde as coisas funcionam, 

onde as pessoas realmente se importam. Olhando de 

fora, parece exagerado ou surreal. 

 A princípio, resistimos…e a primeira reação 

foi criar uma bolha ao nosso redor, que de alguma 

maneira nos “defenderia” do desconhecido. Mesmo 

assim, nos mantínhamos vivos com o que 

recebêramos da Escola Sai.  

 Percebi que o melhor modo de nos 

mantermos vivos e ampliar o que conseguimos aqui 

é levar um pouco dessa luz para fora do recinto da 

Escola, levá-la aonde quer que formos, e reproduzir 

o que recebemos e aprendemos da Escola Sathya 

Sai. Entendendo que a Escola Sai não era 

simplesmente uma casa de madeira, rodeada por 

pessoas ingênuas e boas, talvez fosse a maior 

transformação de minha vida. 

 Hoje sei e entendo que a Escola Sai é um 

projeto que é maior que o treinamento acadêmico, 

sei que a escola acredita em mim e em todo 

estudante que sai daqui. Sei que a meta da escola vai 

bem além de nos preparar para as provas; ela nos 

prepara para a vida. Todo ex-aluno é um tijolo para 

se construir um mundo melhor.  
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 Na fase mais desacreditada da minha vida, 

escolhi acreditar, acreditar nas pessoas que querem o 

melhor, acreditar nos outros, e especialmente 

acreditar na força da educação, e em projetos como a 

Escola Sathya Sai. Sei que vale a pena. Vejo e sinto 

os resultados todo dia.  

 

 

 

FÓRUM DE EX-ALUNOS 

REMINESCÊNCIAS DE MEUS DIAS 

DOURADOS EM PARTHI 

J.M. Kumar 

 

 É com grande alegria que compartilho 

algumas das doces lembranças de meus dias 

dourados ao longo de dois anos no campus de 

Prasanthi Nilayam, do Instituto Sri Sathya Sai de 

Ensino Superior, cursando o antigo curso de 

Mestrado em Administração Financeira, de 1998 a 

2000. Os dois anos foram os mais críticos na extensa 

fase de reforma pela qual passei na minha vida 

pessoal e profissional. 

 Depois que eu me desliguei do Instituto, em 

2000, fui contratado como Estagiário de 

Gerenciamento no antigo Banco Global Trust 

(atualmente Banco Oriental de Comércio; sigla em 

inglês: OBC). Como o banco estava em péssimas 

condições financeiras, todos os dias de trabalho eram 

uma experiência angustiante, com pressão para 

pacificar clientes irados, proteger negócios cada vez 

menores e ainda conquistar novos clientes. Como 

um recém-formado, isso foi ainda mais difícil para 

mim. Depois que o banco foi declarado insolvente e 

fundiu-se ao OBC, as dores da fusão agravaram a 

situação. Olhando para aqueles dias, vejo a 

relevância de algumas das sutis lições dadas por 

Bhagavan. 

 

Lição 1 

 Bhagavan narra uma história do 

Mahabharata em que o Senhor Krishna entrega um 

panfleto a Yudhishthira com algumas palavras 

escritas em dourado, com a instrução de que ele 

poderia abrir e ler o conteúdo do panfleto somente 

quando o sofrimento e a dor atingissem seu auge. 

Depois de uma certa provação, ele decide abrir o 

folheto. Nele estava escrito: “Isto também passará”. 

 Senti a relevância dessa frase em todos os 

dias da minha vida profissional no banco e ela 

funcionou maravilhosamente em todas as situações 

pelas quais passei. Agora sou um analista de 

negócios de sucesso na Tata Consultancy Services 

(TCS), em Amsterdã, Holanda. 

 

Lição 2 

 Durante minha primeira viagem ao exterior, 

devido à falta de familiaridade com a imigração e 
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outras regras estatutárias, estive sujeito a alguns 

problemas no processo de imigração e desembaraço 

aduaneiro. Uma dessas experiências de aprendizado 

me foi dada por Bhagavan no Aeroporto 

Internacional de Frankfurt em 9 de setembro de 

2005—aniversário dos atentados de 11 de setembro. 

Todos nós podemos imaginar a extensão da 

segurança nos aeroportos internacionais nesse dia, 

dado que Frankfurt é uma das importantes portas de 

entrada não apenas para a Europa, mas também para 

os EUA. Tendo isso em mente, fiz tentativas inúteis 

de não começar minha viagem de estreia nesse dia. 

Eu queria viajar um dia antes ou um dia depois desse 

aniversário. Mas minha empresa queria que eu 

viajasse apenas naquele dia. Aconteceu que eu me 

envolvi em situações em que todos, desde o oficial 

de imigração do Aeroporto Internacional de Chennai 

até o de Controle de Passaportes em Frankfurt, riram 

às minhas custas. Depois dessa provação, cheguei a 

um estágio em que viagens não me perturbam, 

mesmo que os horários de viagem sejam muito 

apertados. A mensagem de Bhagavan, “O ferro só 

pode ser moldado e soldado quando está em brasa, 

maleável e dúctil; depois desse processo, ele fica tão 

endurecido que pode aceitar qualquer quantidade de 

estresse e tensão”, foi muito relevante para mim 

nesse contexto. 

 

Lição 3 

 Durante meu primeiro ano de Mestrado, 

minha avó faleceu. Como eu era muito ligado a 

minha avó e estava longe de casa pela primeira vez 

em minha vida, fiquei sobrecarregado de tristeza e 

esse pesar foi agravado porque estava também com 

saudades de casa. Quando pedi permissão ao Diretor 

para ir a minha casa em Hyderabad, ele sugeriu que 

eu me sentasse na primeira fila durante o Darshan 

com uma carta e orasse a Bhagavan. Swami veio 

para o Darshan e me viu com lágrimas como uma 

criança pequena. Ele me chamou, deu um tapinha 

em minhas costas, concedeu Padanamaskar, 

materializou Vibhuti e silenciosamente me 

comunicou que tudo isso fazia parte da vida. 

Pensando profundamente em Sua mensagem 

implícita no Vibhuti, aprendi que devemos 

conscientemente nos mover na direção da fusão com 

o Senhor e que, um dia, esse corpo material 

terminará apenas em cinzas... isto é, Vibhuti. 

 

Lição 4 

 Bhagavan sempre reforça a mensagem do 

Nishkama Karma... “Cumpra o seu dever e deixe o 

resto para Deus”. Acho que, nas apresentações para 

meus clientes, seminários e vida pessoal, faço o meu 

melhor e os resultados, embora variados, sempre se 

revelam favoráveis para mim. Pediram-me para fazer 

uma apresentação num prazo muito curto sobre 

Gestão de Riscos nos Bancos para uma audiência 

cheia de especialistas sobre o tema. Eu estava 

despreparado e preparei o material da apresentação 

durante a noite. No início da apresentação, disse 

francamente que não tinha tido o tempo necessário 

para me preparar para a apresentação e que poderia 

ser corrigido quando fosse necessário. 

Honestamente, foi apenas pela graça de Swami que a 

apresentação correu bem e os comentários foram 

positivos. Os ensinamentos de Bhagavan de cumprir 

com o dever sem foco em recompensas, assim, têm 
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trabalhado maravilhas em todas as etapas da minha 

vida. 

 

Lição 5 

 Bhagavan sempre diz, “Tudo o que acontece 

em nossa vida é para o nosso próprio bem”. Uma 

pequena experiência sobre este pensamento de ouro 

é ilustrada aqui. Eu queria seguir a profissão médica, 

mas não consegui passar no exame de admissão. Por 

pura frustração e pesar, acabei aceitando o curso de 

Bacharelado em Comércio na Universidade de 

Osmania, Hyderabad. Depois de me formar, tive a 

chance única de ser admitido no curso de 

administração da Universidade de Bhagavan. Se eu 

não tivesse sido ido mal no exame de admissão 

médica, eu não teria tido esta oportunidade de ouro 

de estudar em Parthi e estar na proximidade física de 

Bhagavan. Minha dor de não entrar no caminho 

médico agora se transformou em agradecimento 

diário a Bhagavan por me dar esta oportunidade de 

ouro. 

 

Lição 6 

 Bhagavan sempre enfatiza o Namasmarana. 

Devemos sempre subconscientemente estar em 

uníssono com o Divino e cantar o Nome Divino, 

tendo pensamentos Divinos em todos os momentos. 

Durante as longas viagens na Europa e nos EUA, 

com invernos frios, em que a preparação para o 

trabalho é uma tarefa difícil, encontrei uma forma 

útil de praticar esse ensinamento: eu armazeno 

Chamakam, Rudram, Vishnu Sahasranama e outros 

hinos em meu aparelho de MP3 e os escuto enquanto 

vou e volto do escritório. Embora não tenhamos 

tempo para sentar e cantar os Vedas durante o 

horário de trabalho, esse método me ajuda a lembrar 

o Nome Divino. Eu ouço esses Mantras por algum 

tempo quando estou livre e dedico algum tempo 

durante os finais de semana para Namasmarana. Isso 

contribuiu para meu sucesso profissional e também 

me proporcionou imensa paz de espírito. 

 

Lição 7 

 Como conclusão, vamos aceitar o fato de 

que “Tudo o que acontece em nossa vida é a Sua 

Vontade Divina e que devemos concordar com isso 

para que a dor e o prazer resultantes sejam 

neutralizados”. Uma vez, Swami narrou uma história 

interessante sobre a vida de uma pessoa. Quando as 

coisas iam bem, a pessoa tinha duas sombras 

seguindo-a... uma dele e a outra de Deus. Quando as 

coisas ficavam difíceis, ele descobriu que apenas 

uma sombra o acompanhava. Quando a pessoa 

faleceu e chegou à morada de Deus, ele perguntou 

ao Senhor, “Por que você me abandonou nos meus 

tempos de dificuldade, ó Senhor?” Deus respondeu: 

“Nos maus momentos, a sombra não era sua, mas era 

Minha. Eu o carreguei em Meus braços durante seus 

maus momentos. Por isso, você viu apenas uma 

sombra”. Swami nos guiou até agora em nossa vida. 

Ele continuará a estar em nós, ao nosso redor, 

conosco o tempo todo—24 x 7 x 365, para que o 

caminho à frente sempre seja o melhor para nós. 

 Desejo dedicar algumas frases para os 

alunos de Sai sobre o caminho a seguir. Vamos nos 

concentrar em divulgar a mensagem de Swami. 

Swami é como o oceano—vasto e incompreensível. 

Mas podemos fazer nossa parte na forma de serviço 
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altruísta, ajuda aos idosos em asilos, falar em voz 

baixa, falar de forma convincente, embora possamos 

não ser capazes de convencer em todos os 

momentos, praticando hábitos alimentares 

vegetarianos, evitando o consumo de bebidas 

alcoólicas e outros itens tamásicos e assim por 

diante. Os irmãos que estão nos países ocidentais, na 

Europa e nos Estados Unidos, terão algumas 

dificuldades, porque o mundo está mais voltado para 

o materialismo e menos inclinado ao nosso estilo de 

vida indiano, e o serviço social e o seva nem sempre 

podem ser recebidos de forma positiva. No entanto, 

devemos nos esforçar em todos os momentos para 

praticar os ensinamentos de Bhagavan, de modo que 

deixemos uma marca distinta no palco do mundo. 

Vamos frequentar os bhajans regularmente em Sai 

Samithis e tentar ser modelos para os demais. Como 

Swami diz, "Mantenha os pais felizes...” Devemos 

fazer todo o possível para manter nossos pais felizes, 

para que, por sua vez, Swami esteja feliz. 

– O autor completou seu Mestrado no Instituto 

Sri Sathya Sai de Ensino Superior no ano 2000 e 

atualmente trabalha na TCS como Analista de 

Negócios em Amsterdã, Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAGEM 

DEVOÇÃO E GRANDIOSIDADE MARCAM 

AS CELEBRAÇÕES DE ANO NOVO CHINÊS 

 Um grande número de devotos veio da 

Malásia, Singapura, Indonésia, Tailândia, Hong 

Kong e Japão para celebrar o Ano Novo Chinês no 

ambiente sagrado de Prasanthi Nilayam. As 

celebrações realizadas nos dias 22 e 23 de fevereiro 

de 2018 incluíram o canto de Mantras Budistas 

sagrados, canções devocionais, palestras 

esclarecedoras e uma variedade de apresentações 

culturais e musicais. O tema das celebrações deste 

ano foi “Honremos nossos Pais Diariamente”. 

 O programa do dia 22 de fevereiro de 2018 

começou às 17hs com a lamparina sagrada sendo 

acesa no Samadhi de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Em seguida, oferendas tradicionais de orações foram 

feitas no Samadhi de Bhagavan, acompanhadas pela 

recitação do mantra “Buddham Saranam 

Gachchhami”. Depois disso, o Mantra Budista “Na 

Mo Pen She Se Cia Mo Ni Fo” foi entoado e, logo 

após, Sri Billy Fong, o Coordenador das celebrações 

de Ano Novo Chinês deste ano, dirigiu-se à 

assembleia. Discorrendo sobre o tema das 

celebrações, Sri Billy Fong observou que a 

dedicação filial é o fundamento de todas as virtudes. 

Citando os ensinamentos de Bhagavan Baba sobre 

esse tema, o sábio palestrante enfatizou que as 

celebrações do Ano Novo Chinês seriam frutíferas se 

nos desfizéssemos de pelo menos uma má qualidade 

e desenvolvêssemos uma boa qualidade. Outra 

palestra inspiradora foi feita pela Sra. Lindawaty 

Roesli, da Indonésia, que narrou suas experiências 

pessoais durante suas visitas a Prasanthi Nilayam e 
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descreveu como Bhagavan derramou Sua graça 

sobre ela e sua família. 

 

Oferendas chinesas tradicionais pelos devotos de origem 

chinesa. 

 Uma apresentação arrebatadora de músicas 

devocionais, “Sathya Sai Harmonica Ensemble” veio 

a seguir, incluindo um recital de Bhajans como 

“Bolo Narayana Jai Jai Vitthala”, “Jagadodharini 

Mata Durga”, “Parthi Purisha Prasanthi Vasa” e 

“Prasanthi Sai Baba”, sendo que nas últimas duas os 

devotos também se juntaram ao coro.  

 

Grupo de Gaita Sathya Sai. 

 Outra absorvente apresentação de Bhajans e 

canções devocionais foi feita em teclado, violão e 

angklung, e foram seguidas por canções de Ano 

Novo chinês. Veio então o coroamento das 

celebrações, na forma de belas danças por devotos e 

estudantes da Escola Nanyang Zhi Hui, de Medan, 

Indonésia, que transportaram a audiência às alturas 

do êxtase com suas excelentes danças em belos 

trajes. Bhajans vieram em seguida e foram 

concluídos com o Bhajan “Manasa Bhajare Guru 

Charanam” na voz dourada de Bhagavan. O 

programa chegou ao fim com o Arathi às 19h20min. 

 

Dança cultural pelos devotos de origem chinesa. 

 

Número de dança pelos estudantes da Escola Nanyang 

Zhi Hui. 

 O programa do dia 23 de fevereiro de 2018 

começou com o canto de Mantras Budistas sagrados 

pelos devotos de Jakarta (Indonésia), tanto homens 

quanto mulheres. Isso foi seguido pelo Discurso de 

boas-vindas do Dr. V.K. Ravindran, Presidente da 

Zona 4 da Organização Internacional Sri Sathya Sai, 

que narrou alguns incidentes passados durante a 

celebração do Ano Novo Chinês na Divina Presença 

de Bhagavan e afirmou que o compassivo Senhor 

Sai sempre responde às orações sinceras dos Seus 

devotos. Ele incitou os devotos a perceber a 

onipresença de Bhagavan e celebrar todos os 

festivais com pleno entusiasmo. 

 O canto de Mantras Budistas pelos devotos 

da Malásia veio a seguir. Então, a Sra. Jeannie Boo, 
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da Malásia, dirigiu-se ao público. Descrevendo suas 

experiências com a Divindade de Bhagavan, a 

distinta palestrante afirmou que o ensinamento de 

Bhagavan de “ver o bem, fazer o bem, ser bom” lhe 

tocava o coração e era, de fato, tudo de que o homem 

necessitava para sua jornada espiritual.  

 

Canto de mantras budistas pelos devotos da Malásia. 

 Um excelente recital musical em Guzheng e 

outro recital igualmente tocante em Guzheng e Er 

Hu então encantaram os devotos. Em seguida, todo o 

salão ficou submerso nas ondas da alegria quando 

um artista da Malásia, Bian Lian, demonstrou a arte 

antiga da troca de máscaras. 

 

Demonstração da antiga arte chinesa da troca de 

máscaras. 

 Duas excelentes e tocantes apresentações 

ilustraram o tema das celebrações de Ano Novo 

Chinês. A primeira apresentação, chamada “A pedra 

angular da civilização chinesa” retratou vários 

incidentes em que os pais, em idade avançada, eram 

respeitados e honrados por seus filhos. 

 A segunda apresentação foi uma oferenda 

musical chamada “O cordeiro de joelhos” que 

ilustrou como as crianças devem mostrar gratidão a 

seus pais, que criam-nas fazendo grande sacrifício. 

Um cordeiro, diz o ditado, curva-se em gratidão 

quando toma o leite da sua mãe. Os bhajans vieram 

em seguida e foram concluídos com o Arathi, 

trazendo as celebrações de Ano Novo Chinês a uma 

feliz conclusão. 

 

Cena da apresentação "A pedra angular da civilização 

chinesa". 
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ESPECIAL 

DIVINA PROXIMIDADE EM BRINDAVAN 

Dr. Sudhansu Kumar Nayak 

  

 Senti-me estimulado a escrever este artigo 

depois de ler o artigo “Swami é Swami!”, na edição 

de setembro de 2017 da Sanathana Sarathi. Nele, o 

autor, Dr. Prabhakaran, diz que a proximidade de 

Bhagavan que se obtém em Brindavan é uma 

oportunidade única na vida! Isso se aplica não só aos 

Seus estudantes, mas também àqueles que tiverem o 

privilégio de estar em Sua presença em Brindavan, 

mesmo que por poucos dias. Eu tive essa 

oportunidade três vezes, em três ocasiões distintas. 

 

Curso de Verão: 1974 

 Recebi a bênção de ter o meu primeiro 

Darshan de Bhagavan durante o Curso de Verão 

sobre Cultura Indiana e Espiritualidade de 1974 (de 

20 de maio a 20 de junho), quando fiquei alojado no 

antigo salão de refeições dos estudantes, oposto ao 

galpão Sairam. Assim, Brindavan tornou-se minha 

residência temporária por 35 dias. Nossa rotina 

diária era Omkaram, Suprabhatam e Nagar Sankirtan 

às 5hs, canto dos Vedas e yogasanas às 6hs, aulas 

por acadêmicos eruditos de 9 às 16hs, com duas 

horas de quebra para o almoço e o Discurso de 

Bhagavan às 17hs. Nessa atarefada rotina, do 

amanhecer ao pôr do sol, Baba estava conosco – 

para nos abençoar ao fim do Nagar Sankirtan, para 

falar conosco após os Vedas e a aula de yoga, para 

caminhar entre nós durante o café da manhã, almoço 

e jantar como uma mãe amorosa, distribuindo 

Laddus (doces) ou manga no almoço, para caminhar 

pelo salão durante a aula e sentar-se em uma cadeira 

vazia, gesticulando para que prestássemos atenção 

no palestrante ao invés de olhar para Ele. Todos os 

dias, antes do Seu Discurso, Ele recebia uma 

guirlanda de Sai Gita e caminhava conversando com 

os estudantes. Ele também fazia visitas de surpresa 

às nossas acomodações para cuidar do nosso 

conforto e das nossas necessidades pessoais. 

 Aos domingos, tínhamos trabalho de Seva 

no campus e em seguida éramos abençoados com 

Padanamaskar e sorvete da mão divina, bem como 

uma sessão de fotos no último domingo. Em alguns 

dias, programas culturais eram apresentados após o 

jantar, nos quais Bhagavan sentava-se conosco na 

audiência, tecendo belos comentários explicativos. 

Às vezes, quando estávamos livres e caminhávamos 

pelo campus, Bhagavan nos olhava da sacada e dava 

algumas instruções individuais, que me orientaram a 

deixar de lado o cinema dali em diante. Ele estava 

tão próximo que era difícil dizer quando Ele não 

estava ali conosco. E nós éramos 449 estudantes 

universitários de diferentes estados da Índia. 

 Bhagavan providenciou que algumas 

camisetas fossem bordadas para a convocação, dois 

dias antes da qual havia uma prova. Eu estava 

escrevendo seriamente, com minha perna direita 

sobre a esquerda, quando alguém passou na minha 

frente e esbarrou na minha perna. Como de costume, 

eu disse “Vishnu”, pedindo desculpas e tocando seu 

braço, mas percebi que a pessoa não era outra que o 

próprio Bhagavan, sorrindo e me dizendo 

“Santosham”! 

 Durante esses dias bem-aventurados, meus 

pais vieram para o Darshan e eu dei à minha mãe 
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duas mangas que nos haviam sido oferecidas por 

Bhagavan durante o almoço. Ela plantou a semente 

de uma delas e adorou a árvore diariamente por 25 

anos, até que ela foi arrancada durante o grande 

ciclone de 1999. 

 

Seva Dal em Bengaluru: 1978 

 Eu entrei no Departamento Espacial do 

Governo da Índia em Bangalore (agora Bengaluru) 

no dia 29 de março de 1978 e, no domingo seguinte, 

enquanto esperava o ônibus para Brindavan, 

encontrei Sri R. Thyagarajan, o secretário do Centro 

Sai de Bengaluru, que me recrutou para o Seva Dal. 

Minha tarefa no primeiro dia era limpar a estátua de 

Saraswati na frente do albergue estudantil. No 

sábado seguinte, estávamos em Lalbagh, onde tive a 

rara oportunidade de abrir a porta do carro de 

Bhagavan quando Ele chegou. 

 O trabalho usual dos voluntários de Seva 

Dal em Brindavan era limpar o campus e fazer com 

que o galpão Sairam estivesse pronto para o Darshan 

e os Bhajans, e o trabalho especial era remover a 

pilha de terra do pátio do segundo albergue 

estudantil, que tinha sido construído recentemente. 

Nas noites das quartas-feiras, alguns de nós, 

liderados pelo Prof. A. V. Krishnamurthy, do 

Instituto Indiano de Ciências (e que depois tornou-se 

o Responsável pelo Seva Dal em Karnataka), 

costumávamos vir para realizar esse trabalho. Depois 

de comermos no albergue, trabalhávamos até as 

23hs, dormíamos no galpão Sairam ou no antigo 

salão de refeições e saíamos pela manhã para nossos 

trabalhos. Em algumas dessas noites, Baba nos 

chamava à Sua Morada, conversava conosco 

individualmente e brincava jogando laranjas para 

que as apanhássemos. 

 Durante esse período, meu casamento foi 

arranjado, mas eu não consegui dar o convite 

enviado pelo meu pai para Bhagavan. Contudo, 

Bhagavan me abençoou, mas com um sorriso 

misterioso que eu não compreendi até que cheguei 

em casa e descobri que o noivado tinha sido 

cancelado e o casamento tinha sido arranjado com 

outra moça. 

 Minha esposa tinha uma sensação de 

queimação crônica no topo da sua cabeça, que ela 

não tinha revelado para mim. A dor estava aguda no 

dia 12 de agosto de 1978 e ela começou a chorar, o 

que eu interpretei erroneamente como sendo devido 

à separação da sua família. No dia seguinte, um 

domingo, nós fomos a Brindavan para meu trabalho 

de Seva Dal. No momento do Darshan, Bhagavan 

veio diretamente à minha esposa, criou Vibhuti, 

colocou na sua cabeça e disse: Sab Theek Ho 

Jayega, Gaon Chala Jayega (tudo vai ficar bem e 

você voltará ao seu lugar natal). Isso colocou um fim 

definitivo à sua dor e nós partimos para Bengaluru 

no dia 2 de setembro para minha nova função como 

professor universitário no meu estado natal. O amor 

e as bênçãos de Bhagavan durante esses poucos 

meses fizeram com que sentíssemos que Bengaluru 

estava próxima do nosso lugar natal, e Sri 

Thyagarajan era nosso guardião local. 

 

Férias de verão: 1983 

 Nas férias de verão de 1983, eu tive outra 

oportunidade de estar em Brindavan com a minha 

esposa e dois filhos. Naquela época, o antigo 
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bangalô havia sido demolido e Baba estava 

hospedado na residência de Rajmata. Os estudantes 

haviam ido para casa e o Ashram estava quase vazio. 

Todos os dias, nós vínhamos de Bengaluru para o 

darshan da manhã e retornávamos depois do darshan 

da tarde. Ficávamos o dia inteiro no galpão Sairam e 

no antigo salão de refeições, que tinham se tornado 

tão caros para mim pelos últimos dez anos. Eu 

também costumava passar algum tempo na Gráfica 

Vraj Brindavan com Sri Thyagarajan, Sri K.M 

Bopay e Sri Changkakoti, aprendendo com eles 

muitas lições valiosas. Durante essas duas semanas 

em que ali estivemos, o Senhor generoso realizou o 

“Vidyarambha” do meu filho de três anos, 

escrevendo o “Om” na sua placa. Ele também 

chamou minha esposa e filhos e os abençoou com a 

conversa divina antes de partir para Puttaparthi no 

dia 3 de junho. 

- O autor é o editor da edição de Odisha da 

Sanathana Sarathi. 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

O TESTE DA FÉ 

 Ao chegarmos em Udumalpet, descobrimos 

que 12 carradas de açúcar mascavo, que eu havia 

enviado de acordo com os pedidos de meus clientes 

compradores, não tinham sido entregues por causa 

da queda acentuada de preço. Quando meus parentes 

ficaram sabendo disso, começaram a zombar da 

minha devoção por Baba. Alertaram-me para que eu 

descontinuasse minha associação com Ele antes que 

eu ficasse completamente arruinado. Respondi a meu 

cunhado assim: “Você apenas me levou a Ele. Se Ele 

tivesse curado a esposa de seu irmão e lhe dado um 

tesouro, Ele ainda seria merecedor de sua adoração, 

não é? É impróprio culpar Baba quando nos 

metemos em problemas por causa de nossa própria 

tolice. Tenho a fé mais completa em que Ele nunca 

me abandonará e sempre me protegerá. Não tente me 

mudar”! 

 

 Algumas carradas de açúcar mascavo – que 

um de meus compradores tinha devolvido – foram 

deixadas a céu aberto e se estragaram pelas chuvas. 

Assim, dei entrada num processo contra ele na corte 

de Udumalpet por não aceitar a entrega do açúcar 

que ele havia pedido. Ele, por sua vez, abriu um 

processo contra mim, por difamação, na corte de 

Penukonda, reclamando que eu não havia enviado o 

açúcar na ocasião adequada. 

 Fui a Penukonda para a audiência final, 

pessoalmente. Um intervalo de três dias foi 

anunciado e decidi visitar Puttaparthi nesse 

intervalo. Mas, em Bukkapatnam, fiquei sabendo 
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que o rio Chitravathi estava em plena cheia. Deixei, 

então, minha roupa de cama na casa de um 

conhecido e caminhei para o reservatório 

Kothacheruvu onde a água só dava no joelho. Passei 

o rio a vau e então caminhei para a aldeia 

Janakampalli, a dois quilômetros de distância. Mas 

ali o rio engrossara, correndo forte e rápido. Estava 

escurecendo e eu estava só. Por volta das 19hs ficou 

escuro como breu e ouvi os gritos de animais 

selvagens. Estava com um medo terrível e 

deprimido. 

 Naquele estado mental, decidi me afogar no 

rio e pôr um fim a toda a tensão e preocupação. 

Desci para dentro do rio para logo em seguida 

retroceder para a margem, porque vi um homem 

velho com uma vara na mão, perto de mim! Um 

fantasma? Fiquei arrepiado ao pensar nisto. Mas, o 

velho perguntou: “Meu jovem, o que é que você está 

tentando fazer? Vai para onde?” Respondi: “Para 

Baba”. “Ah! Você é um tolo idiota. O que é que Ele 

pode lhe dar?”. Respondi, “Senhor, hoje é quinta-

feira, o dia do Guru. Basta que Ele me permita tocar 

Seus pés”. O velho persistiu no questionamento e me 

perguntou por que tocar os pés de Baba era tão 

importante. Expliquei que eu tinha o hábito de jejuar 

às quintas-feiras, e que a graça obtida pelos pés de 

Baba, por si só, mantinha minha vida. O velho riu 

disso e perguntou: “Como você vai atravessar o 

rio?”. Respondi, “Se o Deus vivo não me ajudar, não 

me importo em morrer”. 

 Enquanto conversávamos, eu me perguntava 

quem seria aquele velho. Como ele chegara ali, 

naquela hora de escuridão, em águas revoltas? Ele, 

porém, ficava fazendo perguntas rapidamente, sem 

me dar tempo de fazer nenhuma. Depois de me ouvir 

inteiramente, o velho disse: “Eu também estou indo 

a Puttaparthi. Então, você segura num lado da minha 

bengala e eu seguro no outro. Vou me apoiar em 

você e você vai se apoiar em mim. Cuidado! Não 

solte a bengala! Você poderá ser arrastado pelo rio!”. 

Isto é tudo o que eu recordo. Eu estava molhado e 

com frio em todo o corpo, apenas meio consciente 

de ter cruzado o rio. Percebi-me em pé na outra 

margem do rio, bem no campo crematório de 

Puttaparthi. O velho não estava em lugar nenhum 

visível. Já que eu conhecia bem a topografia, corri 

para o Mandir. Ao chegar lá, Baba estava fazendo o 

Arati. Eram 20h30min.  

 Mais tarde, disseram-me que Baba estava 

cantando Bhajans no Mandir com sete devotos 

quando, de repente, anunciou em télugo “Balapattabi 

está vindo!” e caiu sem sentidos. Seu corpo parecia 

sem vida. E momentos antes de eu chegar ao 

Mandir, Ele se levantou e começou a ondular a 

chama, fazendo o Arati. 

 Caí aos pés de Baba, Baba tocou minha 

cabeça e disse: “Está todo molhado. Primeiro, tire 

suas roupas e ponha-as para secar”. Fiz isso e, 

amarrando uma toalha ao redor da cintura, pus-me 

de pé, diante Dele. Ele pediu aos outros para 

estender uma cama e forrá-la com lençóis grossos. 

Ele sentou-se sobre ela, enquanto nós todos ficamos 

de pé ao redor Dele. A lua tinha nascido. Baba 

ordenou, “Deem algo para ele comer”. Seshagiri Rao 

disse, “Acabamos com toda a comida. Não sobrou 

nada”. 

 Baba então lhes pediu para trazerem uma 

vasilha. Ele deitou na cama, colocou a vasilha sobre 
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Seu peito e começou a mover Sua mão sobre as 

extremidades da vasilha. Apareceram, sobre a 

vasilha, Hot Puris (pães ázimos fritos)! Ele os 

passou para mim! Objetei: “Swami, hoje é meu dia 

de jejum, não vou comer nada.” Baba me disse: 

“Você não tem que jejuar nem observar 

austeridades. Coma”. Hesitei. Dizendo “Ah! Você 

deve comer algum outro alimento para acompanhar”, 

Ele enfiou Sua mão na vasilha e retirou um 

preparado de grãos e cebola. Ele o colocou sobre os 

Puris, em minha mão. Eu não vinha comendo cebola 

há muito tempo, como austeridade religiosa, e assim 

minha hesitação aumentou. Mas Baba me convenceu 

a comer, tanto os Puris quanto o curry. Tirou, outra 

vez, mais alguns Puris da vasilha, mas eu 

respeitosamente disse: “Não consigo comer mais, 

Swami”. Neste ponto, os outros, que estavam em pé 

ao meu lado, pediram: “Swami! Por favor, dê-os a 

nós”. Mas, Baba disse, “Não, não. Estes não são para 

vocês”, e os Puris desapareceram. 

-Excertos de “Doces lilas de Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba” por R. Balapattabi. 

 

O homem deve fundir-se no Universal e perder sua 

individualidade inibidora. Este é o Karma pelo qual 

o Atma anseia e que o deleita. 

-Baba 

 

 

 

 

 

 

 

CHINNA KATHA 

A FALA SUAVE E DOCE É O QUE 

DISTINGUE UM SADHAKA 

  

 Viveu na Pérsia uma pessoa chamada 

Rabbia Malik, que teve um filho chamado Hussain. 

Hussain era uma pessoa de caráter religioso que ia 

todo dia cedo, pela manhã, para a mesquita e fazia 

suas orações com grande devoção. Um dia, quando 

voltava da mesquita após suas preces da manhã, 

encontrou seus servos ainda dormindo. Muito 

enraivecido com o descuido e irresponsabilidade 

deles, Hussain começou a insultá-los.  

 

Hussain brigou com seus servos quando os viu dormindo 

até tarde da manhã. 

 Vendo isso, seu pai lhe disse: “Meu querido! 

Estes servos realizaram um trabalho duro a noite 

inteira, por isto não puderam acordar cedo pela 

manhã, por estarem muito cansados. Insultando-os, 

você perde o mérito que você ganhou através de sua 

prece e adoração. Você não tira nenhum benefício de 

ter ido à mesquita e fazer adoração quando expõe os 

outros a dificuldades”. Desta maneira, o pai de 

Hussain admoestou-o calmamente, sem qualquer 

agitação. 
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O pai de Hussain lhe disse que a adoração a Deus não 

tinha sentido se ele ferisse os outros. 

 Não adianta adorar a Deus quando se 

prejudica os outros. 

 

Todo ser no universo tem a potencialidade de 

transcender os sentidos. Até mesmo o pequeno 

verme um dia transcenderá os sentidos e alcançará 

a Deus. Nenhuma vida fracassará. Não existe coisa 

nenhuma no universo que tenha a ver com fracasso.  

- Baba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Trikarana Shuddhi 

"Falando a verdade, purifica-se a língua. Por meio 

do estudo e da penitência, torna-se puro o espírito. 

O intelecto adquire pureza por meio da Sabedoria 

(Jñana). Deve-se fazer do corpo um santuário 

apropriado para o Divino mediante pensamentos e 

atos puros e meditação. Descreve-se a pureza de 

mente, de fala e de ação como a “Tríplice Pureza” 

(Trikarana Shuddhi)." 

– Baba 

 


