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FAÇAM DA SUA MENTE O MESTRE DOS
DESEJOS
DISCURSO NO DIA DE EASWARAMMA
Encarnações do amor!
O dia de Easwaramma é realizado para
comemorar o dia em que Easwaramma deixou
seu corpo físico.
O corpo é constituído dos cinco elementos e está
fadado a perecer mais cedo ou mais tarde, mas
o habitante interno não possui nascimento ou
morte. O habitante interno não tem qualquer
apego e é a testemunha eterna. (Poema em
télugo)
Compreendam a importância da mente
As pessoas estão iludidas pelo apego ao
corpo. O corpo é efêmero, passageiro e
transitório. Tudo o que nasce é apenas
transitório. Tudo o que existe neste mundo
está fadado a perecer. Apenas uma coisa
subsiste para sempre, e ela é a mente. Mas
muitas pessoas a chamam de mente de
macaco. Não, não. Vocês pertencem à
humanidade e não têm nada a ver com a
mente de macaco. A mente, de fato, é da
natureza do Eu. Vocês devem fazer esforços
adequados para compreender a verdadeira
natureza dela. Somente aqueles que têm
controle sobre suas mentes podem ser
chamados de seres humanos. Há muitos neste
mundo que são altamente educados. Também
há muitos que dominaram várias formas de
conhecimento e estão engajados em grandes
tarefas. Contudo, eles não podem ser
chamados de seres humanos no verdadeiro
sentido do termo se não possuem controle
sobre suas mentes. Ocorre na mente todo tipo
de bons e maus pensamentos. Mantendo a

mente afastada de tudo o que é ruim, vocês
devem aceitar somente aquilo que é bom.
Nunca permitam que sua mente se associe
com qualquer coisa ruim.
A deusa Lakshmi sempre canta
“Narayana, Narayana”, e isso apenas. O
princípio do atma origina-se do Senhor
Narayana. Vocês podem falar em atma, mente
ou hrydaya (coração); eles são todos o mesmo.
O atma significa apenas Narayana. A mente
também é Narayana. E também o coração.
Narayana é chamado de hrydayavasi
(habitante interno do coração). Nós
deveríamos dar a máxima importância à
mente, mas muitas pessoas não dão a ela a
importância devida. Aquele que considera a
sua mente como a base da sua vida é um
verdadeiro ser humano. Aquele que entrega
sua mente aos caprichos e fantasias dela é, na
realidade, um macaco, e não um ser humano.
Vocês devem fazer da sua mente o centro da
sua consciência. Entregar a mente aos
caminhos arbitrários dela é como entregar seu
próprio princípio vital. Portanto, faça da sua
mente a base de cada aspecto da sua vida.
[Neste ponto, Bhagavan materializou um
medalhão de ouro.] Este medalhão possui a
imagem de Lakshmi em seu centro com
pedras preciosas ao seu redor. As pedras
preciosas representam os desejos, sobre os
quais preside Lakshmi, que é verdadeira,
eterna e permanente. Vocês devem fazer da
sua mente o mestre dos desejos, como
Lakshmi. Manah Eva Manushyanam Karanam
Bandhamokshayo [A mente é a causa da
escravidão e da libertação do homem]. Todos
devem tentar conhecer essa verdade.
Como são os sentimentos, assim é o
resultado

Na época da Minha partida para a África
Oriental, Easwaramma tentou me dissuadir de
ir, dizendo, “Swami! Ouvi dizer que existem
muitos animais ferozes naquelas florestas e
que o lugar está cheio de todo tipo de perigos.
Portanto, Você não deve ir para lá. Tudo o que
Você desejar virá até aqui. Então, por que Você
quer ir até lá?” Eu lhe disse, ”Não estou indo
para ver os animais selvagens de lá. Estou indo
em resposta às preces amorosas dos Meus
devotos”.
Quando fui para lá, os devotos da África
Oriental arrumaram pequenos aeroplanos. Eu
dei uma volta pela floresta em um deles. Havia
milhares de elefantes selvagens na floresta de
Kampala. Parecia que a floresta inteira estava
repleta de elefantes. Eu havia levado bananas
comigo e dei a alguns deles uma para cada um.
Todos gostaram de comê-las. Os búfalos
também eram vistos aos milhares. Vimos
leões deitados nas estradas aqui e ali. Mesmo
quando passávamos com nosso jipe sobre
suas caudas, eles não reagiam. Nem mesmo
animais ferozes nos farão mal se nossa mente
for boa. Eles nos atacarão somente quando
tentarmos machucá-los. Se olharmos para eles
com amor, eles também nos olharão com
amor. Yad Bhavam Tad Bhavathi [como são os
sentimentos, assim é o resultado]. Nossos
pensamentos são a causa da inimizade ou da
confiança deles. Ao prosseguirmos olhando os
animais, vimos quinze leões deitados perto da
estrada. Alguns estavam amamentando seus
filhotes, alguns outros comiam a carne de um
animal trazido por eles. Eu disse ao Doutor
Patel e aos outros que Me acompanhavam,
“Quando não os ferimos, eles também não nos
ferem”. Pegando a câmera de um dos que Me
acompanhavam, cheguei perto dos leões e
tirei fotografias deles. Todos eles estavam
felizes em Me ver. Vejam que nenhum dos
leões nos fez mal algum. Se você se aproxima
deles com a má intenção de feri-los ou matálos, eles também tentarão matá-lo. Nunca
devemos ir até eles com esses pensamentos

maldosos. De fato, não devemos olhar para
nenhum ser com más intenções.

Não desenvolvam apego ao corpo
Enquanto isso, Easwaramma continuava
pensando em Mim com grande preocupação e
nem mesmo comia adequadamente o seu
alimento, o que fez com que ela ficasse bem
fraca. Eu a mantinha informada todos os dias
pela manhã e pela noite por telefone de
Kampala, dizendo “Eu estou muito bem”.
Ouvindo isso, ela costumava ficar um pouco
mais consolada. Quando cheguei de Kampala,
ela ficou muito feliz. Ela chegou perto do Meu
carro e Me adornou com flores, dizendo,
“Swami! Você parece muito feliz e saudável”.
Ela Me levou para dentro e girou um coco na
minha frente para repelir o efeito do mauolhado. Ela estava eufórica de alegria e disse
“Swami, eu nunca imaginei que Sua viagem
fosse um sucesso tão grande”. Ela também
compartilhou sua alegria com todos em
Puttaparthi. Sempre que visitávamos outros
lugares, ao voltarmos a Puttaparthi,
Easwaramma costumava descrever às outras
pessoas o que acontecera durante essas
visitas e as exortava a seguir os ideais
estabelecidos por Swami.
Certa vez, o Curso de Verão sobre
Cultura Indiana e Espiritualidade estava
sendo administrado em Bangalore. Daquela
vez, Easwaramma também havia ido comigo.

Enquanto viveu, ela sempre desejou, “Swami,
aonde quer que Você vá, eu devo ir com Você”.
Ela me pediu que lhe prometesse que eu não
deixaria Puttaparthi. Eu fiz essa promessa.
“Onde uma árvore é plantada, apenas ali se
deve permitir que ela cresça. Se ela for
arrancada e plantada em diferentes lugares,
não poderá atingir o crescimento adequado”,
ela costumava dizer e Me implorava, “Swami!
Você deve sempre residir no lugar do Seu
nascimento”.
Um dia, depois do café da manhã, ela
tomava uma xícara de café. De repente, ela
gritou, “Swami, Swami, Swami”. Eu disse,
“Estou indo, estou indo, estou indo”. Então, ela
me pediu que viesse logo e eu fui até ela
imediatamente. Ela se agarrou às minhas
mãos, as colocou sobre sua cabeça e deu seu
último suspiro. Onde estava a necessidade de
permanecer com um corpo que não tinha vida
em si? Assim, eu mandei imediatamente o seu
corpo a Puttaparthi. Enviei Ramabrahman
com o corpo, depois de lhe dar as instruções
necessárias. Aqueles que estavam presentes
disseram, “Swami! Você também deveria ir
com o corpo”. Mas eu me recusei a ir. As aulas
de verão estavam em andamento e os
estudantes tinham vindo de muitos países. Os
estudantes pensaram que não haveria aulas
naquele dia, já que Swami iria junto com o
corpo da Mãe Easwaramma. Mas as aulas
foram realizadas como de costume e eu fui à
segunda aula. Os estudantes se perguntaram,
“Como pôde Swami vir? Ele deveria ir com o
corpo da Mãe Easwaramma!” Por que Eu
deveria ir com o corpo? O corpo vem e vai. Eu
não vim com o corpo dela, vim
separadamente. Portanto, mandei o corpo
dela a Puttaparthi em um carro, com as
instruções para se construir um samadhi para
ela.
Muitas pessoas em Puttaparthi também
se perguntaram, “Por que Swami não veio com
o corpo?”. O corpo vem sozinho e parte

sozinho. Todos vêm sós e se vão sós.Ekameva
Adviteeyam Brahma [Deus é uno sem um
segundo]. Depois do término das aulas de
verão, eu fui a Puttaparthi e disse a todos lá, “É
natural para o corpo ter nascimento,
crescimento e morte. Todos os corpos são
assim. Portanto, ninguém deveria ter apego ao
corpo”.
[Aqui, Swami contou a história de vida
de Ishwarchandra Vidyasagar, que satisfez os
nobres desejos de sua mãe e deixou um
exemplo de serviço para a sociedade. Ele
também ensinou a lição da humildade e do
serviço abnegado a um funcionário da I.C.S., ao
carregar sua pasta da estação de trem ao lugar
onde ele próprio daria uma palestra.]
Easwaramma ficava alegre por Eu
comer apenas alimentos simples. Ela dizia,
“Swami, Você deveria deixar o mundo saber
sobre seus hábitos alimentares”. Eu disse que
certamente o faria. Desde aqueles dias, eu
venho enfatizando a necessidade de ingerir
comida simples e sátvica. Quando estou em
Puttaparthi, como sempre ragi sankati
[mingau feito de grãos integrais] com
chutney [condimento indiano] de amendoim.
Algumas vezes, eu como sankati com totakura
dhal [uma receita feita de um vegetal folhoso]
ao invés do chutney. Eu não saboreio nenhum
outro item. Não toco em temperos picantes
como kurmas e burmas! Nem mesmo gosto do
cheiro de kurma. Meu único requisito
alimentar é sankati com chutney. Mas, quando
visito outros lugares, as pessoas naquelas
cidades não sabem o que é sankati. Então, eu
como o que os devotos prepararem para Mim.
Eu me comporto de acordo com o momento, a
situação e as circunstâncias. Entretanto, Eu
nunca Me desvio das Minhas práticas; eu as
sigo estritamente. Que as pessoas pensem o
que quiserem. Eu nunca imito as práticas dos
outros. Dessa maneira, este corpo está
entrando em seu 82° ano. Mas ninguém pode
dizer que eu pareço uma pessoa de 82 anos.

Que vocês possam santificar seu tempo
no serviço a Swami! Que vocês possam colocar
em prática os princípios de serviço que Eu lhes
ensinei. Com isso, Meu Discurso chega ao fim.

com bebês. A programação da manhã foi
concluída às 10h30min com o arathi a
Bhagavan.

– Do discurso de Bhagavan, em Sai Sruthi,
Kodaikanal, em 6 de maio de 2007,
celebração do o Dia de Easwaramma (mãe
de Sai Baba).

CELEBRAÇÕES DO DIA DE EASWARAMMA
EM KODAIKANAL
O dia de Easwaramma foi celebrado no dia 6
de março de 2007 no Sai Sruthi - a casa de
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba em Kodaikanal
– com grande devoção e entusiasmo. Para a
ocasião, todo o complexo do Sai Sruthi estava
apropriadamente decorado com flores de
variadas gradações de tons, coloridas
guirlandas e fotos da Mãe Easwaramma.
Notas auspiciosas de boas-vindas a Bhagavan
foram tocadas no instrumento indiano
chamado nadaswaram1, quando Ele chegou
para conceder o darshan a uma grande
audiência. Havia um contínuo fluir de devoção
e amor no coração das cantoras da ala das
mulheres e das crianças de Bal Vikas, na forma
de canções devocionais e bhajans,enquanto
Bhagavan se movia entre as crianças e
devotos, derramando chuvas de bênçãos em
Seu darshan. Isso foi acompanhado por
um Narayana Seva2 para toda a audiência,
estimada em mais de 16.000 pessoas. Todo o
processo de distribuição de alimentos foi
conduzido na mais organizada e disciplinada
maneira, e cada um dos presentes recebeu a
sagrada prasadam3. Disciplina similar foi
testemunhada na distribuição de roupas às
pessoas necessitadas, incluindo cerca de
3.000 sáris (roupas indianas femininas) e
dhotis (roupas indianas masculinas), roupas
de lã e presentes para crianças e para as mães

Prasadam sagrada foi distribuída para
milhares de pessoas, da maneira mais
disciplinada, no dia de Easwaramma,
celebrado em Kodaikanal, no dia 6 de maio
de 2007.
À tarde, os bhajans foram iniciados quando
Bhagavan veio para o salão de bhajans às
16h10min. O canto dos bhajans foi seguido
pela entoação dos Vedas por um grupo de
crianças de Bal Vikas. Logo depois, duas
crianças do grupo fizeram discursos, um em
tamil e outro em inglês. Ambos enfatizaram a
importância do amor e o serviço aos pais.
A seguir, dois eminentes oradores
discursaram para a audiência. O primeiro foi o
Dr. G. Venkataraman – o anterior vice-reitor
da Universidade Sri Sathya Sai. Referindo-se
ao declínio de valores na sociedade moderna,
o Dr. Venkataraman observou a falta de
respeito aos pais por parte das crianças, que
foi apontada como a maior causa dos
problemas que afligem a sociedade de hoje.
Disse que Bhagavan é o exemplo luminoso
para o mundo da piedade filial, que todos
deveriam seguir. O segundo orador foi o
senhor Anil Kumar, membro docente da
Universidade Sri Sathya Sai, que iniciou seu
discurso com um bonito poema em télugo,
enaltecendo o mais alto padrão de virtudes

das nobres mulheres de Bharat (Índia). Ele
então narrou dois incidentes que ocorreram
em Kovvur e Chirala em Andhra Pradesh, que
demonstraram a onipresença e onipotência de
Bhagavan. A seguir, Bhagavan graciosamente
deu Sua Divina Mensagem para o auspicioso
dia (o texto completo do Discurso de
Bhagavan está em outro local desta
publicação).

AMOR A DEUS É A BASE DE TUDO
DISCURSO
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Queridos estudantes – moças
rapazes! Pessoas de Anantapur!

e

As palavras ditas por vocês e a
apresentação que fizeram ficaram gravadas
em Meu coração. Vocês provaram, sem
qualquer dúvida, que as pessoas de Anantapur
são dotadas de imensa potencialidade e
capacidade.
O amor une a todos

Ofereceu-se o Narayana Seva a um grande
número de aldeões, através da distribuição de
alimentos e roupa no dia de Easwaramma, em
Kodaikanal, em 6 de maio de 2007.
Depois do Discurso de Bhagavan, houve um
concerto vocal por músicos de Carnatic — Sri
Raghavachari and Sri Seshachari — o famoso
duo de Hyderabad, que cativaram a audiência
com
emocionantes
músicas
por
aproximadamente um hora, marcando a
finalização das celebrações do dia de
Easwaramma em Kodaikanal. A programação
foi encerrada com o arathi a Bhagavan.
1Nadaswaram

é um instrumento de sopro e um dos
mais populares instrumentos clássicos indianos do sul
da Índia. É considerado muito auspicioso e é tocado em
quase todos casamentos e templos do Sul da Índia.
2Narayana Seva é o serviço voluntário, organizado
pelos devotos, distribuindo alimentos e roupas aos
habitantes
das
aldeias
próximas.
3Prasadam é o alimento que é santificado ao ser
oferecido a Deus em uma cerimônia ou com uma prece.

Tudo o que vocês falaram e
apresentaram é ideal e exemplar, e deve ser
disseminado para todos os outros distritos.
Isso é o que desejo. Eu não tenho desejos,
exceto um. E esse desejo é de que todos
tenham corações puros e estejam imersos em
paz e bem-aventurança. Eu não tenho
inimigos ou oponentes. Todos são Meus. O
amor de todos é Meu amor. Se alguém Me
odeia, na realidade, ele odeia a si próprio. Eu
não odeio ninguém. Não tenho outras palavras
que não sejam palavras de amor. Eu tenho um
imenso amor pelos estudantes. Eles são
verdadeiramente Minha propriedade. Quando
eles fizerem progresso na vida, o mundo
inteiro se tornará bom.
Todos devem viver em unidade. Você
chama a si mesmo de hindu, mas qual é o
significado interno da palavra HINDU? H
representa a humildade, I, a individualidade,
N, a nacionalidade, D, a divindade e U, a
unidade. Esses cinco princípios são os seus
cinco sopros vitais. O corpo humano é
constituído de cinco elementos e é dotado de
cinco sentidos e cinco koshas (envoltórios
vitais). Mas, no nível ético e espiritual, esses
cinco princípios são nada menos que seus
sopros vitais. Desenvolvendo esses cinco

princípios, vocês devem fortalecer a unidade.
Não permitam que ocorram disputas em
assuntos sem importância. Se, contudo, alguns
atritos surgirem entre vocês, vocês devem
removê-los, perdoando uns aos outros. Todos
são filhos de Deus. Assim, todos devem viver
como irmãos e irmãs. O mesmo princípio do
amor está presente em todos. Todos se
tornarão um pelo desenvolvimento do amor.
Nossa força interna crescerá muitas vezes se
desenvolvermos amor e abandonarmos o
ódio. Os jovens são dotados de enorme poder.
Assim, eles devem fortalecer adequadamente
o poder dos seus sentidos. Os mais velhos
sofrem uma perda em seu poder mental
porque eles estão sujeitos a muitos tipos de
preocupações.
Todos devem se tornar um. Não digam
“Este é meu Estado, aquele é meu Estado”.
Digam, “Esta é a minha Índia”. Falei sobre isso
em Chennai outro dia. Não se limite ao nível
de vyashti (indivíduo); promovam o espírito
de samasthi (comunidade) e fomentem a
unidade. Nunca se esqueçam do espírito de
nacionalidade. Façam com que seu título de
humanos seja meritório e válido. Sathya,
dharma, shanti, prema e ahimsa são os sopros
vitais do homem. Quando desenvolvermos
amor, teremos paz. A paz estimula a nãoviolência. Sem amor, não pode haver paz. A
paz não está disponível no mercado. Ela não é
encontrada no exterior; do lado de fora, você
encontra somente partes, não paz1. Se você se
dirigir a um milionário e lhe perguntar se ele
tem paz, ele lhe dirá, “Eu tenho tudo, mas não
tenho paz”. A paz pode ser atingida apenas
pelo amor.
Desenvolvam o divino princípio do amor
O amor a Deus é a base de tudo. Quando
desenvolvermos amor a Deus, tudo se
revelará bom para nós. Se em nós faltar amor
a Deus, as más qualidades de raiva, ódio,
ciúme, ego, etc., ganharão mais e mais terreno

em nós. Todas essas são qualidades animais.
Ao abrir mão das qualidades humanas do
amor, da paz, do contentamento, da
compaixão, etc. o homem está adquirindo
essas qualidades animais. A despeito de todas
as dificuldades, o homem deve viver com
paciência e perseverança.
A tolerância é a beleza real nesta sagrada
terra de Bharat [Índia].
De todos os rituais, a adesão à verdade é a
maior penitência.
O sentimento mais doce neste país é o de amor
pela mãe.
O caráter vale muito mais que a própria vida.
As pessoas esqueceram os princípios básicos
desta grande cultura e estão imitando a
cultura ocidental!
Que pena!
Os bharatiyas (indianos) não estão conscientes
da grandeza de sua herança cultural, assim
como um imponente elefante não está ciente
de sua própria força.
(Poema em télugo)
O homem é repositório de grande poder.
Nenhum outro ser possui o poder que está
presente no homem. Mas o homem de hoje
esqueceu-se de seu poder. Ele está sempre
afundado nas más qualidades do ciúme e da
inveja. Nós não devemos odiar ninguém. Não
devemos ficar zangados com ninguém. Se
alguém se irritar conosco e tiver ódio contra
nós, devemos saudá-lo e nos afastarmos dele.
Devemos nos dirigir mesmo aos nossos
inimigos amorosamente, “Olá, irmão! Como
você está?” Se você se dirigir a ele como irmão,
ele também o chamará de irmão. Se você diz a
alguém, “Você é meu inimigo”, então, a
inimizade dele contra você aumentará.
Quaisquer que sejam seus sentimentos pelos
outros, você receberá de volta reação,
ressonância e reflexo semelhantes deles. Você
terá os resultados de acordo com as ações
realizadas por você. Se você come mangas,
pode sentir o gosto de abacaxi? Não, você

experimentará o sabor da fruta que comeu.
Portanto, se você encher seu coração de amor,
você experimentará somente amor.
Queridas crianças!
Vocês devem desenvolver amor a partir
dessa idade de vocês. Seu amor deve ser por
Deus e não pelo mundo. Se vocês
preencherem seu coração com amor divino,
então poderão dar um fim à embriaguez pelos
desejos carnais. Portanto, desenvolvam o
divino princípio do amor. Esse é seu princípio
vital. Uma vida preenchida de amor é
verdadeiramente a vida de um ser humano.
Um indivíduo sem amor não é em absoluto um
ser humano. Portanto, justifiquem seu nome
como seres humanos desenvolvendo o amor.
Conquistem um bom nome. Os ideais e
princípios demonstrados por vocês em seus
programas devem ser disseminados pelo país
inteiro. Hoje, os jornais não publicam tais
assuntos sagrados; no lugar disso, eles
publicam assuntos vulgares de cinema.
Preencham seus corações com o sagrado,
puro, firme e altruísta princípio de
amor.Nirgunam, Niranjanam, Sanathana
Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta,
Nirmala Swarupinam [Deus é sem atributos,
puro, última morada, eterno, imaculado,
iluminado, livre e a encarnação do sagrado].
Torne válida a sua vida como ser
humano. Como ela se torna válida? Ela se
torna digna se você cede a disputas ou
desenvolve ódio? Não, não. Essas são todas
qualidades animais. A verdadeira humanidade
é atingida apenas pelo desenvolvimento de
amor. Portanto, Minhas queridas crianças,
vocês devem desenvolver amor. Se quaisquer
divergências surgirem entre vocês sobre
alguns assuntos pequenos, controlem-nas.
Considerem o amor como seu princípio
essencial de vida. Então, as más qualidades de
desejo, ódio, ciúme, etc., não poderão nem
mesmo tocá-los. Não existe ódio nos animais

vivendo na floresta, mas ele é muito
proeminente nos seres humanos que vivem
em vilas e cidades. Isso não é humanidade.
Não há riqueza maior do que a riqueza do
amor para um ser humano. O dinheiro vem e
vai, a moralidade vem e cresce. Portanto,
devemos promover a moralidade.

Queridas crianças!
Seus corações são puros e seus
sentimentos são sublimes. Vocês podem
preencher um coração tão sagrado assim com
qualquer quantidade de amor. Façam o seu
amor tão extenso como o céu. Nunca desistam
do amor, sob nenhuma circunstância. Então,
Swami estará com vocês, em vocês, em volta
de vocês. Assim, desenvolvam amor. Em breve
irei a Anantapur. Mais de dez anos se
passaram desde que fui a Anantapur. Dessa
vez, eu certamente irei em resposta ao seu
anseio e amor devotado. Comecem a se
preparar agora, expandindo seu amor e
divulgando o cantar de bhajans a todos. “Hari
Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin …” [não se
pode ter paz ou felicidade sem se cantar a
glória de Deus]. Nada pode conferir mais paz
que os bhajans.
As mulheres são responsáveis por colocar
seus filhos no caminho sagrado

Existem muitas mulheres dotadas
de bhakti e prapatti (devoção e entrega). Elas
devem se organizar e trabalhar para manter
suas casas limpas e colocar seus filhos no
caminho sagrado. Contudo, as mulheres
educadas de hoje estão buscando empregos.
Mas mulheres assim não podem cuidar da sua
família.
Se as mulheres saírem atrás de emprego,
Quem tomará conta do lar?
Se as mulheres saírem para educar os filhos
dos outros em escolas,
Quem educará seus próprios filhos?
(Poema em télugo)
Antes de tudo, transmitam bondade e
nobreza para seus filhos. Apenas então você
poderá se chamar de uma verdadeira dona de
casa. Se seus filhos adotarem maus hábitos e
você estiver no escritório, então você não terá
paz mental. Primeiramente, você deve
cumprir sua responsabilidade em relação à
sua família. Respeite sua mãe e seu pai assim
como sua sogra e seu sogro. Apenas então
você pode se tornar merecedora de receber o
título de mulher.
Todos devem seguir o caminho da
verdade, sejam eles homens, mulheres,
crianças ou idosos. Somente então, seu país, a
Índia, poderá transmitir felicidade ao mundo.
Não basta que vocês cuidem da segurança e
bem-estar da sua casa e família. Vocês devem
ajudar e proteger seu país também. Qual é a
realidade deste corpo humano? Hoje ele está
aqui, amanhã não mais.
Encarnações do amor!
Hoje, o seu amor tocou profundamente o
Meu coração. Meu coração está cheio de bemaventurança por ver seus atos de caridade
para com os pobres. Tudo isso se tornou
possível pela ajuda e pelo entusiasmo de
Aswattha Narayana e sua família. Muitas

pessoas da cidade, professores e acadêmicos,
trabalharam juntos e realizaram toda a tarefa
admiravelmente bem. O que eles fizeram foi
além das expectativas.
[Dirigindo-se aos beneficiários que
haviam antes recebido vários itens para seu
próprio negócio, Bhagavan disse] Peçam-Me
tudo o que quiserem. Eu certamente darei.
Não abandonem seus estudos por necessidade
de dinheiro, pois Eu darei o dinheiro. Se vocês
não são capazes de pagar sua taxa mensal,
peçam-me, eu darei. Alguns pais estão em
estado de penúria, portanto, não os
incomodem. Matru Devo Bhava, Pitru Devo
Bhava[reverenciem sua mãe e seu pai como
Deus]. Não pensem que Deus está em algum
lugar distante de vocês. Ele não irá a lugar
algum, ele não os abandonará. Deus está
imanente em vocês, Ele está sempre em vocês,
com vocês e ao seu redor. Agarrem-se a essa
verdade com firmeza e levem uma vida feliz.
Quando vocês estiverem sozinhos, pensem
“Deus está comigo”. Tenham fé firme, “Eu não
estou sozinho; eu e Deus estamos juntos”.
Desenvolvam essa fé a partir deste exato
momento. Cultivem sentimentos sagrados em
seus corações.
– Do discurso de Bhagavan no Salão Sai
Kulwant, Prasanthi Nilayam, na tarde de
20 de março de 2007, celebração de Ugadi.
1Swami

joga com as palavras em inglês “piece” (peça,
parte) e “peace” (paz), que se pronunciam da mesma
forma.

O PRESENTE DIVINO DO ATENDIMENTO
MÉDICO IDEAL
“Eu diria que nunca vi um hospital como este,
dedicado à humanidade. Somente em nosso
hospital, e não estou falando do hospital de
Whitefield, já fizemos mais de 16.000 cirurgias

até agora. Além disso, repare, a taxa de
infecções é tão baixa, e a de sucesso é tão
impressionante que, quando os especialistas
nos visitam e observam toda a situação,
simplesmente não acreditam. Com tecnologia
de ponta de última geração e sem
comprometimento com nenhuma instituição,
eles não podem acreditar que isso possa existir.”
(Dr. Neelam Desai, Consultor Sênior do
Instituto Superior Sri Sathya Sai de Ciências
Médicas, Prasanthigram, Puttaparthi – em
entrevista para a Radio Sai Global Harmony).

Organização Sai devido à faculdade de
medicina que não me permitia ser um
colaborador muito ativo. Lá no meu
subconsciente eu tinha aquele sentimento de
que precisava achar um jeito de me
reconectar. Em 1990, no 65º Aniversário de
Swami, Ele disse que planejava começar um
Hospital de Superespecialidades. Tive um
profundo desejo de vir e trabalhar aqui. Assim,
em 1990 realizei meu treinamento para minha
especialidade e em 1992 me formei. Em
fevereiro de 1993, entrei para este hospital,
que já tinha iniciado suas atividades em
novembro de 1991.
Em linhas gerais, como foram suas experiências
neste campo de trabalho? Trouxe realizações à
sua vida?

Apresentador: Om Sai Ram. Dr. Neelam Desai,
seja bem-vindo à Radio Sai Global
Harmony. Atualmente, o senhor faz parte do
corpo clínico do Instituto no Departamento de
Cirurgia Cardiotorácica e Vascular. Sabemos
que o senhor é muito ocupado e agradecemos
por aceitar o convite para participar de nosso
programa de hoje. Podemos iniciar contando
aos nossos ouvintes como chegou até
Bhagavan?
Dr. Neelam: Com meus pranams aos Divinos
Pés de Lótus de Bhagavan, gostaria de dizer
que quando eu era criança fui um estudante
Bal Vikas. Conheci Bhagavan quando tinha 10
anos de idade. Na verdade, tínhamos nos
mudado para uma nova casa em Mumbai,
onde as aulas de Bal Vikas estavam ocorrendo.
Comecei a freqüentar essas aulas e me tornei
cada vez mais interessado nas atividades da
Organização Sai. Minha família também
acabou sendo envolvida lentamente. Torneime, então, um Guru Bal Vikas e presidente.
Tive que me ausentar por um tempo da

Certamente, acredito que independente da
vocação que você tem, ela o ajuda a dar-lhe
satisfação. Descobri que mais do que a
medicina, a cirurgia proporciona a um
indivíduo alívio mais rápido. Assim, no
primeiro ano de residência, quando você tem
que optar entre o campo clínico e o cirúrgico,
encontrei maior satisfação no cirúrgico e
desejei a partir desse momento tornar-me um
cirurgião.
Montar um hospital num vilarejo, sendo da
mais alta tecnologia e de superespecialidades,
é um presente divino para sua população. Nos
últimos 14 anos neste hospital, nada tenho a
reclamar. No Centro Cirúrgico há todo o
equipamento e instrumental necessário.
Qualquer novidade em instalações ou
equipamento que você possa imaginar está
disponível em nosso Instituto. Nunca
precisamos cancelar uma cirurgia por falta de
um aparelho. Por exemplo, há uma cirurgia
denominada cirurgia de aneurisma. É uma
cirurgia bem cara, pois além de a válvula do
paciente estar comprometida, toda a parede
da aorta que leva o sangue ao resto do corpo
também está bem dilatada e ampliada. Requer

substituição de toda a parede com a válvula.
Isso é chamado de conduto valvulado
neoaórtico. Se essa cirurgia fosse realizada em
outro local custaria por volta de R$ 4.712,00,
além do custo do conduto valvado que custa
R$ 3.533,00. Ainda há a necessidade de apoio
com vários outros equipamentos.
O custo total varia em torno de R$ 9.423,001.
Em nosso Instituto, podemos oferecer a um
paciente tudo de graça, o que é simplesmente
inimaginável. Podemos realizar aqui outras
variedades similares de cirurgia, sem custo
algum.

trabalhar com uma enfermidade mais seletiva.
Em caso de uma doença cardíaca congênita, há
hospitais que tratam somente disso.
Mas o senhor precisa lidar com todo tipo de
caso...
Sim, atendemos a todos aqui. Isso nos dá
muito mais satisfação. É um tipo diferente de
atmosfera em nosso hospital.
E tudo de graça para o paciente...
Tudo de graça.
O fato de ser grátis compromete a qualidade?
Não, é exatamente o que estou tentando dizer.
Eis por que citei o exemplo de cirurgia de
aneurisma. É uma cirurgia bem cara. Podemos
realizar quatro a cinco outras cirurgias com o
mesmo orçamento.

Todas as cirurgias, incluindo aquelas
complexas e de alto-custo estão sendo
realizadas de graça no Instituto Superior Sri
Sathya Sai de Ciências Médicas.
O que faz com que um médico, em geral, se
realize?
Trabalhar com satisfação. Aqui, isto é incrível.
Temos uma variedade de casos por aqui. Na
realidade, vários cirurgiões cardíacos de
outros países vêm nos visitar e se encantam
com a variedade de casos que existe em nossa
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Eles se
dedicam a uma população pediátrica ou
geriátrica, nunca a uma mistura de casos,
enquanto nós possuímos uma ampla
variedade de casos em nossa UTI. Eles dizem
que isto é incrível porque gostariam de

Às vezes, vamos a lugares onde oferecem algo
de graça e não damos o devido valor. Após
algum tempo, você sente que as pessoas não
valorizam seu trabalho e tende a relaxar no
serviço oferecido.
Não temos esse tipo de problema por aqui.
Deixe-me dizer-lhe, em nossas cirurgias de
válvula, colocamos as melhores e mais caras.
Assim, isso nunca ocorreu.
Ouvimos dizer que Bhagavan costumava visitar
o hospital em seu início das atividades. Por
favor, diga aos nossos ouvintes como é uma
típica visita de Bhagavan.
Nos primeiros dias, Swami ia a todos os
departamentos, perguntava aos pacientes
não-internos seus nomes. Então, Ele
perguntava de onde vinham. Podíamos ver a
alegria na face dos pacientes, o toque pessoal
de Swami com cada um deles. Seguia, então,
para o pós-operatório, à UTI. Ia de leito em

leito e perguntava ao paciente se estava
confortável. Qualquer um podia ver o paciente
brilhando de contentamento com todo o toque
pessoal de Swami. Se o paciente estivesse
dormindo, Ele dizia: “Não o acordem. Não o
perturbem.”

ao paciente. Mesmo na fila dodarshan, Swami
pergunta pelo estado do paciente, como ele
tem passado. Ninguém Lhe informa nada, mas
Ele sabe de tudo. Outro dia, quando fomos
ao darshan, perguntou-me em hindi; “Kaisa
Tha, Kal Ka Case, Tough tha? Mujhe Pata Hai,
Par Sab Theek Ho Gaya Baad Mein” (Como
correu o caso de ontem? Sei que foi difícil, mas
tudo acabou correndo bem.) Há um
sentimento constante de que Swami está ali.
Ele está nos observando. Sabe cada passo da
cirurgia que realizamos.

Visitas
de
Bhagavan
ao
hospital
proporcionam conforto e alegria aos
pacientes.
Ele também ia ao Centro Cirúrgico e
acompanhava a cirurgia?
Lembro-me muito bem de Swami abençoando
todas as criancinhas e dizendo: “Desejo-lhes
uma vida longa, saudável e feliz”.
Logicamente, a cirurgia corria sem incidentes.

O Centro Cirúrgico de vanguarda, com
equipamentos de última geração, permite
cirurgias de alta complexidade junto ao
Instituto Superior Sri Sathya Sai de
Ciências Médicas.

Diz o ditado: “Onde termina a ciência, começa a
espiritualidade.” Se eu pudesse reformulá-lo,
diria: “Onde o médico está ausente, Deus se
apresenta”. A partir de sua experiência, no
hospital, podemos dizer que a habilidade do
médico faz uma metade do trabalho e a fé
realiza a outra? Ou, como diriam os racionais,
tudo depende da habilidade do médico?

Se pedíssemos que resumisse as realizações do
Instituto Superior Sri Sathya Sai de Ciências
Médicas, o que nos diria?

Posso dizer pela minha experiência pessoal,
depende principalmente de Swami e somente
de Swami que nos guia a todos nós. Temos
algumas situações difíceis. Mas, de repente,
em algum momento, tudo se encaixa. O caso se
torna mais simples, corre com maior fluidez e
o pós-operatório também é mais confortável

Eu diria que nunca vi um hospital como este,
dedicado à humanidade. Somente em nosso
hospital, e não estou falando do hospital de
Whitefield, já fizemos mais de 16.000
cirurgias até agora. Além disso, repare, a taxa
de infecções é tão baixa, e a de sucesso é tão
impressionante que, quando os especialistas

nos visitam e observam toda a situação,
simplesmente não acreditam. Com tecnologia
de ponta de última geração e sem
comprometimento com nenhuma instituição,
eles não podem acreditar que isso possa
existir. Não há publicidade. Não corremos
para contar às pessoas que realizamos um dos
poucos casos raros que existem. Na literatura
mundial há relatos de 5 casos, agrupados com
dificuldade, enquanto aqui temos mais de 5
casos realizados em nosso Instituto, na mesma
categoria. Não ficamos fazendo propaganda
ou algo parecido. Eu diria que este é o tipo de
trabalho que está sendo conduzido neste
hospital.
Dr. Neelam, agradecemos e concluímos com
esta sua observação.
Sai Ram.
Cortesia de: Radio Sai Global Harmony
1No original, os valores em rupias são, respectivamente:

Rs 100.000, 75.000 e 200.000.

PERCEBA O PRINCÍPIO DIVINO INATO EM
TODOS
DISCURSO DE MAHASHIVARATRI (A
GRANDE NOITE DE SHIVA)
Será que todos os pássaros verdes podem falar
como um papagaio?
Será que os insetos que rastejam nas flores
podem se transformar em abelhas?
Será que um porco imenso pode se
transformar em um elefante?
Será que alguém que não conhece a si mesmo
pode adquirir conhecimento do Ser?
(Poema em télugo)
Queridos Estudantes!

O homem hoje se considera importante.
Mas não pode ser chamado de ser humano
aquele que é destituído de humanidade! Um
verdadeiro ser humano é aquele que
compreende o significado de humanidade e a
manifesta em sua conduta.
O princípio de Shiva permeia todo o
universo
Um verdadeiro ser humano é aquele que
pratica
os
cinco
valores
humanos
desathya [Verdade], dharma [Retidão], santhi
[Paz], prema [Amor] e ahimsa [Não-Violência]
e os compartilha com os outros. Caso tenha
deficiência até mesmo em uma dessas
virtudes, não pode ser chamado de ser
humano. O homem é dotado de grande
inteligência. A sua inteligência é ilimitada e
ímpar. Apesar disso, não se reflete em seu
comportamento.
Certa vez, o Senhor Easwara [Shiva]
estava absorto em intensa penitência. Parvati
desejava se casar com Ele, mas seus pais
tinham uma idéia diferente sobre Shiva e lhe
diziam:
Oh! Gowri! Você é muito jovem e Sambasiva é
velho;
Ele tem os cabelos emaranhados e veste uma
pele de tigre;
Ele monta um touro e está constantemente em
movimento;
Ele é adornado por cobras; Como você pôde
cortejá-Lo?
Você não sabe de tudo isso?
Ele não tem casa própria e dorme no campo de
cremação.
(Poema em télugo)
Parvati ignorou todos esses argumentos
e nada disse. Ela tinha conhecimento do
princípio de Shiva. Da mesma forma, Shiva
conhecia a natureza de Parvati. Na realidade,
eles não eram diferentes um do outro.

Easwara é a encarnação de Shiva e Shakti
[energia primal], assim como Parvati. Como
podem os simples mortais entender tal
profunda natureza mística? Onde existe um
sentimento de dualidade, a dúvida
aparece. Um homem, com sua mente dualista, é
meio cego. Easwara e Parvati estão acima
dessas dualidades.
Sarasvati também veio aconselhar
Parvati a respeito da inadequação do Senhor
Shiva como seu noivo, dizendo: “Querida
Parvati! Não há compatibilidade entre você e
o Senhor Shiva. A sociedade não aceitará essa
estranha combinação. Você mesma sabe de
tudo isso, é dotada de todo o conhecimento e
poder. Como pôde cair nessa ilusão?” "Oh
Sarasvati! Eu só estou interessada em
Easwara e em nenhum outro. Ninguém pode
mudar minha decisão", disse Parvati.
Isavasyam Idam Sarvam [o universo inteiro é
permeado por Deus]. O poder de Easwara
permeia o universo inteiro. O mesmo poder
divino também está presente em cada ser
humano. O dever primordial de um ser
humano é reconhecer esse poder. Da mesma
maneira que o corpo humano é coberto com
uma roupa, Deus envolve este mundo com
Sua maya [ilusão]. Então, apesar do princípio
divino inerente em todo o universo, o homem
não é capaz de ver isso devido à
ilusão. Easwara Sarva Bhutanam [Deus é o
residente interno em todos os seres].
Easwaratwa [princípio da divindade] é
inerente aos seres vivos. Easwaratwa não está
relacionado à idade de um indivíduo ou a seu
aspecto externo.
A Mãe Lakshmi [esposa de Deus Vishnu]
também tentou dissuadir Parvati de se casar
com o Senhor Shiva, dizendo: "Minha querida,
você é muito jovem, bonita e muito talentosa.
É impróprio você querer se casar com alguém
que pede esmolas de porta em porta”. Parvati
respondeu: "Meu noivo não é um mendigo. Na
realidade, é Ele quem dá à humanidade o que

ela lhe pede. Não é adequado que uma pessoa
de seu nível difame contra Ele”. Assim, outros
também questionaram Parvati: "Como você
pode querer alguém que sempre se enfeita
com cobras? Parvati replicou: "As cobras só
têm veneno em suas presas. Mas o ser humano
tem veneno no seu corpo inteiro. Sua visão,
audição e ações são todas cheias de veneno.
Vocês consideram este ser humano venenoso
como uma pessoa boa. Sem suas presas, a
cobra não pode prejudicar ninguém. Mas o ser
humano com as suas duas presas
de ahamkara [ego]
e mamakara [apego]
circula sem ser perturbado, encantando com
sua fala doce e venenosa. Embora cheios de
veneno, os humanos se consideram
importantes. Isso é um grande erro, como
esses humanos podem ser corrigidos?”
Alguém orgulhoso não terá êxito em qualquer
empreendimento.
Ele cometerá erros e será ridicularizado por
todos.
Seu próprio povo o abandonará.
Ele perderá toda riqueza e respeito.
Seu orgulho será sua completa ruína.
(Poema em télugo)
Todo ser humano vive somente de amor.
Aqueles que não possuem amor não podem
ser considerados como seres humanos de
forma alguma! O amor que existe entre Deus e
o ser humano é como aquele entre um pai e
um filho. Todos amam a Deus. De fato, tal amor
sagrado está sendo contaminado pelo impacto
das qualidades malignas que têm penetrado
atualmente na sociedade humana. É um
grande erro. Quando o homem reconhecer a
verdade de sua natureza divina, não haverá
diferenças na sociedade humana. Quando a
natureza divina inata de cada ser humano for
reconhecida, não haverá espaço para
quaisquer tipos de diferenças. O mesmo
princípio
divino
está
presente
em
todos. Todos são um, seja igual a todos. Assim,
devemos nos transformar. Vocês lêem muitos

textos sagrados. Sua leitura é válida somente
quando vocês tentam compreender a verdade
contida nesses textos.

Preencha sua mente com o néctar do Amor
Divino
Laila e Majnu se amavam. O amor deles
era sagrado e inegoísta, diferente dos comuns
mortais. Incapazes de entender a verdadeira
natureza do amor entre eles, as pessoas lhe
atribuíram todos os tipos de motivos ignóbeis.
A mente deve ser preenchida com o néctar do
amor puro, sem se contaminar com os desejos
carnais. Somente então pode ser vivenciada a
real felicidade. O ser humano deve tentar
compreender onde precisa se modificar e se
corrigir. Somente então pode ter noção de sua
verdadeira humanidade e do que deve realizar
neste mundo. Com esse conhecimento, deve se
conduzir de forma apropriada. Chegará, então,
à sua verdadeira humanidade. O princípio
divino do “eu” está presente em todos. Esse
“eu” não deve ser construído como Brahma,
Vishnu ou Easwara. Esses são os nomes
atribuídos pelo homem às diferentes formas
de Deus para identificação. Brahma é
considerado como o criador, Vishnu o

conservador e Easwara o destruidor. Deus dá
o darshan a todos na forma que o adoram.
Nomes não são importantes. O importante é o
princípio do “eu”, que é a real identidade do
homem. Assim, Ele deve dizer: “Eu sou eu”.
Certa vez, o Senhor Shiva e a Mãe Parvati
estavam passeando pelo céu quando viram
um homem na terra cortando o galho de uma
árvore no qual estava sentado. O galho estava
quase cortado e cairia a qualquer momento.
Parvati pediu ao Senhor Shiva: "Oh Senhor!
Por favor, salve-o da queda!”. Shiva
respondeu: "Foi você quem o viu primeiro.
Novamente, foi você quem percebeu que ele
poderia morrer ao cair. Assim, é sua a
responsabilidade de salvá-lo”. Parvati fez,
então, uma proposta: "Normalmente, quando
uma pessoa cai, profere as palavras 'Amma!'
[Mãe] ou 'Appa!' [Pai]. Se esse homem bradar
Mãe eu o salvarei. Se, por outro lado, ele
bradar Pai, Você deve salvá-lo”. Shiva
concordou. Enquanto isso, o galho que estava
sendo cortado finalmente quebrou. Ambos
estavam prontos para resgatá-lo. Mas, o
homem nem gritou "Amma!” nem "Appa!". Ele
apenas gritou "Ayyo!" [aai!]. Embora o Senhor
Shiva e a Mãe Parvati estivessem ambos
esperando para salvá-lo, o homem não os
chamou! Essa história é para lembrar a todos
que nós sempre devemos nos lembrar de
nossos pais. As Upanishads declaram “Matru
Devo Bhava Pitru Devo Bhava Acharya Devo
Bhava Atithi Devo Bhava” [Venere sua mãe,
seu pai, seu mestre e seu convidado como
Deus]. Você pode ser altamente instruído.
Você pode ser um perito em todos os ramos do
conhecimento deste mundo. Mas, para a sua
mãe, você é apenas uma criança. As bênçãos
de sua mãe estarão sempre com você. A vida
de um filho que negligencia a sua mãe é sem
valor. Parvati é a encarnação da energia
primal. Seu coração é cheio de compaixão e Ela
dá proteção a todos. Assim, devemos sempre
nos lembrar Dela. Easwara é o pai e Parvati é
a mãe da humanidade. É possível que, às

vezes, Easwara decida não lhe ajudar. Mas
quando Parvati decide vir salvá-lo, Easwara
também a seguirá. Logo, em primeiro lugar
você
deve
venerar
Shaktisvarupini
[personificação da energia divina]. Ela é
realmente sua mãe. Os Vedas afirmam: Matru
Devo Bhava! [Reverencie sua mãe como Deus.]
O primeiro lugar deve ser concedido à mãe.
Até mesmo o país de uma pessoa é comparado
à mãe. Nós dizemos: “A Índia é a minha pátria
mãe”. Todos se referem ao seu país como
”pátria mãe”, e não como ”pátria pai”. É uma
prática comum na Índia que uma moça, depois
do casamento, vá viver com o marido na casa
de seus sogros. A dona da casa, a sogra, é
chamada de “mother-in-law”, no idioma
inglês. Mas a Mãe Parvati é "Mother-inlove"1 para o mundo inteiro. A palavra "lei"
está para o mundo, da mesma forma que a
palavra ”amor” está relacionada ao coração.
Portanto, primeiramente cultive o amor.
Considere o amor como o seu tudo. Só então
você será capaz de levar uma vida produtiva.
Coloque sua mãe em primeiro lugar em sua
vida
Sua mãe pode não ser saudável e forte,
física e intelectualmente. Mas você nunca deve
negligenciá-la. Seu coração de mãe sempre
está cheio de amor por seus filhos. É por isso
que Bhakta Ramadas rezou à Mãe Sita: "Oh,
Mãe Sita! Por favor, me ajude, conversando
sobre o meu caso com Deus Rama. Quando
você estiver envolvida em uma feliz conversa
a sós com Rama, por favor, comente sobre
meu pedido.” Ramadas trabalhava como
um tehsildar [coletor de impostos]. Ele rezou a
Rama: “Swami! Tudo que recolhi de impostos
gastei para Lhe servir.” E cantou:
Oh Ramachandra! Eu gastei dez mil moedas de
ouro para adornar
A Mãe Sita com um colar de ouro e
Outras dez mil libras para enfeitar
Seu irmão Lakshmana com um cinto de ouro.

Esta jóia de coroa que adorna a Sua cabeça me
custou
Outras dez mil moedas de ouro.
Indiferente ao meu árduo esforço, Você está
ostentando a jóia
Como se a tivesse adquirido com o Seu próprio
dinheiro!
(Poema em télugo)
Não se pode alcançar nada na vida sem
nos libertarmos do ego e do apego. Com
humildade e boa conduta tudo pode ser
alcançado. Em todas as esferas da vida —
moral, espiritual, física e política — a pessoa
deve se conduzir com devoção. Somente então
será percebido o objetivo na vida.
Quando uma mãe morre, sua alma
continua preocupada com o bem-estar de seus
filhos. Certa vez, uma mãe se aproximou de
Mim e suplicou: "Swami! Minha filha escuta os
conselhos de todo o mundo, mas ela só dá
importância às Suas palavras. Minha filha
sempre foi obstinada. Ela não ouve o que eu
digo. Mas, se Você conversar com ela ao menos
uma vez, ela seguirá o Seu conselho. Ela não
ignorará as Suas palavras". Assim, várias mães
vêm e oram por várias coisas em nome de seus
filhos. As mães têm um importante papel na
vida de todos. Não há Deus maior do que a
mãe. Portanto, jamais se esqueça de sua mãe.
Aqueles que ignoram a sua mãe enfrentarão
várias dificuldades. As mulheres devem ser
amadas e respeitadas. Devem receber muita
gratidão. Somente assim homens e mulheres
poderão alcançar uma posição social de
destaque. Você pode ser importante ou
altamente instruído, ou pode ser analfabeto,
mas você deve lembrar das palavras de sua
mãe e valorizá-las como seu sopro de vida,
mesmo que ela tenha pouca instrução.
Uma mãe e o seu filho, Ishvarchandra
Vidyasagar, viviam em uma pequena aldeia
próxima a Calcutá. A mãe lutou muito para
educar o seu filho. Como não havia

eletricidade em sua casa, Vidyasagar se
sentava debaixo dos postes de iluminação da
rua e estudava.
Assim, ele trabalhou arduamente dia e
noite e estudou muito. Finalmente, ele
alcançou uma boa posição em sua vida.
Tornou-se famoso como orador. Milhares de
pessoas se reuniam para ouvir suas
conferências. Certa vez, Vidyasagar viajava de
trem para fazer uma conferência em uma
cidade. Um oficial de elite do governo também
estava viajando no mesmo compartimento,
indo para a mesma cidade para ouvir a sua
conferência. Assim que o oficial desceu do
trem na estação, chamou um carregador que
levasse sua pasta. Vidyasagar se aproximou
daquele oficial e lhe disse: "Senhor, dê-me a
sua pasta. Eu a levarei. A propósito, para onde
o senhor está indo?”. O oficial respondeu:
"Estou indo para o local onde Ishvarchandra
Vidyasagar fará uma conferência". Ao ouvir
essas palavras, Vidyasagar sorriu para si
mesmo e se dirigiu para o local da reunião.
Assim que chegaram ao local, Vidyasagar
entregou a pasta àquele oficial e disse:
"Senhor! Aqui me despeço." O oficial ofereceu
dinheiro a Vidyasagar por carregar a sua
pasta, dizendo: "Tome! Pegue este dinheiro”.
Vidyasagar respondeu: "Senhor! Eu carreguei
a sua pasta como um ato de serviço, não foi por
dinheiro”, e educadamente recusou o dinheiro
oferecido. A reunião começou. Vidyasagar foi
profusamente adornado por guirlandas e
conduzido ao palco com todas as honras. O
oficial, ao ver Vidyasagar, reconheceu-o como
a pessoa que havia carregado a sua pasta
minutos atrás. Ele se sentiu muito
envergonhado. Assim que a reunião terminou,
ele caiu aos pés de Vidyasagar e implorou por
seu perdão. Foi a humildade e a boa conduta
que levaram Vidyasagar a obter grande honra.
Ainda hoje, você pode encontrar a história de
sua vida nos livros. A grandeza não advém da
leitura de livros e sim da humildade e da
obediência.

Ego e Apego arruínam a vida do homem
Atualmente há muitas pessoas cultas no
mundo. Mas qual é a utilidade disso? Que
benefícios a sociedade obtém da educação
delas? O ego e o apego provocam a ruína do
homem. Quando se renuncia a ambos pode-se
obter a verdadeira grandeza. Adi Sankara,
certa vez, iniciou um debate com um professor
famoso - Mandana Mishra - cuja esposa,
Ubhayabharati, era dotada do conhecimento
dos textos sagrados. Assim, ela foi escolhida
como árbitro e juiz para decidir o vencedor
desse debate. Mandana Mishra jurou
fazersanyas [renúncia] se fosse derrotado.
Após o debate, Ubhayabharati declarou Adi
Sankara como vencedor. Como uma esposa
obediente, Ubhayabharati seguiu o marido e
também se tornou uma renunciante, indo
morar em um ashram. Ali, ela partilhava de
seus conhecimentos de espiritualidade com
suas discípulas.

Certo dia, Ubhayabharati estava indo
com suas discípulas ao Rio Ganges. No
caminho, ela observou um sanyasi
[renunciante] que estava relaxando sob uma
árvore, mantendo uma cabaça debaixo da sua
cabeça. Ele a usava para armazenar água
potável e por isso a preservava
cuidadosamente. Ubhayabharati, ao vê-lo,
disse em voz bem alta para que o sanyasi a
ouvisse: "Olhem! Esse homem se diz
totalmente desapegado de tudo. Mas vejam
como ele se apega à sua cabaça com água”.
O sanyasi ouviu esse comentário e se irritou.
Quando o grupo estava voltando do rio, ele
atirou a cabaça à frente delas. Ubhayabharati,
então, observou: "Pensei que tivesse apenas
um defeito nele, o apego. Agora eu percebo
que ele tem dois defeitos, ego e apego. O
desapego só é totalmente obtido abrindo mão
desses dois defeitos.” Após seu comentário,
o sanyasicaiu aos pés de Ubhayabharati e
pediu perdão por seus defeitos. Ela lhe
respondeu: “Querida criança! Agora sim você
se tornou um verdadeiro renunciante!”.
Neste mundo, as pessoas seguem
diferentes caminhos. O Senhor Krishna
compartilhou o conhecimento de todos esses
caminhos e declarou que o princípio do amor
que estava presente em todos era o mesmo.
Duryodhana
e
Dussasana
tinham
características demoníacas. Karna não era
assim, era um homem de qualidades nobres e
não tinha sequer um traço de ego e apego.
Portanto, devemos imitar Karna, desenvolver
suas nobres qualidades e nos livrarmos das
características demoníacas, representadas
por Duryodhana e Dussasana. Todo estudante
deveria ouvir somente boas coisas e colocá-las
em prática, experimentar a bem-aventurança
e compartilhá-la com todos. Considerem esse
seu primeiro dever.
– Do discurso de Bhagavan durante o
Mahashivaratri, no Salão Sai Kulwant,

Prasanthi Nilayam, em 17 de fevereiro de
2007 .
1Jogo

de palavras de Swami entre as palavras “law”,
significando lei, e "love", significando amor. Em inglês,
"mother-in-law" significa sogra, e Swami cria “mother
in love”, isto é, mãe em amor, ou mãe por amor.

BUDA PURNIMA EM PRASANTHI NILAYAM
O sagrado festival de Buda Purnima foi
celebrado em Prasanthi Nilayam com
profunda devoção e dedicação na Divina
Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba em
21 e 22 de maio de 2007. Lindas decorações
foram dispostas em todos os templos de
Prasanthi Nilayam para essa auspiciosa
ocasião. O Sai Kulwant Hall, local das
celebrações, abrigou um visual festivo com
grinaldas brilhantes, flores coloridas e muitos
outros adornos. Um lindo altar foi organizado
ao lado direito do palco, com um ídolo de Buda
ao centro. Ao lado esquerdo, foi colocado
outro ídolo de Buda para seu banho
cerimonial. As celebrações foram organizadas
conjuntamente por cinco países da Zona 5 da
Organização Sai internacional, a saber,
Taiwan, Hong Kong, Japão, Coréia e Sri Lanka.

Um lindo altar foi montado no
palco do Salão Sai Kulwant,
local das celebrações de Buda
Purnima em Prasanthi Nilayam.
Bhagavan foi recebido com cantos védicos
e slokas budistas acompanhados pela música
tocada nos tambores quando veio ao Sai
Kulwant Hall às 9h15min do dia 21 de maio de
2007. Baba inaugurou o programa acendendo
a lamparina sagrada no altar às 9h25min. O
primeiro momento da programação foi uma
coreografia dançada pelos alunos de Bal Vikas
de Hong Kong. Seus movimentos graciosos ao
compasso da música do tambor deliciaram a
todos. Seguiu-se outra coreografia realizada
pelos jovens de Okinawa, Japão, ataviados
com suas roupas coloridas e um turbante.
Primeiro, fizeram belíssimas formações com
bandeiras vermelhas nas mãos e, a seguir,
realizaram uma vigorosa dança enquanto
tocavam pequenos tambores em suas mãos.
Depois disso, iniciou-se a cerimônia sagrada
do banho do ídolo de Buda, um símbolo da
purificação interna. Enquanto devotos
escolhidos banhavam o ídolo situado no palco,
um monge ancião cantava mantras budistas
sagrados.
Como continuação, vieram bhajans para
elevar a alma, sendo puxados alternadamente
por devotos e devotas dos países anfitriões e
enchendo cada coração com bem-aventurança
divina. Durante os bhajans, distribuiuse prasada para toda a congregação do Sai
Kulwant Hall. O programa matinal foi
encerrado com o arathi para Bhagavan às
10h25min.
Na tarde de 21 de maio, Bhagavan veio ao Sai
Kulwant Hall às 16h05min, entre cantos
védicos, e derramou a bênção do darshan
sobre os devotos. Ocupando Sua cadeira no
palco, Bhagavan ouviu os mantras védicos
entoados pelos jovens dos países anfitriões
por cerca de 15 minutos. O programa começou

com um discurso de introdução feito pelo
Chairman da Zona 5 da Organização Sathya Sai
Internacional, Sri Nari Chugani. Expressando
sua gratidão a Bhagavan por Sua graciosa
permissão para festejar o Buda Purnima em
Sua Divina Presença, o palestrante estendeuse sobre os ensinamentos de Buda e disse que
a não-violência, paz, amor e pureza estavam
inter-relacionados e eram interdependentes.
A seguir, ele apresentou os dois palestrantes
que foram abençoados por Bhagavan para
falar à platéia.

Uma cena da peça “A História de Buda"
apresentada pelos jovens do Japão no Sai
Kulwant Hall em 21 de maio de 2007.
O primeiro deles foi o Dr. Ven Bellanvilla
Wilmalaratna, do Sri Lanka, que observou que
as emoções de Buda eram puras e por isso ele
podia entender perfeitamente a natureza
humana. Sua compaixão, disse o versado
palestrante, era universal independente do
estigma social que a sociedade atribuída a
alguns indivíduos. Ele finalizou dizendo que
Buda estava preocupado com o sofrimento
das pessoas e mostrava a elas o caminho para
se libertar do sofrimento. O segundo
palestrante foi o Rev. Tulku Karma Gyurme
Sonam Rinpoche, da Flórida, EUA. Referindose às semelhanças entre os ensinamentos de
Buda e Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, o
palestrante observou que ambos declararam
que o homem por natureza é Buda; ele é
essencialmente divino e deve seguir o

caminho correto para perceber sua divindade.
O palestrante observou que somente então o
homem poderia transcender todas as
limitações e alcançar a liberdade do ciclo da
vida e da morte, como demonstrado pelo
Senhor Buda com seu exemplo.

e flores que carregavam nas mãos. A isso
seguiu-se o coral feminino de Hong Kong, que
apresentou uma excelente mistura de antigos
clássicos e canções compostas recentemente
com amorosa devoção ao Senhor Buda e a
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Depois desses discursos, os jovens do Japão
apresentaram a peça “A História de Buda”,
representando a vida e os ensinamentos de
Buda com alguns episódios significativos de
sua vida. A excelente representação desses
episódios fez da peça uma apresentação muito
vívida. Ao concluir a peça, Bhagavan abençoou
os participantes e posou para fotos em grupo
com eles. Bhajans comoventes conduzidos por
devotos e devotas dos países anfitriões deram
continuidade às celebrações, mergulhando a
todos em bem-aventurança divina. O
programa foi encerrado às 18h com
o arathi para
Bhagavan.
Distribuiuseprasada a todos ao final.

A cerimônia budista de encerramento
chamada “Gomadaki” foi realizada para
concluir o programa de forma sagrada. Os
monges budistas entoaram mantras sagrados
diante do fogo, enchendo todo o ambiente de
vibrações sagradas. As celebrações de Buda
Purnima concluíram em Prasanthi Nilayam
com bhajans conduzidos pelos devotos dos
países anfitriões. O programa foi encerrado
com o arathi para Bhagavan às 18h10min.

Os jovens de Okinawa, Japão, realizaram
uma dança vivaz ao som das batidas de
tambor como parte das celebrações de
Buda Purnima em Prashanthi Nilayam
em 22 de maio de 2007.
O programa de 22 de maio começou após
o darshan divino de Bhagavan, às 16h35min.
O primeiro item do programa foi uma
excelente apresentação musical chamada
“Taiko” (tambores japoneses). Depois disso,
os jovens japoneses apresentaram uma dança
vivaz, compondo belas formações com leques

As celebrações de Buda Purnima chegaram a
uma feliz conclusão em Prasanthi Nilayam com
a tradicional cerimônia budista de fechamento
chamada “Gomadaki”.

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI
Os jovens Sai de todo o planeta estão se
preparando com devoção, dedicação, energia
e entusiasmo para a Conferência Mundial de
Jovens em Prasanthi Nilayam, em julho de
2007. Pré-conferências Mundiais de Jovens
foram organizadas recentemente no Canadá,
Paraguai, Japão, Itália, Argentina e Nova

Zelândia para preparar os jovens para esse
importante evento.
CANADÁ
Duas Pré-conferências Mundiais de Jovens
foram realizadas no Canadá. A primeira foi
realizada no Centro Sri Sathya Sai de
Vancouver, no dia 7 de março de 2007. Cerca
de 50 jovens participaram do evento.
Organizou-se nessa ocasião um painel de
discussão, enfocando o tema ”como ser um
Jovem Sai ideal” e praticar os ensinamentos de
Swami na vida diária. Foi enfatizada a
importância de lidar com uma vida espiritual
equilibrada. Também foram discutidos o
programa para o jovem adolescente e sua
implementação. Ao final do programa, todos
os jovens Sai assumiram o compromisso de
participar de um programa nacional de
“limites aos desejos” e realizar serviço
desinteressado com amor, humildade e
dedicação.

Uma parte dos jovens que participaram da
Pré-conferência Mundial de Jovens em
Toronto, Canadá, no dia 7 de abril de 2007,
em preparação para a próxima Conferência
Mundial de Jovens em Prasanthi Nilayam,
em julho de 2007.
A segunda Pré-conferência Mundial de Jovens
foi realizada em Toronto no dia 7 de abril de
2007. Cerca de 220 jovens participaram desse
evento. As atividades do dia e os seminários

foram designados para preparar jovens
delegados para a Conferência Mundial de
Jovens em Prasanthi Nilayam. Uma palestra
foi dada pelo Dr. Aroon Yusuf, Coordenador
Nacional de Jovens, sobre como se tornarem
líderes Sai, fortalecidos espiritualmente
através da oração, meditação, Namasmarana,
serviço de desinteressado e amor. Sri Sathya
Parthasarathy, um ex-aluno da Universidade
Sri Sathya Sai, falou na realização da divindade
interna através de serviço desinteressado. Em
complemento, houve oficinas com tópicos tais
como as mensagens de Swami sobre amor,
serviço, limite aos desejos e uma juventude
equilibrada. Ao final da conferência, foram
iniciados projetos regionais e nacionais de
serviço. Jovens canadenses do Oeste
começaram o projeto de levar leite às crianças
sem lar e os do Leste iniciaram uma campanha
para doação de sangue. Quatro outros
projetos foram iniciados pelos jovens, como
resultado dessa conferência: distribuição de
pacotes com alimentos e artigos de higiene
pessoal, essenciais às pessoas sem
lar; Narayana
seva1 mensal
dos
jovens; seva aos moradores de rua e seva à
mãe terra, limpando a comunidade e
plantando árvores. A conferência foi concluída
com uma palestra do Dr. V.P. Singh,
Coordenador Central da Organização Sathya
Sai do Canadá, na qual ele falou dos
ensinamentos de Bhagavan para os jovens e
como implementá-los na vida diária como
mensageiros de amor Sai.
PARAGUAI
A Organização Sathya Sai no Paraguai
organizou uma Pré-conferência Mundial de
Jovens no dia 24 de março de 2007, no Centro
Sai de Assunção, capital do país. O destaque do
programa foi uma apresentação e uma
discussão sobre o Programa de Sadhana2 dos
Jovens. Seguiu-se uma oficina intitulada
“Joven Sai Ideal”. O Presidente do Conselho
Central do Sul, Sri Kishore Nanwani,

compartilhou seus conhecimentos espirituais
e motivou os jovens Sai a seguirem o
Programa de Sadhana. A seguir, houve a
meditaçãojyoti3 e um círculo de estudos sobre
o Prema Vahini4. No círculo de estudos,
algumas questões foram levantadas e
discutidas, tais como: “Como Sai me ensinou a
ser um jovem Sai ideal? Que virtude eu deveria
ter para me ajudar a vivienciar a unidade?
Quais são os obstáculos?” Os jovens
compartilharam suas experiências pessoais
com Bhagavan e como eles transformaram
suas vidas. A programação foi concluída com
uma resolução por parte dos jovens de
continuarem a prática do Sadhana e se
reunirem novamente como grupo.
JAPÃO
Uma Pré-conferência Mundial de Jovens foi
realizada no Monte Mitake, perto de Tókio,
nos dias 24 e 25 de Março de 2007. O tema da
conferência foi “O jovem Sai Ideal”. Durante a
conferência, os participantes se prepararam
para a próxima Conferência Mundial de Jovens
e para as Celebrações de Buddha Purnima.
Cerca de 33 jovens participaram do programa,
alguns deles viajaram quase 1.500 km. Sri
Dayal Samnani e Sri Genzo Makino,
respectivamente o presidente nacional e o
vice da Organização Sathya Sai do Japão,
proporcionaram valorosas orientações para a
realização dos procedimentos. O Programa
começou com a entoação dos Vedas, seguido
pelos cânticos de bhajans e um programa
cultural. Duas oficinas foram realizadas: a
primeira foi “O Caminho das Oito Nobres
Etapas de Buda” e a segunda “Tornando-se um
Jovem Sai Ideal”. Durante a segunda oficina,
foram abordados todos os Discursos de Swami
das duas primeiras Conferências Mundiais de
Jovens. A programação do final do primeiro
dia consistiu em um programa cultural, que
começou com a entoação dos Vedas, sendo
apresentado a seguir uma dança do estilo de
Okinawa5 e canções devocionais. Ao final do

dia, solicitou-se aos jovens que escrevessem
em uma peça de madeira as características
indesejáveis que eles gostariam de evitar.
Essas peças de madeira foram então colocadas
no altar, com a resolução de entregar essas
características aos pés de Bhagavan.

Uma dramatização sobre a vida de Buddha foi
encenada durante a Pré-conferência Mundial
de Jovens realizada no Monte Mitake, perto de
Tóquio, Japão, nos dias 24 e 25 de março de
2007. O tema desta conferência foi “Jovem Sai
Ideal”.
No segundo dia, realizou-se uma reunião geral
dos jovens Sai para discutir como os
ensinamentos de Swami poderiam ser
aplicados na vida diária. À noite, foi encenada
uma dramatização sobre a vida de Buda,
baseada nos discursos de Bhagavan.
ITÁLIA
Uma Pré-conferência Mundial foi realizada
nos dias 29 e 30 de abril de 2007 no Complexo
Mãe Sai, em Milão, imediatamente seguido
pelos primeiros Jogos Europeus Sai. Cerca de
70 jovens de 10 países participaram da
conferência.

Na Pré-conferência Mundial de Jovens
realizada no Complexo Mãe Sai em Milão,
Itália, nos dias 29 e 30 de abril de 2007,
cerca de 70 jovens de dez países
participaram e discutiram os valores do
sadhana na vida dos jovens.
O programa começou no dia 29 de abril com a
introdução do Projeto: “Ame a Todos, Sirva a
Todos”. Trata-se de um projeto de música
baseado em Valores Humanos Sathya Sai.
Quatro países (Croácia, Itália, Polônia e
Eslovénia) compuseram canções em valores
humanos. Em seguida, foi apresentado um
programa musical de canções devocionais
ebhajans nos idiomas nativos europeus e em
sânscrito. O dia seguinte foi iniciado com uma
palestra de Alida Parkes, Coordenadora do Sul
da Europa (Zona 6) da Organização Sathya Sai,
que pediu aos jovens para fazer uma
promessa a Swami, que eles devotariam suas
vidas na prática da moralidade e elevação
espiritual da sociedade. O Coordenador de
Jovens da Zona 6, Ivan Bavcevic, introduziu
então o programa da Pré-conferência Mundial
de Jovens e leu partes selecionadas de
Discursos de Bhagavan aos jovens.

Dedicando suas vidas à moralidade e à
elevação espiritual da sociedade, os Jovens Sai
da Itália se prepararam para a Conferência
Mundial a ocorrer em Prasanthi Nilayam em
julho de 2007.
O Coordenador dos Jovens do Norte da Europa
(Zona 7), Mathias Seitel, descreveu suas
experiências na Pré-conferência Mundial de
Jovens da Zona 7, recentemente acontecida
em Berlim, Alemanha. Seguiu-se uma
discussão sobre os meios de implementar
osadhana da Conferência Mundial dos Jovens,
além da conferência. A sessão da parte da
tarde incluiu a apresentação de um programa
musical em vários idiomas europeus para
desenvolver um senso de unidade entre os
jovens europeus de todas as Zonas da Europa.
O grupo trabalhou, então, no planejamento do
quiosque de apresentação deles na
Conferência Mundial de Jovens, sobre o
“Limite aos Desejos”.
ARGENTINA
Uma Pré-conferência Mundial foi realizada
nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2007, em um
pequeno vilarejo montanhoso chamado Villa
General Belgrano, em Córdoba. A conferência
começou com as boas-vindas de Anibal
Arminchiardi, presidente da Região Central da
Organização Sathya Sai da Argentina.
Utilizando um formato de oficinas, o grupo de
jovens compôs então, uma canção chamada
“Cantando para Deus sob o Sol” com a direção
musical do Sr. Mariano Olmedo, o

Coordenador de Devoção. Duas oficinas foram
então realizadas no restante do dia. A
primeira foi intitulada “O Tesouro da
Unidade” e envolveu atividades baseadas na
compreensão da unidade entre todos. A
segunda foi uma oficina sobre liderança e
começou com Omkar, Suprabhatam, bhajans e
meditaçãoJjyoti. A seguir, o grupo subiu uma
colina e fez satsang na natureza, onde divinas
experiências com Swami foram narradas. Os
jovens desceram a colina em “Sailence”
(silêncio Sai). À noite, houve uma oficina na
qual os jovens compartilharam suas
experiências pessoais com Swami e
praticaram meditação. Um jovem descreveu
como uma visão de Bhagavan impediu que
cometesse suicídio. A conferência foi
concluída com uma apresentação do
Programa de Sadhana e uma animada
discussão sobre como continuar a
implementação prática do sadhana na vida
diária.
NOVA ZELÂNDIA
Entre os dias 7 a 9 de abril, com a participação
de 103 jovens, uma Pré-conferência Mundial
de Jovens foi realizada no Camp Adair — um
acampamento pertencente à Associação
Cristã de Moços (ACM) — na região Sul da
metrópole de Auckland. O tema da
conferência foi: “A Revolução Espiritual –
Aguçando nossa Visão Interna”. No dia 7 de
abril, o dia começou com a entoação dos
Vedas, meditação na luz, bhajans e yoga. O
palestrante convidado foi Sri K. Naran. Ele
falou da apuração da visão interna
por supressão do ego. Ele disse que a
humanidade necessita de maior tolerância e
compreensão, e os jovens deveriam se
esforçar por boas companhias. Ele
recomendou que todos os jovens, com firme
esforço de propósito, praticassem os
princípios aprendidos na conferência.
Círculos de Estudos foram realizados na
aplicação prática dos ensinamentos de Swami

e como mergulhar mais fundo neles para uma
boa compreensão. Esportes e atividades de
formação de equipes foram também
realizadas.
O dia seguinte foi domingo de Páscoa. O dia
começou com canções devocionais, seguido de
medição na luz e yoga. Os jovens
desenvolveram então um jogo interativo
chamado “Egobusters”, que buscava provocar
uma mudança positiva. O Programa da noite
incluiu jogos sobre: Revolução Espiritual e
Apurando a Visão Interna, Realidade Átmica e
Enriquecendo
e
Transformando
as
Comunidades Humanas. A conferência
finalizou no dia seguinte, com uma resolução
de praticar o sadhana espiritual e serviço
desinteressado na vida diária.
BRASIL
No dia 31 de março de 2007, jovens adultos de
São Paulo ajudaram no planejamento e
administração
de
um
Projeto
de
Acampamento Médico e Atendimento a
Comunidades, servindo cerca de 1.000
necessitados. Em um outro projeto localizado
em São Paulo, os jovens Sai conduziram aulas
de valores humanos, bem como círculos de
estudos. No início de 2007, os jovens Sai da
cidade do Rio de Janeiro trabalharam com
afinco, junto a devotos adultos, para ajudar na
mudança da Escola Sai de Vila Isabel.
FIJI
Os jovens Sai de Laukota vêm conduzido,
mensalmente, um programa para crianças
sem lar. Eles preparam refeições quentes e as
empacotam para distribuição. Enquanto
distribuem os pacotes, os jovens conversam
alegremente com as crianças e compartilham
de suas alegrias e pesares. Em um outro
projeto, os jovens Sai visitam os “Lares
Naikumbula”, um abrigo para famílias pobres.
A administração dos “Lares Naikumbula”

requer que os residentes procurem trabalho,
enquanto os provê com abrigo gratuito. Os
Jovens Sai distribuem alimentos e roupas para
essas famílias regularmente. Jovens Adultos
do Centro Sai de Ba6 vêm trabalhando em
unidade com os Centros Sai de Melbourne e de
Epping, para servir crianças órfãs e
abandonadas do “Lar Tesouro”, um abrigo
para crianças carentes. Eles visitaram o Lar,
distribuíram leite em pó, alimento, fraldas e
roupas, e brincaram com as crianças.
ESTADOS UNIDOS
Jovens adultos dos Centros Sathya Sai da
cidade de Nova Iorque fazem, mensalmente,
visitas ao Lar de Assistência aos Necessitados
e Hospital de Especialidades Coler-Goldwater.
O objetivo da visita é trazer um pouco de
alegria ao pacientes enfermos através de
conversas, programas culturais e presentes.
Em uma atividade realizada no dia 17 de
outubro de 2006, a administração do hospital
deu um prêmio de Serviço à Comunidade aos
jovens adultos dos Centros Sai da cidade de
Nova Iorque, como um reconhecimento por
seus serviços aos pacientes do hospital.
– Fundação Mundial Sri Sathya Sai
ÍNDIA
Andhra Pradesh: O distrito de Ranga Reddy
começou três novos grupos de Bhajans, em
Yenkepally, no dia primeiro de abril de 2007,
e em Gundumal e Yapra, no dia 14 de abril de
2007. Nessa ocasião, um acampamento
médico gratuito foi conduzido em Yenkepally,
tratando 150 pacientes, e um Narayana
seva foi realizado para 1.000 pessoas. Nesse
distrito, foram realizados dois encontros de
jovens, um em Tandur para jovens de seis
Centros rurais, no dia 08 de abril de 2007, no
qual participaram 198 jovens, e outro em
BHEL, para os jovens de sete Centros urbanos,
no dia 15 de abril de 2007, no qual 120 jovens

participaram e discutiram amplamente o
papel do jovem na Divina Missão.
Interessantes programas culturais foram
organizados nessa ocasião para espalhar a
mensagem Sai. Doze associações do distrito
iniciaram projetos de água potável em 14
locais.
O distrito de Karimnagar veio em resgate de
seis famílias, vítimas de fogo na Vila de
Thungur, provendo-os com roupa, utensílios
de cozinha, provisão de alimentos e
cobertores. Foi conduzido um acampamento
veterinário gratuito, tratando de 528 animais
na Vila de Putnur, e um acampamento médico
gratuito na Vila Gudipalli, tratando de 150
pacientes. Esse distrito organizou um
simpósio sobre “O Papel das Mulheres no
Desenvolvimento Integrado da Índia”, em
Jagtyala, no qual 200 participaram pessoas. O
distrito ofereceu um treinamento gratuito
para confecção de roupas, na Vila de
Bappapuram, com a participação de 16
aprendizes.
O distrito de Srikakulam conduziu um
acampamento médico na vila de Kambakaya,
no dia 7 de abril de 2007, tratando 89
pacientes, outro em Palla, no dia 22 de abril de
2007, tratando 382 pacientes e adotando nove
mulheres grávidas, dando a elas provisões de
alimento e ajuda médica. Além disso,
ajudaram 40 famílias vítimas de fogo em
Bhagiradhipuram, dando 10 kg de arroz e
roupas para cada família, no dia 8 abril de
2007. Esse distrito organizou programas de
orientação em valores humanos para 88
encarregados do bem-estar de albergues, nos
dias 12 e 13 de abril de 2007, em
Amadalavalasa;
para
89
médicos
em Srikakulam, no dia 13 de abril de 2007; e
para 152 estudantes BDS em Srikakulam, no
mesmo dia. Foi realizado uma oficina para
professoras de Bal Vikas, na nova colônia de
Srikakulam, na qual participaram 124 Gurus
(professoras) de Bal Vikas. O distrito abriu um

novo Mandir Sri Sathya Sai em Chinna
Gujjuvada, no dia 24 de abril de 2007.

fotos de Swami e literatura Sai e um centro de
ajuda médica foi inaugurado.

Madhya Pradesh e Chhatisgarh: Um
Akhanda Bhajan7 em nível estadual de 82
horas foi organizado em Bilaspur, uma
proeminente
cidade
do
Estado
de
Chhatisgarh, como parte das celebrações de
82 anos do Advento de Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba. Os Bhajansforam realizados das 8h
da manhã do dia 5 de abril às 18h, do dia 8 de
abril no Rail Sanskrit Niketan, em Bilaspur,
onde estiveram cerca de 800 cantores de todo
os Estados de Madhya Pradesh e Chhatisgarh,
além das centenas de devotos locais que
vieram e cantaram a glória de nosso amado
Bhagavan.

Um bolo com o Sarva Dharma, especialmente
feito para esta ocasião, foi oferecido para
nosso amado Senhor na conclusão do Akhanda
Bhajan. Alguns dos estudantes anteriores e
um atual estudante da Universidade de
Bhagavan de Prashanti Nilayam fizeram
apresentações de bhajans no último dia. A
presença de Bhagavan foi sentida durante
osbhajans.

Uma parte dos devotos que participaram do
Akhanda Bhajan por 82 horas, organizado
pela Organização Sai de Madhya Pradesh e
Chhatisgarh, em Bilaspur, em abril de 2007.

Um Akhanda Bhajan foi organizado em
Bilaspur de 5 a 8 de abril de 2007,
como parte das celebrações dos 82 anos do
Advento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. A
foto mostra a decoração do altar.
O palco foi belamente organizado e decorado
no estilo do Mandir de Prashanthi por dois
devotos que ofereceram seus serviços para
essa tarefa, e cada centímetro era muito
similar a uma réplica do Sai Kulwant Hall em
Prashanti. Uma grande cobertura foi dada
pelo canal de TV local, e um jornal Hindi local
fez uma reportagem de página completa
exclusiva sobre Bhagavan Baba e Seu trabalho.
Um centro comercial colocou à disposição

O Retorno de Bhagavan a Prasanthi
Nilayam
Depois da chuva de bênçãos para milhares de
devotos, por três semanas em Kodaikanal,
Bhagavan retornou a Prasanthi Nilayam no
dia 18 de maio de 2007. Bhagavan deixou Sai
Sruthi, Seu Ashram em Kodaikanal, bem cedo,
cerca de 7h30min da manhã e alcançou Palani,
o popular e famoso Templo de Subramania às
9h30min. Depois de uma breve parada em
Palani, Bhagavan partiu para Coimbatore e
chegou lá cerca de 12h30min. Depois de
abençoar milhares de devotos em Coimbatore,
Bhagavan e um grupo especial de devotos
entraram, às 14h30min, a bordo de um vôo
fretado e chegaram ao Aeroporto de Prasanthi
Nilayam às 15h30min. Foi deveras uma

bênção especial para as pessoas de Prasanthi
Nilayam quando Bhagavan escolheu o retorno
para este vale de suprema paz, depois de Sua
jornada em Kodai, desviando de Suas práticas
usuais de passar por Brindavan, em
Whitefield.
Toda rota de Bhagavan foi decorada com
bandeiras coloridas, guirlandas e faixas de
boas-vindas. Devotos em grandes quantidades
se enfileiraram a cada lado da estrada, dando
as boas-vindas a Bhagavan, quebrando cocos,
jogando pétalas de flores no carro e
oferecendo arathi. Bhagavan foi recebido com
Poornakumbham — a entoação dos Vedas e
uma canção de boas-vindas, quando Ele
entrou no Sai Kulwant Hall, às 16h. Antes de se
retirar para Sua residência, durante
Seu darshan, Bhagavan derramou bênçãos
sobre os devotos reunidos no Sai Kulwant
Hall, onde um arathi foi oferecido a Ele.
1Narayana

Seva - Alimentar os necessitados com
reverência e humildade, oferecendo o alimento por
gratidão
a
Deus;
O
serviço
a
Deus.
2Sadhana Disciplina
espiritual.
3Jyoti - Significa luz, esplendor, fogo, estrela, astro, o Sol.
Normalmente se refere à lamparina ou chama de vela
usada
na
meditação.
4Prema
Vahini Torrente
de
Amor.
5Okinawa é a província mais meridional do Japão.
Consiste em 169 ilhas que formam o arquipélago
Ryukyu, em uma cadeia de ilhas de 1.000 km de
comprimento que se estende do sudoeste de Kyūshū
até
Taiwan.
6Ba é uma província das ilhas Fiji localizada na Divisão
Oeste. Sua capital é a cidade de Ba.
7Akhanda Bhajan - Cânticos devocionais (bhajans)
ininterruptos (akhanda) – refere-se a uma festividade
espiritual observada em todo o mundo pelos devotos de
Sai Baba, a qual consiste em 24 horas ininterruptas de
cânticos devocionais oferecidos a diversas Formas e
Nomes de Deus, observando-se o ensinamento de
Unidade das Religiões pregado por Sai Baba.

SAI GITA - UMA DEVOTA POR EXCELÊNCIA
A amada elefanta de Bhagavan, Sai Gita, que O
serviu por mais de meio século e fez parte de
todas as celebrações em Prasanthi Nilayam
durante décadas, deu seu último suspiro em
22 de maio de 2007. Foi um final indolor e
pacífico de uma vida dedicada inteiramente a
Baba, cujo amor maternal e graça divina ela
recebeu em abundância ao longo de toda sua
vida. Com sua morte, chegou ao fim uma saga
de amor sublime único e incomparável entre
Bhagavan e Sai Gita, enchendo os corações de
milhares de devotos com um sentimento de
perda irreparável.
Baba veio ao lar de Gita às 7h30min do dia 23
de maio de 2007, materializou vibhuti e
salpicou-o sobre o corpo da elefanta. Mais
tarde, Bhagavan retornou às 10h30min,
quando foi solicitado um guindaste para
colocar seu corpo em uma sepultura
especialmente cavada para ela. O corpo foi
colocado na sepultura entre cantos védicos
ebhajans entoados
pelos
alunos
da
Universidade Sri Sathya Sai, e Bhagavan
permaneceu ali por cerca de duas horas,
supervisionando os procedimentos para o
enterro, com todas as honras.

Sai Gita, que era uma visão comum durante
todas as celebrações em Prasanthi Nilayam
durante décadas, levou uma vida totalmente
dedicada a Bhagavan.
Sai Gita era ainda um filhote quando foi
trazida a Prasanthi Nilayam. Embora tivesse
perdido sua mãe logo depois de seu

nascimento, o que recebeu da Mãe Sai foi o
amor de mil mães. No início, foi acomodada
em um galpão especialmente construído,
anexo ao Mandir de Prasanthi, do lado oeste
da parede, de onde Baba podia vê-la a
qualquer momento olhando de dentro de Seu
quarto. Mas à medida que aumentou o número
de devotos, outro galpão foi construído para
ela do lado norte do Mandir de Prasanthi, onde
estão instalados agora os ídolos de Rama, Sita,
Lakshmana e Hanuman. Entretanto, sua
residência foi mudada outra vez para o canto
noroeste do Mandir, e mais tarde para o
Gokulam Sri Sathya Sai. Quando o número de
vacas aumentou no Gokulam e se sentiu a
necessidade de dar a ela mais espaço e melhor
atenção, um espaçoso e alto galpão foi
especialmente construído na frente do
dormitório dos alunos para acomodá-la. Ela
foi levada a seu lar atual em novembro de
2006, quando foi construído o Estádio Coberto
Sri Sathya Sai.
Embora tenha sido enviada para uma floresta
por cerca de três meses, ela nunca se misturou
com outros elefantes. Quando retornou para
Prasanthi Nilayam, alguns especialistas
vaticinaram que ela teria um filhote. Mas nada
disso aconteceu. Como disse Bhagavan, ela era
uma celibatária perfeita. Embora tenha
nascido como um animal, ela não tinha
instintos animais, e todo seu foco ao longo de
sua estada em Prasanthi Nilayam por mais de
50 anos foi Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Sai
Gita levou sua vida como se tivesse vivido
somente para Bhagavan, e dedicou sua vida a
Ele com devoção unidirecional, um exemplo
para ser seguido por todos os seres humanos.
Sai Gita, sem dúvida alguma, foi uma devota
por excelência que alcançou o ápice da
devoção, da entrega e do auto-sacrifício
apesar de seu nascimento como um animal.

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA
NATUREZA
UMA
VEZ,
ALGUNS
SANYASINS
(RENUNCIANTES) estavam caminhando ao
longo da margem do Ganges. Observando o
Ganges, que fluía sublimemente, estavam
experimentando grande bem-aventurança.
Em determinado lugar, havia uma grande
depressão provocada por uma queda d’água
de grande altura, o que resultava na formação
de espuma. Vindo de algum lugar, surgiu um
escorpião, que caiu na espuma. Vendo o
escorpião, um dos renunciantes lamentou:
“Ah! Este escorpião ficou preso na espuma e
não consegue sair.” Para salvar o escorpião, o
renunciante entrou na água e colocou sua mão
na espuma. Imediatamente, o escorpião picou
sua mão. Novamente, ele colocou sua mão na
espuma e o escorpião mais uma vez o picou.
Mesmo então o renunciante não abandonou
sua tentativa de salvar o escorpião. Sem se
preocupar com quantas picadas estava
levando, ele finalmente conseguiu levá-lo até a
margem.

Sem se importar com o número de picadas
que recebia, o renunciante finalmente
conseguiu salvar a vida do escorpião.
Vendo isso, os outros renunciantes
comentaram: “O escorpião não parou de picálo, embora você estivesse tentando salvá-lo.

De fato essa é sua natureza. Mas você sofreu
muito para salvá-lo!” Então, o primeiro
renunciante respondeu: “Sim, este escorpião
me ensinou uma boa lição sobre a verdadeira
natureza do indivíduo.” Ele não esqueceu de
sua natureza mesmo quando estava preso
entre a vida e a morte. Mas eu sou um ser
humano. A bondade diante de todos os seres é
a verdadeira natureza do homem. Se um
escorpião, sendo escorpião, não deixou para
trás sua natureza, como posso eu, sendo
humano, deixar para trás a minha? Ao salvar
este escorpião, nada mais fiz que manifestar
minha verdadeira natureza. Não há nada de
tão especial nisso.”

de 2007, no sagrado dia de Ugadi.Com a
inspiração da chamada do clarim, tem havido
intensa atividade em toda a terra para
alcançar as áreas rurais, resolver seus
problemas
e
iniciar
projetos
de
desenvolvimento rural. Um dos maiores
problemas da Índia é o fornecimento de água
potável segura para as pessoas dos vilarejos.
Bhagavan, com Sua misericórdia, forneceu
água para os habitantes dos distritos de
Anantapur, Medak, Mahboobnagar, Godavari
do Leste e do Oeste em Andhra Pradesh, e para
a cidade de Chennai, em Tamil Nadu.

O homem pode perceber a verdade de sua
realidade somente quando reconhece
seudharma, ou sua verdadeira natureza.

Fornecimento de água potável Sri Sathya
Sai às aldeias em torno de Puttaparthi.

“Se o escorpião, sendo um escorpião, não
esqueceu de sua natureza, como posso eu,
sendo humano, deixar minha natureza para
trás?” disse o renunciante a seus
companheiros.

REGANDO AS RAÍZES DA SOCIEDADE
HUMANA
“Trabalhem pelo bem-estar dos vilarejos com
firme resolução e unidade de propósito!” Essa
foi a mensagem de Bhagavan em 20 de março

Este ano, os vilarejos ao redor de Puttaparthi
sofreram uma grave escassez de água potável.
Observando isso, Bhagavan deu instruções
para fornecer água aos vilarejos afetados. Com
esse intuito, realizou-se uma pesquisa para
identificar os vilarejos que estavam
enfrentando crises com a água potável. Em
quatro dias, preparou-se uma lista dos
vilarejos e lares necessitados, e foram
tomadas as providências para fornecer água
potável aos vilarejos afetados com a ajuda de
um carro-pipa.
No dia 2 de abril de 2007, voluntários
começaram a circular distribuindo água
potável aos moradores. Na primeira etapa,
cerca de 1.800 lares em 15 vilarejos incluindo
Veng-alamma
Cheruvu,
Potulakunta,

Bandlapalli, Kotlapalli e outras aldeias de
Puttaparthi e Kothacheruvu Mandals foram
servidos regularmente. O fornecimento de
água iniciava às 6h da manhã e continuava
ininterruptamente até às 18h.

Enquanto isso, os moradores das aldeias de
Bukkapatnam Mandal oravam a Bhagavan
para que os salvasse do problema da água
potável. Em resposta imediata a suas
solicitações, Ele conseguiu outro enorme
caminhão com capacidade para 24.000 litros e
deu instruções para iniciar o fornecimento de
água desse segundo caminhão a partir de 2 de
maio de 2007. Assim, na segunda etapa, dois
caminhões começaram a cobrir 24 aldeias,
entregando água para 4.500 lares.
É realmente um grande serviço fornecer água
potável, a mantenedora da vida, a quem tem
sede. A graça e o amor de Bhagavan deram
forma e direção a esse serviço. A resposta para
esse serviço é também alentadora, como se
percebe pelas saudações agradecidas dos
moradores. Quando o caminhão parte de uma
aldeia, os moradores expressam sua gratidão
a Bhagavan dizendo: “Sai Ram! Sai Ram! Sai
Ram!”

