Revista

ETERNO CONDUTOR
Edição de março de 2009
Quando a consciência humana se expande, ela encontra a plenitude no estado de Sat-Chit-Ananda
(Existência - Conhecimento - Bem-Aventurança Absolutos). A partir da mente comum, a consciência
se eleva ao nível de Supermente. Em seguida, sobe para o estado da Mente Superior. O próximo
estágio superior é o da Mente Iluminada. Através desses estágios, a entidade que está sempre
presente permanece a mesma, assim como através das alterações corporais que ocorrem da infância
à velhice. Essa entidade é a Consciência Universal que está presente em todos — o Um nos muitos. A
Consciência Universal é Sathyam (Verdade). É Jnanam (Sabedoria Suprema). É Anantam (Infinita).
- Baba
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DISCURSO DIVINO: SATHYA SAI GRAM
ALCANCEM O CONHECIMENTO DO SER
INTERNO
A tolerância é a real beleza nesta sagrada
terra de Bharat. De todos os rituais, o de
manter-se fiel à Verdade é a maior penitência.
O puro néctar nesse país é o sentimento de
amor para a mãe. O caráter é muito mais
valioso do que a própria vida em si. As pessoas
esqueceram os princípios básicos desta grande
cultura e estão imitando a cultural ocidental.
Ah! Os habitantes de Bharat não estão
conscientes da grandeza de sua herança
cultural, da mesma forma que o poderoso
elefante não está consciente de sua própria
força.
(Poema em télugo)
A criação emerge da verdade e funde-se na
verdade. Há um lugar no cosmos no qual a
verdade não exista? Visualize esta verdade
pura e incorruptível.
(Poema em télugo)
Por que temer se Deus está com você?
Para onde quer que você veja, a
Verdade (Sathya) está presente. Ela está
presente em cada pedra, cada seixo, cada
árvore, cada pedregulho e cada rocha. Tudo é
a manifestação da verdade. A Verdade floresce
nos vários caminhos e de várias formas.
Embora a verdade esteja em todo lugar, ela
não pode ser vista porque ela não tem forma.
Tudo no mundo é a manifestação da Glória de
Deus! Você deveria tentar reconhecer esta
verdade.
A educação deveria revelar valores
nos estudantes
Encarnações do Amor!

Retornei a Muddenahalli depois de um
longo tempo. Quando vim aqui pela primeira
vez, foram realizados excelentes preparativos
para a comodidade das pessoas que se
reuniram aqui em grande número. Os
organizadores
os
colocaram
confortavelmente assentados, com paciência e
de forma pacífica, para que pudessem ouvir
Meu Discurso.
O propósito de Minha atual visita é
fornecer recursos da mais alta educação para
os estudantes que estão estudando aqui. No
momento, esta instituição oferece instalações
para os estudantes até o 12º ano. Se eles
almejarem um nível de educação mais
elevado, precisam ir para cidades mais
distantes. Lugares remotos e despesas muito
elevadas não permitem que os estudantes
dêem continuidade aos seus estudos. Além
disso, a vida em uma cidade grande é também
repleta de dificuldades. Portanto, Eu resolvi
prover educação daqui até o nível de pósgraduação, de modo que os estudantes
poderão obter, aqui mesmo, cursos como
Bacharelado em Artes e em Ciências, Mestrado
em Artes, etc. (fortes aplausos).
O homem é dotado com todo tipo de
forças, mas ele sofre porque tem desejos em
demasia. Todas suas forças se perdem devido
à sua excessiva ganância. Ganância é a causa
real das dificuldades e dos desapontamentos
do homem. Ele perde sua paz mental devido
aos muitos desejos que tem. Portanto, o
homem deveria reduzir seus desejos e
alcançar Atma Jnana (conhecimento do Ser
Interno). O homem pode se livrar de todas as
suas preocupações quando ele se dedica à
busca do Atma Jnana. É Meu desejo prover
educação ideal para os estudantes desta
instituição, de modo que, depois de passarem
pelo Bacharelado em Artes, em Ciência, em
Comércio, etc., possam levar suas vidas, neste
imenso mundo, com autoconfiança.

Hoje em dia, há muitos recursos nas vilas,
mas espiritualmente ficam a desejar. As
pessoas desistem das práticas da recitação
dos vários nomes de Deus como Rama,
Krishna, Govinda, etc. Por conseguinte, Eu
decidi organizar para os estudantes a
transmissão dos ensinamentos dos textos
sagrados como o de Ramayana, o
Mahabharata e o Bhagavadgita, de modo que
possam absorvê-los e compartilhá-los com
outros. É exatamente para esse propósito que
estou começando um novo campus nesta
universidade. Vocês devem ter visto, no topo
da colina, o edifício da Universidade de
Puttaparthi. É meu desejo que uma grande
edificação como aquela seja construída aqui e
a educação baseada em valores também possa
ser transmitida aos estudantes dessa região.
As pessoas conhecem os ensinamentos do
Bhagavad Gita, mas eles não os colocam em
prática. De que serve o conhecimento que não
é colocado em prática? Cada um de vocês
deveria colocar esses ensinamentos em
prática, compartilhá-los com os outros e
inspirá-los para que tornem parte de suas

vidas. O único propósito de Minha vinda aqui
é encorajá-los e inspirá-los a respeito desse
tema. Hoje lancei a pedra fundamental na base
desta construção. Minha determinação é que,
quando Eu volte aqui novamente no próximo
ano, nessa mesma ocasião, a construção esteja
pronta (forte aplauso). Ninguém mais pode
declarar, com tal autoridade, que um trabalho
de tamanha magnitude estaria terminado em
tão curto tempo. E esta afirmação não foi feita
apenas em relação ao campus desta
universidade, Eu fiz também a mesma
consideração em relação ao Hospital de
Superespecialidades de Puttaparthi. Eu
declarei, no dia 22 de novembro de 1990, que
o hospital estaria funcionando no dia 22 de
novembro do próximo ano, e ele começou a
funcionar exatamente naquele dia. Vocês
sabem como os implementos requeridos para
o hospital vieram? No dia 21 de novembro, às
23h, uma grande caminhonete chegou repleta
de todos os equipamentos requeridos. Como
declarado por Mim, um ano antes, foram
realizadas quatro operações cardíacas no dia
da inauguração. As operações foram bemsucedidas e os pacientes voltaram para casa
depois de cinco dias. Estou lançando a pedra
fundamental desta construção no dia 14 de
fevereiro de 2009, e este campus estará
funcionando no dia 14 de fevereiro do
próximo ano. Nesta mesma ocasião, tudo
estará pronto no próximo ano, e todas as
instalações estarão disponíveis para os
estudantes.
Você pode alcançar
autoconfiança

tudo

com

Os estudantes devem desenvolver
autoconfiança. Muitos de vocês devem ter lido
a estória de Abraham Lincoln, que era muito
pobre, durante seus dias de estudante.
Enquanto os outros garotos iam para a escola
com roupas caras, Lincoln não podia nem
mesmo usar roupas apropriadas. Um dia, seus
amigos fizeram uma brincadeira com ele,

humilhando-o. Ele chegou chorando em casa e
disse à mãe como ele tinha sido insultado e
humilhado. Sua mãe o consolou: “Meu querido
filho, não se deixe afetar nem pelo elogio, nem
pela censura. Desenvolva autoconfiança. Tenha
firme fé em Deus. Então, tudo se tornará bom
para você”. Essas palavras causaram uma
durável impressão no tenro coração de
Lincoln. Com o encorajamento de sua mãe, ele
adquiriu autoconfiança. Por fim, foi alçado à
posição de presidente dos Estados Unidos da
América. Ele expressou sua profunda gratidão
por sua mãe quando se tornou presidente dos
Estados Unidos, porque foi devido aos seus
ensinamentos que ele se elevou a tão alta
posição.
Não há nada impossível neste mundo
para uma pessoa que tem autoconfiança e
coragem. Esta pessoa pode realizar tudo que
queira. Por conseguinte, é necessário o
fortalecimento da autoconfiança. Não se
importem com o que os outros digam. Não
tenham receio, mesmo que façam troça de
vocês. Por que vocês deveriam temer quando
Deus está com vocês? Ele é o residente do
coração de cada um de vocês. Ele não é
nenhum outro senão o Atma de cada um de
vocês. Chame-os de Deus, Atma, Consciência,
todos são nomes diferentes de uma mesma
realidade. Se vocês levam ouro a um joalheiro
e pedem a ele que faça um anel, ele fará um
anel com o ouro. O mesmo ouro pode ser
fundido e se tornar um bracelete ou uma
corrente na mão do joalheiro. O anel, o
bracelete e a corrente são feitos do mesmo
ouro. Da mesma forma, o mesmo Atma está
presente em todos, embora assuma várias
formas. Não é possível dividir o Atma. Ekatma
Sarva Bhutantaratma (o Atma reside em
todos os seres). Ekam Sath Viprah Bahudha
Vadanti (a verdade é uma, mas o sábio referese a ela por vários nomes). Ninguém pode
atribuir nenhuma diferença ao princípio do
Atma. Se desempenhamos nossa tarefa com
esse tipo de autoconfiança, podemos alcançar

tudo. Então seremos vitoriosos em todos os
nossos empreendimentos.
Vocês devem se tornar grandes líderes.
Hoje o país está passando por uma situação
crítica. As pessoas estão muito preocupadas
sobre quais serão seus líderes. Por
conseguinte, vocês devem se tornar bons
líderes, ir às multidões, prover-lhes o
necessário encorajamento e lidar com os
problemas da sociedade. Vocês estão
conscientes dos males que surgiram na
sociedade. Muitos professores dizem que eles
trabalham para o bem-estar da sociedade, mas
nenhum deles tem feito isso. Os problemas da
sociedade só poderão ser realmente
administrados por aqueles que tenham firme
fé em Deus. Os ensinamentos sagrados devem
ser transmitidos aos estudantes e estes devem
ser encorajados a fazer parte no serviço à
sociedade. Somente então pode haver paz no
mundo. Não é suficiente que vocês orem
Samasta Lokah Sukhino Bhavantu (Que todos
os seres de todos os mundos sejam felizes e
bem-aventurados!). Vocês devem servir ao
mundo. Sirva todos, Bangaru (pepitas de
ouro)! Considerem-se servos de todos: vocês
devem desenvolver o espírito de serviço
desinteressado. Nos dias atuais, os líderes
vêm e vão. Uma vez que se tornam líderes, se
esquecem de seus deveres. Estes líderes se
tornam Membros da Assembléia Legislativa
hoje, Membro do Conselho Legislativo
amanhã e ministros depois. Mas todos vêm e
vão. Nenhum deles está estável em sua
posição. Vocês não devem ser como eles.
Somente aqueles que têm autoconfiança
podem se tornar líderes reais. Por
conseguinte, vocês devem desenvolver
autoconfiança e servir à sociedade. Vocês
devem desenvolver compaixão pelas pessoas
pobres e tentar protegê-las. Devem oferecerlhes alimento e vestuário e mostrar-lhes o
caminho certo. Vocês não precisam fazer o que
está além da capacidade de vocês. Por menor
que seja aquilo que possam realizar, façam de
tal maneira que consigam o máximo de

resultados. Estou iniciando esta Instituição
com estas expectativas e abençoo todos vocês
para que alcancem o mesmo. No próximo ano,
no dia 14 de fevereiro, Eu virei e abrirei este
novo Campus Universitário.
Os estudantes devem conquistar um
bom nome
Vocês não devem se preocupar com a
parte financeira. Até hoje eu nunca pedi
dinheiro a ninguém. Onde é necessário pedir
dinheiro a alguém, quando a deusa da riqueza
Lakshmi reside em Meu coração? Por isso,
vocês não devem pedir dinheiro a ninguém. Eu
proverei tudo. Eu não imploro a ninguém, Eu
não sou um pedinte. Qualquer que seja a
despesa, Eu suportarei tudo por Mim mesmo.
Vocês verão os resultados por si. Mesmo as
pessoas de Bangalore ficarão surpresas em
ver o trabalho feito por Mim.

Estudantes! Conduzam sua vida com
autoconfiança, firme fé e devoção, e estudem
bem. Lembrem que Deus está sempre com
vocês. Na verdade, Ele reside em seus
corações. Não achem que Ele está separado de
vocês. Seus pais podem estar longe de vocês,
mas Deus nunca está longe de vocês. Por
conseguinte, desenvolvam devoção a Deus.
Vocês podem esquecer alguma coisa, mas
nunca esqueçam da espiritualidade. A força da
espiritualidade é maior do que qualquer outra

força. Não há nenhuma outra força maior do
que esta.
Nosso Narasimha Murthy também está
sentado aqui. Ele deve ficar aqui por algum
tempo e lidar com todas as questões. (Dizendo
isto, Swami criou um anel de ouro para Sri
Narasimha Murthy e colocou no dedo dele.) Ele
vai ajudar na seleção de bons professores, que
deverão atender aos objetivos dessa
Instituição. Narayana Rao! Você e todos os
seus professores deverão trabalhar juntos
para o crescimento e progresso deste Campus.
Se necessitarem de qualquer coisa, vocês
devem Me pedir. Não peçam para ninguém
mais. Eu reunirei todas as suas solicitações.
Meu
longo
discurso
causou
algum
inconveniente para vocês? (Sri Narasimha
Murthy e outros disseram que era uma grande
bênção escutar os Discursos de Swami.) Claro,
todos vocês são muito afortunados. Queridos
estudantes! Vocês são muito afortunados, pois
tiveram a oportunidade de ser abençoados
pela feliz experiência de um Darshan,
Sparshan e Sambhashan (visão, toque e
conversa) de Swami, em tão pouca idade.
Darshanam Papa Nashanam, Sparshanam
Karma Vimochanam, Sambhashanam Sankata
Nashanam (A visão do Senhor destrói todos os
pecados, Seu toque destrói a escravidão do
Karma e a conversa destrói todos os
problemas). Não somente isso: todos os
sofrimentos mundanos são desfeitos pelos
três. Vocês devem compartilhar suas
experiências com os pais também. Tentem
corrigi-los se tiverem maus hábitos, de modo
que possam se ver livres deles. Conquistem
um bom nome, assim seus pais podem se
orgulhar e dizer: “Nosso garoto está
estudando em uma Instituição Sai, que trouxe
uma grande transformação para ele”. Não
ganhem um mau nome, fato pelo qual podem
se lamentar: “Nosso garoto está estudando em
tal e tal escola, onde ele adquiriu maus
hábitos”. Conquistem uma boa reputação.
Quando têm uma boa reputação, vocês
alcançam uma alta posição na vida. (Neste

momento, um dos ouvintes exclamou: “Swami!
Hoje me parece que fomos transportados para
o céu”. Swami então respondeu: “Muito feliz,
muito feliz. Sejam sempre muito felizes”.
Bhagavan cantou o Bhajan “Prema Mudita
Manase Kaho Rama, Rama, Ram …” e continuou
o Discurso).

e a cultura e a espiritualidade deste povo se
espalharão a todos os cantos do mundo.
Do Divino Discurso de Bhagavan no Sathya
Sai Grama, Muddenahalli, Distrito de
Chikballapur, em Karnataka, no dia 14 de
fevereiro de 2009.

Nunca magoem seus pais
Quando vocês se encontram com seus
amigos, não digam: “Oi, amigo, olá, olá... Como
está?” Em vez disso, dirijam-se amavelmente a
eles: “Irmão, como está? E ofereça saudações a
ele. Sarva
Jiva
Namaskaram Kesavam
Pratigachchhati, Sarva Jiva Tiraskaram
Kesavam Pratigachchhati (quem quer que seja
saudado por vocês, alcançará Deus, quem quer
que seja criticado por vocês, também
alcançará Deus). Respeitem a todos. Amem
seus pais profundamente. Foram seus pais
que lhes deram vida e os alimentaram. Na
verdade, tudo que vocês têm foi dado para
vocês por seus pais, enquanto traziam para
eles todos os seus sofrimentos. Por isso, nunca
causem dificuldades para seus pais em
momento algum. Quando se comportam desta
nobre maneira, Deus os abençoará com
riqueza e prosperidade. Quando seus pais se
tornarem fracos e debilitados, vocês deverão
suportá-los e ajudá-los. As crianças devem
entender que elas não podem causar nenhum
sofrimento a seus pais. Nunca os façam
derramar lágrimas. Se fizerem seus pais
felizes, seus filhos também os farão felizes.
Nunca prejudiquem ninguém. Sempre
ofereçam ajuda a todos.Ajudem Sempre, Nunca
Firam.
Muitos devotos de outros países
também estão se transformando por seguirem
os ensinamentos de Swami. Eu declaro diante
de todos que todo o mundo se tornará uma
família nos próximos 18 anos (prolongados e
fortes aplausos). Em breve, a Índia terá um
grande nome como líder espiritual do mundo,

CELEBRAÇÕES DE SHIVARATRI EM
PRASANTHI NILAYAM
O FESTIVAL sagrado de Shivaratri foi
celebrado em Prasanthi Nilayam no dia 23 de
fevereiro de 2009 com grande devoção e
solenidade. Uma multidão de devotos veio de
todas as partes do mundo para comemorá-lo
na Presença Divina de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba e experimentar a bem-aventurança de
participar dos Bhajans de Shivaratri, que
duraram a noite toda.
DISCURSO DE BHAGAVAN
VÉSPERA DE SHIVARATRI

NA

Na véspera de Shivaratri, Bhagavan
abençoou os devotos com um Discurso
iluminado no dia 21 de fevereiro de 2009.
Antes do Discurso de Bhagavan, Sri Ajit Popat,
um fervoroso devoto de Bhagavan de Londres,
falou para o público e observou que o
Shivaratri em Prasanthi Nilayam é uma
ocasião de grande alegria e celebração porque
o Próprio Shiva está presente na forma
humana de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
Atualmente, o homem se tornou tão envolvido
em atividades mundanas do mundo que é um
grande desafio para ele encontrar tempo para
Deus, afirmou Sri Popat, exortando os devotos
a dar a mais alta prioridade a Deus em suas
vidas.
Em Seu Discurso, Bhagavan observou
que todos estavam dotados da mesma
consciência, embora as pessoas possam

pertencer a países, comunidades e religiões
diferentes. O homem deve entender essa
verdade e desenvolver o espírito de unidade,
que poderia levá-lo à pureza e à divindade,
acrescentou Bhagavan. Baba aconselhou os
estudantes a desenvolver autoconfiança e a
obedecer aos pais.
CANTOS COLETIVOS DE RUDRAM
Foi organizado um grande programa
de cantos coletivos de Rudram, os hinos
dedicados ao Senhor Shiva, em Prasanthi
Nilayam, por ocasião do Shivaratri. Mais de
mil Jovens Sai vieram especialmente de várias
partes de Karnataka para participar desse
programa sagrado. O Sai Kulwant Hall, local de
realização do programa, foi decorado
primorosamente para esta ocasião sagrada.
Foram feitas decorações especiais no estrado
com buquês de flores frescas. O programa
começou às 7h30min do dia 23 de fevereiro de
2009, quando Bhagavan chegou ao Sai
Kulwant Hall para derramar Sua graça sobre a
congregação massiva de devotos reunidos lá
para Seu Darshan no dia sagrado de
Shivaratri. Além dos mil Jovens Sai de
Karnataka, os estudantes das Escolas
Superiores de Estudo Primário e Secundário
Sri Sathya Sai e os estudantes dos três campi
da Universidade Sri Sathya Sai (Brindavan,
Prasanthi Nilayam e Anantapur) participaram
dos cantos. Muitos devotos que vinham
praticando os cânticos de Rudram também
participaram do programa. Os cantos
continuaram por aproximadamente uma hora
e meia, irradiando vibrações divinas para todo
o ambiente. Durante os cânticos, Bhagavan
abençoou a Prasadam, que foi distribuída para
todos os devotos presentes no Sai Kulwant
Hall. Mais cedo, Bhagavan acendeu velas no
bolo gigante colocado na varanda e realizou a
cerimônia de corte do bolo. Esse programa de
elevação da alma de cânticos sagrados foi
encerrado às 9h05min, com arathi a
Bhagavan.

O Sai Kulwant Hall reverberou com os cânticos
coletivos de Rudram na manhã do dia 23 de
fevereiro de 2009, quando centenas de Jovens
Sai, estudantes e devotos recitaram os mantras
em conjunto.
Os cantos coletivos desses Mantras
sagrados, realizados por centenas de
estudantes, Jovens Sai e devotos em uníssono,
com ritmo, sintonia, modulação e pronúncia
meticulosos, representaram uma experiência
espiritualmente elevada para todos aqueles
que tiveram a felicidade de testemunhar,
ouvir e participar.
DISCURSO DE BHAGAVAN E BHAJANS
DE SHIVARATRI
Na tarde de 23 de fevereiro de 2009,
Bhagavan chegou ao Salão Sai Kulwant em sua
túnica amarela cintilante às 4h30min e
derramou a bem-aventurança de Seu Divino
Darshan sobre o enorme número de devotos
nostálgicos. Bhagavan foi conduzido até o
salão pela banda musical do campus de
Prasanthi Nilayam da Universidade Sri Sathya
Sai. Na parte de trás dessa procissão veio um
Lingam gigante de gelo decorado com flores.
Quando Bhagavan entrou no recinto, ele
começou a reverberar com cantos de Rudram
realizados por centenas de Jovens Sai,
estudantes e devotos em uníssono. Em Sua
imensa compaixão, Bhagavan abençoou os
devotos com Seu Divino Discurso no dia
sagrado de Shivaratri. Antes do Discurso de

Bhagavan, dois palestrantes se dirigiram ao
público.
O primeiro palestrante foi Sri S. V. Giri,
ex-vice-reitor da Universidade Sri Sathya Sai
University. Sri Giri observou que tanto
Shivaratri
quanto
Navarathri
foram
celebrados em todos os recantos do país e
foram marcados por austeridades como
jejuns, vigília, sacrifício e cânticos do Nome
Divino, para ajudar o homem a subjugar suas
tendências inferiores e se elevar ao nível
divino. Referindo-se aos cânticos coletivos de
Rudram que estavam sendo realizados por
centenas de Jovens Sai, estudantes e devotos,
Sri Giri observou que se tratava de uma
experiência estimulante cuja finalidade era
purificar nosso coração e remover todas as
nossas qualidades indesejáveis. O segundo
palestrante foi Sri V. Srinivasan, presidente de
toda a Índia das Organizações de Seva Sri
Sathya Sai. Referindo-se à distribuição de
Spatika Lingas para as mulheres devotas no
Sai Kulwant Hall na noite anterior, Sri
Srinivasan observou que o Linga irradiou a
energia de Shiva e, ao dar o Linga às devotas,
Bhagavan tinha praticamente dado a Si
Mesmo para elas. Observando que o Shivaratri
era o dia de revelação e realização, o ilustre
palestrante disse que a adoração constante e o
Abhisheka do Linga foram realizados em
todos os templos da Índia neste dia para
elevar o homem ao nível divino de Shiva. O
último palestrante, Sri Ajit Popat, que também
falou no dia 21 de fevereiro, salientou que o
Linga representava a pureza, e Bhagavan
estava exortando todos os Seus devotos a se
tornar encarnações da pureza. Sri Popat
afirmou que o mero jejum para controlar a
fome não era suficiente; deveria haver jejum
da mente também para controlar seus
caprichos e unificá-la eternamente com Deus.
Depois desses discursos, Bhagavan os
abençoou com um Discurso inspirador. Deus,
afirmou Bhagavan, não tem forma e atributos,
mas assume as formas que Seus devotos
adoram. Bhagavan exortou os devotos a

obedecer à Verdade e seguir o Dharma. No
final de Seu Discurso, Bhagavan cantou o
Bhajan, “Prema Mudita Manase Kaho Rama,
Rama, Ram …” Bhagavan concluiu Seu
Discurso às 19h. Os Bhajans de Shivaratri
começaram depois disso e continuaram a
noite toda de 23 de fevereiro de 2009. Os
estudantes dos três campi da Universidade Sri
Sathya Sai conduziram com maestria os
Bhajans. Além disso, grupos de estudantes, a
equipe do Ashram, do hospital e os devotos se
revezaram para conduzir os Bhajans durante
toda a noite. Um grande número de devotos
participou dessa sessão noturna de Bhajans e
santificou suas vidas cantando o Nome Divino.
Na manhã de 24 de fevereiro de 2009,
Bhagavan chegou ao salão Sai Kulwant às
8h35min em sua túnica vermelha cintilante e
derramou Suas benções sobre os devotos. Os
Bhajans de Shivaratri continuaram em Sua
Divina Presença por meia hora e terminaram
com o arathi a Bhagavan, às 9h10min.
Prasadam abençoada por Bhagavan foi
distribuída para todos os devotos presentes
no Sai Kulwant Hall.

DIVINO DISCURSO DE ANO NOVO
DESENVOLVAM CONSCIÊNCIA
PERMANENTE DO ATMA
O sol aparece sereno e pacífico. Os dias se
tornam mais curtos, e o vento fresco está
soprando. Os campos estão cheios de
plantações douradas. As margaridas estão
florescendo como guirlandas de pérolas nas
beiras dos rios. Os fazendeiros estão felizes e
cantando. O doce festival de Sankranti chegou
no mês de Pushya (um mês do calendário
Indiano), enchendo nossos lares com o grão
recém-colhido.
(Poema em Télugu)

Os Festivais nos
Divindade Inata

Lembram

da

Manifestações do Amor!
Esta é a época de Sankranti. É um
festival de grande significado. Os fazendeiros
levam para suas casas grãos da produção
recém-colhida durante este período. Como
não têm muito trabalho a fazer, eles e seus
trabalhadores se deleitam com boa comida e
descansam, passando o tempo em um
ambiente de paz e felicidade. Neste festival tão
importante, os genros recém-casados são
convidados para as casas de seus sogros.
Como Sankranti é o festival dos festivais,
Ó, noivos recém-casados, visitem a casa de seus
sogros,
Venham, passem seu tempo divertindo-se e
brincando com cunhados e cunhadas,
Toda a casa e a vizinhança os honrarão com
amor e afeto.
(Canção em Télugu)
Naqueles dias, não havia meios de
transporte como carros, ônibus, trens e
aviões. Assim, os genros tinham que ir à casa
dos sogros a pé. Todas as pessoas dos vilarejos
os recebiam com amor e respeito, deixando-os
felizes e confortáveis. Os sogros mostravam
grande hospitalidade e serviam alimentos
bons e deliciosos.

Gangireddudasu tentou convencer a vaca,
dizendo "Rama é muito bonito, nobre e gentil".
A vaca assentiu com a cabeça, concordando.
Existe também uma música que descreve
como um irmão mais velho chamou o irmão
mais novo para ver o divertido casamento
entre o touro e a vaca:
"Ó irmão, aí vem o Gangireddudasu. Venha,
vamos vê-lo. Ele usa um medalhão de prata e
um cinto. Carrega um bastão decorado e usa
umas marcas especiais em sua testa. Traz uma
vaca e um touro suntuosamente enfeitados e
realiza seu casamento. Vamos ver a cerimônia
de casamento e oferecer nossos presentes."
(Canção em Télugu)
Desta forma, muitas pessoas se
reuniram para desfrutar desta diversão, e as
ruas se encheram com a multidão. A vaca
chamada Sita caminhava lentamente com sua
cabeça agachada de um modo dignificante.
Assim, os animais se comportaram de um
modo exemplar e estabeleceram um ideal
para todos os seres humanos. O festival
de Sankranti era celebrado dessa forma
naquela época.

Transcendam o Apego ao Corpo
Neste festival, Gangireddudasu (aquele
que traz um touro adornado) enfeitou um
touro e uma vaca e os levou às ruas do vilarejo.
Quando as pessoas se reuniram ao redor, ele
encenou um casamento simbólico entre eles,
nomeando a vaca e o touro como Sita e Rama.
Antes disso, Gangireddudasu treinou
adequadamente a vaca e o touro para que a
vaca sacudisse sua cabeça negativamente
quando lhe perguntassem "Rama tem a cor
preta,
você
gosta
dele?".
Então,

Mas as pessoas hoje em dia celebram
os festivais de Sankranti e Sivarathri de um
modo superficial. Na verdade, esses festivais
deveriam ajudar o ser humano a transcender
seu corpo, mente e intelecto, e perceber sua
divindade inata. As pessoas dizem Idi Na

Dehamu (este é meu corpo). Mas, em
Sânscrito, "Na" significa "não". Portanto,
quando disserem Idi Na Dehamu, significa que
vocês não são o corpo. Da mesma forma, não
são a mente nem o intelecto. Quando
entenderem essa verdade, serão capazes de
dizer com convicção "Este não é meu
sofrimento ou minha dificuldade. Na verdade,
estou além de todo sofrimento". Quando
dizem que não são o corpo, qual o sentido do
sofrimento? Mas, hoje em dia, as pessoas não
conseguem aguentar sequer um pequeno
sofrimento físico. Não conseguem desistir de
seu apego pelo corpo. Por isso, permanecem
no nível dos mortais. Enquanto tiverem apego
ao corpo, não podem escapar dos sofrimentos
e tristezas. Todos seus sofrimentos e tristezas
são, na verdade, o resultado de sua própria
imaginação. Às vezes, sentem raiva. De onde
vem essa raiva, e quem a mandou? Vem de
dentro de vocês. Da mesma forma, o ciúme
também vem de dentro de vocês. Na verdade,
tudo vem de seus pensamentos. Aquele que
consegue controlar seus pensamentos pode
conseguir qualquer coisa.
Mantenham suas Mentes Puras e
Firmes
De onde vêm a mente, o intelecto,
Chitta (mente subconsciente) e Ahamkar
(ego)? Eles são o reflexo do Atma. A mente do
ser humano muda de momento a momento.
Vocês têm raiva em um momento e desejo no
seguinte. Manah Eva Manushyanam Karanam
Bandhamokshayo (a mente é a causa do
aprisionamento e liberação do homem). É a
mente do homem a responsável por sua
liberação e aprisionamento. Portanto,
mantenham suas mentes puras e firmes. Na
mente, surgem todos os pensamentos e
sentimentos. Devemos colocar um limite aos
desejos. A mente sempre está oscilando, e o
corpo é impermanente. Tudo neste mundo
está sujeito a mudança. Mas há uma coisa que
é imutável, o Atma que existe em nosso

interior. O Atma possui apenas nome, mas não
tem forma. As pessoas dizem "Apenas
meu Atma sabe". Atma, Ser ou Aham, são a
mesma coisa. Aham não significa Ahamkara
(ego), o qual se associa com o apego ao corpo.
Se perguntarem a Deus "Qual o seu nome?",
Ele dirá Aham Brahmasmi (Eu sou Brahman).
O princípio de Brahman está presente em
todos na forma de Atma. É por ilusão que
dizem "Ela é minha esposa, ela é minha sogra,
ela é minha nora, ele é meu filho, ele é meu
neto", etc. Todas essas relações são criadas
por vocês mesmos. Elas não são dadas por
Deus. São criadas por sua própria imaginação
devido ao apego pelo corpo. Todo o
sofrimento é apenas devido ao apego pelo
corpo. Deus não dá tristeza nem alegria. Tudo
isso é resultado de seu apego pelo corpo e por
não ter a consciência do Atma. Enquanto o
corpo estiver presente, experimentarão
felicidade e tristeza. Depois que o corpo
desaparece, nada fica com vocês. Chamem
deAtma, Ser, Eu, todos são nomes diferentes
do mesmo Atma. Quando cortam seu pequeno
"eu", se tornam Deus. A cruz do Cristianismo
significa essa morte do pequeno "eu"1.
Centrem sua Mente no Atma
Todos os cinco elementos estão
presentes em vocês na forma de qualidades
sutis: Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa e Gandha
(som, toque, forma, gosto e cheiro). É
o Atma quem faz que todos os órgãos
funcionem. O Ser não tem nascimento nem
morte. Brahman não tem nascimento nem
morte. O Atma não tem nascimento nem
morte. As pessoas pensam que oAtma muda
de uma forma para outra. Mas não há nenhum
tipo de mudança no Atma. É verdadeiro e
eterno. Devem sempre centrar suas mentes
no Atma, não nos objetos mundanos externos
que são efêmeros e sujeitos a mudança.
Quando se casam com uma menina hoje, ela se
torna sua esposa. Mas, antes disso, quem é
você e quem é ela? Não há relação entre os

dois. Todos esses relacionamentos são feitos
por vocês mesmos, não são feitos por Deus. No
entanto, Deus é a testemunha eterna de tudo.
A prática meramente ritual de Dhyana, Tapa e
Yoga não pode fazer com que compreendam
Deus. Sravanam (ouvir), Kirtanam (cantar),
Vishnusmaranam (meditar em Vishnu),
Padasevanam (servir a Seus Pés de Lótus),
Vandanam (saudação), Archanam (adoração),
Dasyam (serviço), Sneham (amizade),
Atmanivedanam (autoentrega): todos são
diferentes tipos de devoção a Deus. Todos são
feitos pelo homem, e não dados por Deus.
Muitas pessoas fazem Japa e Tapa (recitação e
penitência). Calculam as contas do Mala
(rosário hindu) mesmo enquanto dormem.
Essas práticas nos garantem a liberação? Não,
de forma alguma.
Deus é descrito como Vajra Kavacha
(armadura diamantina), que é eterno. As
pessoas no mundo estão sujeitas a mudar,
mas Vajra é sempre Vajra. Devemos centrar
nossa atenção no princípio Átmico que é
eterno e imutável como Vajra. Quando alguém
perguntar "Quem é você?", devem sempre
responder "Eu sou Deus". O mesmo princípio
do Atma está presente em todos. Dizemos
"Atma é
minha
testemunha".
Apenas
o Atma permanece sem mudanças. Tudo mais
está sujeito a transformação. (Aqui, Swami
narrou a história de como Alexandre criou um
grande império mas deixou este mundo de
mãos vazias).
Deus Está Sempre Presente em Seu
Coração
Podemos acumular muito dinheiro e
fazer grandes depósitos bancários, mas não
podemos carregar conosco sequer um grão de
areia quando deixarmos este mundo
definitivamente. Nada nos acompanha.
Seguimos lutando dia e noite sem parar. Mas,
no final, devemos abandonar este mundo. O
corpo é como uma bolha de água, a mente é
como um macaco louco. Temos que enfrentar

muitos perigos quando seguimos essa mente
de macaco. Não devemos estar apegados ao
corpo porque ele é como uma bolha de água
que pode se romper em qualquer momento.
Nada neste mundo é permanente. Apenas uma
coisa é permanente, o Ser, que não morre
nunca. É Deus propriamente dito. Eu, Atma,
Ser são todos nomes diferentes de Deus. É o
princípio do Atma que assume todas as
formas. É o Atma que encarna na forma de
Rama, enfrentando muitas dificuldades e
estabelecendo grandes ideais para a
humanidade. É o mesmo Atma que encarna
como Krishna, quem demonstrou muitos
Leelas (jogos divinos) e atraiu a todos. Mas, em
última instância, ambos tiveram que deixar
seus corpos. Enquanto os Avatares vivem
neste mundo, demonstram muitos poderes
divinos. Mas também devem deixar Seus
corpos. Apenas o corpo passa por mudanças,
mas o Atma permanece eterno.
Vocês
podem
ter
a
visão
do Atma sempre que quiserem, desde que
tenham pureza de mente. Não devem se
esquecer nunca da consciência sobre o Atma.
Rama é outro nome do Atma. Por isso, algumas
vezes dizemos "Apenas meu Atmarama (Ser
interior) conhece isso". Podem passar por
qualquer
tipo
de
mudança,
mas
seu Atma permanece o mesmo. Por isso
descrevemos o Atma como Nirgunam,
Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya,
Shuddha,
Buddha,
Mukta,
Nirmala
Swarupinam (sem atributos, imaculado,
morada final, eterno, puro, iluminado, livre e
manifestação do sagrado). Vocês devem
sempre estar conscientes da existência do
Atma. Apenas então terão a visão do Atma. As
pessoas oram "Ó Deus, dá-me Tua visão".
Mesmo que Deus desse Sua visão, ela
apareceria e desapareceria como um flash.
Mas Deus está sempre presente em seus
corações. Ele ouve todas as suas preces e
confere os resultados apropriados. Apenas o
corpo morre. O Atma é eterno e imutável.
Vocês devem sempre meditar sobre o

princípio imutável do Atma. Podem amar
qualquer forma, mas tentem ver o mesmo Ser
em todas as formas. Não devem se esquecer
jamais do Atma. Embora ele assuma muitas
formas, é eterno e imutável. No universo,
vemos o sol, a lua e as estrelas, mas estes
também estão sujeitos às mudanças. As
estrelas que vemos à noite, por que não
podemos vê-las pela manhã? Apenas a
divindade, que é a base de tudo, é permanente.
Nunca Desistam de sua Relação com
Deus
Um bom caráter é importante, tanto
para homens como para mulheres. Apenas
quando temos bom caráter podemos ser
chamados de homens no sentido exato do
termo. Da mesma forma, apenas uma mulher
com bom caráter pode ser chamada
de Pativrata (mulher casta).
Nesta terra de Bharat, nasceram muitas
mulheres nobres como Savitri, que trouxe seu
marido morto de volta à vida; Chandramati,
que extinguiu o fogo com o poder da verdade;
Sita, que provou sua castidade ao sair do fogo
vivo sem nenhum dano; e Damayanti, que
reduziu um caçador malvado às cinzas com o
poder de sua castidade. Esta terra de piedade e
nobreza atingiu plenitude e prosperidade e se
tornou mestre de todas as nações do mundo
devido a essas mulheres castas.
(Poema em Télugu)
Atualmente, no entanto, meninos e
meninas andam juntos como marido e mulher.
Mas essa é uma relação curta. Depois, há
alguma mudança, o menino casa com outra
menina e a menina casa com outro menino.
Assim termina seu relacionamento. Então,
onde está ele e onde está ela? Todas essas
relações são curtas e têm um limite. Mas o
relacionamento com a divindade não tem
limite de nenhum tipo. Essa relação cresce
cada vez mais forte com o passo do tempo. No

momento do casamento, a menina coloca um
anel no dedo do menino e o menino amarra
uma Mangal Sutra no pescoço da menina. O
que significa o anel de diamante? Significa que
ambos devem cuidar seu caráter como um
diamante. No exterior, no entanto, o menino
não amarra um Mangal Sutra no pescoço da
menina. Ele coloca um anel no dedo dela, e ela
coloca um anel no dedo dele. (Swami
materializa um anel de diamantes.) Vejam, este
é um anel de diamantes. O menino e a menina
trocam os anéis e não o tiram mais até seu
último suspiro. Todas essas tradições são
significativas. Não devem ser consideradas
rituais sem sentido.
Da mesma forma, os Mantras Védicos
têm um significado importante. Sahasra
Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad (O
Ser Cósmico tem milhares de cabeças, olhos e
pés). Vocês têm uma cabeça, mas Deus tem
inumeráveis cabeças. De fato, todas as cabeças
são Suas. Portanto, é um erro dizer que Swami
viu apenas mil luas cheias. Cada ser humano
tem uma mente. Deus vê a mente de todos. Isto
mostra que Swami não viu apenas mil luas
cheias, mas milhares de milhares de luas!
Incapazes de entender o significado real disso,
muitas pessoas fazem Yajnas (sacrifícios) e
outros rituais.

Todos têm uma mente; esta tem o
poder de chegar a qualquer lugar em um
instante. Muda de momento a momento, pode
estar cheia de raiva e a seguir estar cheia de
amor. Os estudantes acabam de cantar uma
canção, Neeku Maaku Oke Bandhamu, Adiye
Prema Bandhamu (Existe apenas uma relação
entre Você e nós, e é a relação de amor). Não
devem desistir jamais desta relação de amor
com Deus. É bom para todos estabelecer este
relacionamento.
Algumas
vezes,
os
sentimentos de raiva, ódio ou ciúme podem
entrar em suas mentes. Apesar disso, não
devem esquecer do amor. Sathya, Dharma,
Santhi, Prema e Ahimsa (Verdade, Retidão,
Paz, Amor e Não Violência) são as cinco
qualidades internas primárias do ser humano.
Todas estão dentro de vocês e não vêm de
fora. Não podem ser conseguidas em qualquer
loja. A manifestação dessas virtudes internas
se chama Educare. A educação se refere ao
conhecimento mundano e secular, que vocês
tendem a esquecer. Mas Sathya e Dharma não
podem ser esquecidas, porque estão dentro de
vocês. Por isso se diz Sathya Moolam Idam
Jagat, Dharma Moolam Idam Jagat (o mundo
inteiro está permeado pela verdade e retidão).
Ambas estão inter-relacionadas.
Olhem para Dentro e Conheçam a Si
Mesmos
Em algum momento, vocês podem ter a
sensação de raiva e desgosto, mas devem
permanecer sempre cheios de amor. Este
amor vem de dentro. Quando têm amor, não
odiarão ninguém, e não se permitirão ser
violentos. Desenvolverão não-violência. Há
violência apenas quando não há amor. Da
verdade surge a retidão. Quando a verdade e a
retidão se combinam, a paz se manifesta.
Quando estamos em paz, nos tornamos
serenos e quietos. Então dizemos "Estou em
paz". Quando perguntam a alguém "para que
você pratica o Sadhana?", ele responderá
"Estou fazendo isso para ter paz mental". Mas

onde está a paz? Fora, há apenas pedaços,
pedaços! Onde há paz, há amor. Uma mãe ama
sua criança. Às vezes, ela pode até dar uma
palmada por estar braba, mas seu amor não
muda. O amor leva embora a raiva. Portanto,
se querem que a não-violência reine soberana
no mundo, devem desenvolver amor. Não é
suficiente se vocês amam a vocês mesmos e
aos seus. Não serve de nada. Devem amar a
todos. Devem considerar todos como sendo de
sua família. O Atma é o mesmo em todos. Há
apenas uma lua no céu, mas vemos seu reflexo
em todas as poças de água. Não significa que
há muitas luas. Da mesma forma, o sol é
apenas um, não há um sol para a Índia, outro
para América, outro para o Japão e outro para
Alemanha. O sol pode aparecer em diferentes
momentos em diferentes países devido à
distância entre eles, mas é o mesmo sol. Pode
ser noite na Índia, ao mesmo tempo ser manhã
na América e tarde no Japão. Assim, o sol pode
ser visto em diferentes lugares em diferentes
momentos, mas não devemos pensar que
existem diferentes sóis para diferentes países.
Quando falam sobre o horário na rádio, são
usados os termos "a.m." e "p.m.". O horário
padrão da Índia e o de outros países também
são anunciados. Se é a.m. aqui, é para este país
apenas, e não para outros. Da mesma forma,
Deus é um e as diferentes pessoas dão
diferentes nomes a Deus.
Muitas pessoas tentaram identificar o
lugar de nascimento de Rama, durante muitos
anos. Eles vieram a Mim também. Me
perguntaram, "Swami, diga-nos onde nasceu
Rama". Então Eu disse que Rama nasceu do
útero de Kausalya. Os homens devem tentar
conhecer a verdade sobre si mesmos. Uma vez
que souberem isso, então não precisarão
perguntar nada a ninguém. Vocês procuram
por vocês mesmos fora? Não, não. Não podem
encontrar a si mesmos fora. Devem olhar para
dentro, para o interior. Da mesma forma, se
perguntam o tempo todo "onde está Deus?
onde está Deus?", como pode alguém apontar
para algum lugar específico?

Deus está em todas as partes. Sarvatah
Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham,
Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavruthya
Tishthati (com mãos, pés, olhos, cabeça, boca e
ouvidos permeando tudo, Deus permeia o
universo inteiro). Portanto, vocês não devem
perguntar sobre o paradeiro de Deus. Em
primeiríssimo lugar, devem conhecer a si
mesmos. Então serão capazes de conhecer
tudo. Esquecendo-se de si mesmos, tentam
conhecer o resto. Mas não tem sentido
conhecer qualquer coisa sobre o mundo
externo. Conheçam a si mesmos. Então tudo se
tornará conhecido para vocês. Saibam que
vocês são a encarnação do Atma e que o Atma
está em vocês. Para tudo dizem "este é meu
corpo", "esta é minha casa". Quem é esse
"meu"? Nada além de Maya (ilusão). Mas
ninguém está tentando conhecer isso. Onde
quer que vejam, encontram indivíduos usando
o termo "meu". Mas Deus não é um indivíduo.
Ele é o princípio do "Eu" que está presente em
todos os indivíduos. Então, Deus usa o termo
"Eu" e diz "Eu sou Deus", "Eu sou Brahman",
"Eu sou Vishnu". Este princípio do "Eu" é
eterno, não pode ser dividido. Mas as pessoas
estão tentando dividir até mesmo a divindade.
Ninguém pode dividir a divindade. Devemos
sempre considerar que Deus é um, não dois.
Vejam Swami em seus Corações
Não digam "fulano de tal é meu irmão",
"fulana de tal é minha irmã", "fulano de tal é
meu genro", etc. Na verdade, todos são seus
irmãos e irmãs. Quando consideram a todos
irmãos e irmãs, como pode haver diferenças?
A espiritualidade ensina ao ser humano esse
caminho de unidade. Vocês pensam que, se
realizarem Japa e Dhyana (recitação e
meditação), podem ter a visão de Deus. Mas
não é assim. Quando fecham os olhos, não
podem ver sequer aqueles que estão diante de
vocês. Então, como podem ver Deus? Essas
práticas de Japa e Dhyana foram prescritas
apenas para controlar a mente porque a

mente é muito turbulenta. Está sempre dando
pulos! Como podem controlar uma mente tão
oscilante? É praticamente impossível. Há
apenas um método para controlar a mente,
meditar sobre Deus. Só então a mente será
facilmente controlada. No entanto, se
mudarem sua deidade de contemplação todo
o tempo, Rama um dia, Krishna no seguinte e
Venkateswara no terceiro, não podem
controlar sua mente. Se Rama é a deidade de
sua escolha, meditam apenas em Rama. Então
Rama se manifestará diante de vocês. Devem
ter visto as pinturas de Rama e Krishna, mas
não identifiquem Rama e Krishna com essas
pinturas. Na verdade, Deus não tem forma.
Deus assume certas formas de tempos em
tempos para que as pessoas sejam conscientes
de Sua divindade. Essas formas terminam por
desaparecer. Portanto, não sigam as formas de
Deus mostradas nas imagens, as quais são
feitas pelo homem. Fotos coloridas de
diversas deidades são vendidas no bazar.
Todas são feitas por artistas como Ravi Varma.
Mas alguma vez Ravi Varma viu Rama ou
Krishna? Ele ouviu a história de Krishna, se
familiarizou com Seus ensinamentos e, com
base nisso, construiu seus desenhos. Assim, as
pinturas de artistas não retratam a verdadeira
forma de Deus. Mesmo assim, lembram vocês
de Deus. Nem Ravi Varma nem qualquer outro
artista viu Deus. Na verdade, devem ver a si
mesmos porque vocês mesmos são Deus. Não
pensem que Deus está em algum lugar longe.
Fortaleçam a fé em que vocês mesmos são
Deus. Quando considerarem a si próprios
como
Deus,
também
desenvolverão
qualidades divinas. Apenas então podem
tornar-se Deus. Quando seguirem este
caminho sagrado, podem experimentar o
poder de Deus, o qual é eterno.
Atualmente,
os
homens
estão
sucumbidos na ignorância porque ninguém
pode explicar o princípio da divindade desta
forma. Deus está presente em tudo. Não há ser
humano no qual Ele não esteja presente. Não
há lugar onde Ele não exista. Para onde quer

que olhem, Deus está lá. Não precisam vir aqui
para ver Swami. Ele está presente onde vocês
estiverem. Em vez de ver Deus no local em que
estão, vocês vão por todos os lados em Sua
busca, desperdiçando muito dinheiro. Em vez
de desperdiçar dinheiro desta forma, devem
compartilhar seu amor com todos. Se
compartilharem seu amor com todos, então
todos se tornarão um. A vida não pode existir
sem amor. Viver realmente é viver com amor.
Então desenvolvam cada vez mais amor.
Quando voltarem para casa, fechem os olhos e
perguntem-se se Deus existe. Certamente O
verão em seus corações. Quando abrem os
olhos, vocês vêem todos ao seu redor. Mas
para que servem esses olhos que lhes foram
dados? Apenas para ver Deus. Quando vão a
um médico, ele faz radiografias de partes do
corpo, como rim, coração, fígado, etc., para
descobrir onde há um problema. Suas mentes
são como uma imagem de radiografia, que
pode revelar sua divindade interna.
Imprimam a forma de Deus que gostarem em
sua Mente e meditem sobre Ele
incessantemente. Não mudem a deidade de
sua contemplação. Qualquer forma que
comecem a contemplar, continuem para
sempre. Apenas então podem visualizar
seu Atma e ver a Deus. Então, não há
necessidade de buscar a Deus em qualquer
lugar. Se quiserem ter a visão de Swami,
imprimam Sua imagem em seus corações.
Podem ver Swami em seus corações. Se
desenvolverem este sentimento de unidade,
então tudo se tornará bom para vocês. Isso é o
que devem reconhecer hoje. Os festivais vão e
vêm. Assim como a segunda-feira segue o
domingo, o tempo sempre está mudando. Mas
Deus, que reside em seus corações, não muda
jamais. Mesmo quando seus corpos
desaparecerem, Deus permanecerá imutável.
Ele é o único que existe sempre. Vocês devem
reconhecer essa verdade hoje.

Do Divino Discurso de Bhagavan no Sai
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam em 1º de
Janeiro de 2009, na ocasião do Ano Novo.
Em inglês, "eu" se diz "I". Swami faz um jogo de
palavras e símbolos, fazendo um paralelo entre o corte
do eu e o símbolo da cruz no Cristianismo (um "I"
cortado). [N.T.]
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NOVO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
SRI SATHYA SAI

O local do novo campus da Universidade Sri
Sathya Sai em Muddenahalli.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, o Reitor
da Universidade Sri Sathya Sai, lançou a pedra
fundamental do novo campus desta
universidade em Muddenahalli, no distrito de
Chikballapur do estado de Karnataka, em 14
de fevereiro de 2009. Além de Prasanthi
Nilayam, Brindavan e Anantapur, este será o
quarto campus da universidade.
Bhagavan chegou ao Sathya Sai Grama,
nas instalações do Sri Sathya Sai Seva Loka
Trust em Muddenahalli, às 10h30min, quando
foram oferecidas as tradicionais boas-vindas
com Poornakumbham entre cânticos de hinos
védicos. Logo após, Bhagavan subiu o monte
próximo às instalações do Sathya Sai Grama,
onde o novo campus da universidade será
construído. Ali, Bhagavan colocou a pedra
fundamental do novo campus e revelou a
placa apertando um botão.
Depois de lançar as bases do novo
campus da universidade, Bhagavan abençoou
os devotos reunidos nesta ocasião com um
Discurso adocicado (texto completo em outra
parte desta edição) no enorme palanque que

foi erguido especialmente para este fim. Antes
do discurso de Bhagavan, três oradores
abordaram a escolha e manifestaram
profunda gratidão a Bhagavan por Sua graça
sobre a comunidade estudantil e a população
rural desta região, concedendo-lhes as
facilidades para acesso ao ensino superior. Os
oradores que falaram nesta ocasião foram: Sri
Gangadhara Bhat, presidente do Sri Sathya Sai
Seva Loka Trust; Sri Narayana Rao, secretário
do Trust; e Sri BN Narasimha Murthy, tutor do
campus de Brindavan da Universidade Sri
Sathya Sai. Em seu discurso, Bhagavan disse
que a educação deve se basear nos valores
humanos e deveria estar integrada à
moralidade e à espiritualidade. Ele exortou os
estudantes a desenvolver autoconfiança e
servir à humanidade. Após o Arati, Bhagavan
voltou para Prasanthi Nilayam no mesmo dia.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
VERDADES PROFUNDAS EM
PALAVRAS SIMPLES
Mais de 700 ex-estudantes da Universidade Sri
Sathya Sai vieram a Prasanthi Nilayam de
várias partes do mundo para receber as
bênçãos de Bhagavan no Ano Novo de 2009. Na
véspera do Ano Novo, em 31 de dezembro de
2008, Bhagavan os recebeu no Auditório
Poornachandra, ficou aproximadamente duas
horas com eles e respondeu às suas perguntas.
Abaixo estão as perguntas dos ex-alunos e as
respostas de Bhagavan.
Bhagavan responde às perguntas de
ex-alunos
- Bhagavan! Diga-nos como deveríamos nos
portar na sociedade como Seus estudantes.

Faça o que Eu digo, isso é suficiente.
- Bhagavan diz que a verdade tudo permeia, e
que todos os seres humanos são a encarnação
da verdade. Isso implica que eu estou em todos
os lugares? Como eu posso compreender essa
verdade que tudo permeia?
Você não está em todos os lugares. Você está
sentado bem aqui na Minha frente.
Certamente você vai conseguir entender e
experimentar essa verdade que tudo permeia
quando estiver firmemente estabelecido na
consciência "Eu sou a verdade" e seguir o
caminho da verdade.
- Como podemos seguir o caminho da verdade?
Para isso, seu coração é a testemunha. Ele vai
lhe dizer claramente.
- Swami! Estamos trabalhando no governo e em
empresas privadas e temos pouco tempo livre.
Não conseguimos entender como podemos
prestar serviço à sociedade.
Tentem se envolver em atividades de Seva
sempre que for possível para vocês e quando
tiverem algum tempo livre. Não se preocupem
se não tiverem tempo livre. Se fizerem seu
trabalho de uma forma íntegra e sagrada,
considerando o dever como Deus e realizando
todas as suas ações para agradar a Deus, isso
será suficiente.
- Como podemos arrancar a raiva e o ego de
nós?
Como é amplo este mundo e como vocês são
pequenos nele! Perguntem a si mesmos:
“Quão insignificante eu sou neste vasto
universo?”. Então não haverá espaço para ego
em vocês. Inveja, ódio e orgulho não são
qualidades
humanas.
Quando
essas
qualidades ruins os assaltarem, lembrem-se
sempre e sempre: “Eu não sou um animal nem
uma besta. Eu sou um ser humano”. As
qualidades ruins não chegarão perto de vocês.

- O que devemos fazer para experimentar a
bem-aventurança átmica?
Menos bagagem e mais conforto tornam a
viagem um prazer. Vocês não conseguem
experimentar a bem-aventurança átmica por
causa do excesso de desejos que têm. Deus
está presente em todos os lugares. Ele não está
limitado a nenhum centro de peregrinação
nem a qualquer outro lugar em particular. Ele
está em vocês, com vocês, acima de vocês,
abaixo de vocês e ao redor de vocês. Vocês
devem fortalecer essa convicção. Este é o
Sadhana que vocês precisam realizar.

mantenham os filhos sempre com vocês.
Forneçam a eles uma educação adequada e
transformem-nos em filhos ideais.

- Como podemos estar próximos de Swami?
Atraiam o Próprio Swami para perto de vocês,
isso é suficiente. Vocês vão se sentir próximos
e
queridos
para
Swami
quando
desenvolverem o sentimento de que Swami é
o seu Hridayavasi (residente do coração).

Compilado por: Anil Kumar Kamaraju

- Swami! Estamos morando em outros países
devido às nossas obrigações profissionais. É
difícil para nós ensinar a cultura e as tradições
indianas para nossos filhos. Não encontramos
indianos em nossa vizinhança. Diga-nos a
solução para este problema.
Os próprios pais devem educar os filhos. Não
é adequado deixá-los sob os cuidados de outra
pessoa nos primeiros anos de vida. Se os filhos
são educados longe dos pais, eles podem até
esquecê-los. Quando são educados pela Ayah
(babá), eles vão derramar lágrimas na morte
da Ayah e não na morte de sua mãe, porque
nunca experimentaram o amor da mãe. Vocês
podem ganhar muito dinheiro com seus
trabalhos. Mas para que serve esse dinheiro se
os filhos tomam o caminho errado? Quando
vocês educam os filhos e cuidam vocês
mesmos deles, transformando-os em filhos
ideais, isso em si já é um grande lucro. Vocês
precisam entender essa verdade. Se a mãe sai
para ensinar outras crianças, quem vai
ensinar seus próprios filhos em casa? Se as
mulheres saem para trabalhar, quem vai
realizar os deveres domésticos? Portanto,

- Swami! Podemos nos fundir em Você como os
rios se fundem no oceano?
Pratiquem Sathya e Dharma. Tudo emerge da
verdade, cresce na verdade e, por fim, fundese na verdade. Não há lugar neste mundo onde
não haja verdade. Vocês não encontram nada
neste mundo que não seja divino. Tudo é Deus.
Esses sentimentos são a base para a rendição
total e a fusão final com Swami.

NOTÍCIAS DOS CENTROS SRI SATHYA
SAI
NEPAL
Como parte das celebrações do 83º
Aniversário de Bhagavan, vinte jovens Sai
distribuíram medicamentos e 50 cobertores
na remota aldeia montanhosa de Khyaku, em
22 de novembro de 2008. Eles caminharam
por oito quilômetros de terreno acidentado
para chegar a esta vila. Além disso, realizaram
consertos nas ruas da aldeia e também
distribuíram mais 50 cobertores para os
necessitados, em um vilarejo chamado
Kamidada.

O salão de Bhajans na aldeia remota Balthali,
construído exclusivamente pela Juventude Sai,

fica como testemunho do seu autossacrifício,
devoção e amor a Bhagavan.
Balthali, uma aldeia situada no interior
das colinas, a cerca de 55 quilômetros a leste
de Kathmandu, possui um Centro Sai que foi
construído exclusivamente pelos jovens do PJ
como expressão do seu amor por Bhagavan. A
criação do Centro Sai nesta aldeia é voltada
para os jovens Sai, que, depois de
participarem dos Bhajans em um Centro Sai
localizado em Kathmandu, foram inspirados a
formar um grupo de Bhajans de jovens para
compartilhar o amor de Bhagavan com sua
comunidade local. Esta Juventude Sai
construiu uma sala de Bhajans com
contribuição em dinheiro e trabalho. Eles
usaram o tempo livre nas tardes e noites
trazendo madeira de uma floresta próxima,
fazendo tijolos, cavando as fundações e
recolhendo pedras para o trabalho de
alvenaria. Todo o tempo, eles cantavam o
nome de Bhagavan e experimentaram Sua
presença, Sua graça e Seu amor. A sala de
Bhajans, construída em uma área aproximada
de 90 metros quadrados, pode acomodar
cerca de 200 devotos. Foi inaugurada em abril
de 2008. Este Centro Sai fica como
testemunho do autossacrifício, devoção e
amor da Juventude Sai para com Bhagavan.
CANADÁ
O evento inaugural do novo prédio do
centro Sai Toronto-York começou em 21 de
novembro de 2008 e culminou com as
celebrações do 83º aniversário de Bhagavan,
no dia 23. Foi adquirida uma propriedade de
1800 metros quadrados em março de 2007.
Os jovens trabalharam incansavelmente
removendo as paredes, os pisos e os tetos das
estruturas anteriores, para que a nova
construção pudesse começar. Em 18 meses,
foi construído o prédio do Centro, constituído
pela residência de Bhagavan, por uma grande
sala de oração, sete salas de aula, biblioteca,

quarto de meditação, uma sala, cozinha,
banheiro e lavanderia.

Mais de 1.300 devotos participaram dos
Bhajans realizados como parte das celebrações
do 83º Aniversário de Bhagavan no Centro York
Toronto-Canadá, em 23 de novembro de 2008,
que também marcou a inauguração do novo
prédio do Centro.
A cerimônia de inauguração incluiu a
colocação da foto de Bhagavan, as estátuas de
Ganesha e Shirdi Sai Baba, acompanhada de
cânticos védicos. Devotos dos Centros Sai dos
locais próximos a Toronto também foram
convidados. Na noite de 23 de novembro, mais
de 1300 devotos ofereceram sua oração, o
Pranams, aos Divinos Pés de Lótus de
Bhagavan e participaram de Bhajans,
celebrando Seu 83º aniversário. O salão de
orações ressoou com o canto devocional
desses devotos, glorificando o Senhor.
ESPANHA
Os Jovens Sai e várias crianças da ilha
de Tenerife participaram, em 30 de novembro
de 2008, de um projeto de restauração
ambiental envolvendo o plantio de árvores em
áreas
danificadas
pelo
fogo.
Aproximadamente
90
árvores
foram
plantadas.
Onze jovens, juntamente com outros
devotos, prepararam e serviram alimentos a
116 pessoas necessitadas em 23 de novembro
de 2008 para comemorar o aniversário de
Bhagavan.
– Fundação Sai Mundial

ÍNDIA
Andhra Pradesh: O distrito oriental de
Godavari convidou os coordenadores
estaduais de Jovens de todos os estados
indianos e mostrou várias atividades de
serviço realizadas em 25 aldeias Girijan,
localizadas em densa floresta e terreno
acidentado, parra as quais Bhagavan tem
fornecido água potável nos últimos anos.
Trinta e oito jovens líderes de todos os estados
da Índia participaram desta visita, que foi
realizada em 30 e 31 de janeiro de 2009.
Todos os Presidentes da Índia, do estado de
Andhra Pradesh e do Trust Convener, o
Presidente do estado de Delhi e o
Coordenador Técnico para Toda a Índia da
Organização Sai também se juntaram a este
grupo de visitantes. Foram apresentados aos
visitantes dois centros de pesquisa criados
pelo distrito para demonstrar várias técnicas
de como melhorar a produção agrícola nas
zonas montanhosas. Nessa ocasião, foram
inaugurados três centros de serviços
comunitários e dois templos construídos pelo
distrito oriental de Godavari. Foram
distribuídos Amruta Kalasams (alimentos)
para 92 famílias selecionadas. Além disso, foi
iniciada a infraestrutura para a construção de
um canal de água potável conectando uma
hospedaria em Maredimilly e uma pequena
fábrica de farinha para o benefício das
populações locais. Essa equipe visitou, em 1º
de fevereiro de 2009, da mesma forma, as
aldeias tribais do distrito ocidental de
Godavari e os Centros do Projeto Água Sri
Sathya Sai antes de voltar para seus
respectivos estados.
Assam: O dia do Shakti Swaroopini foi
realizado
no
recém-construído
Salão
Easwaramma do Sri Sathya Sai Sadhana
Nilayam na noite de 19 de novembro de 2008.
O tema era "Mãe é o pilar da sociedade". No
contexto, dos vários tipos de distúrbios que
afetam a sociedade, como violência, vícios,

alcoolismo, dote, etc., o papel das mulheres foi
discutido por diversos oradores, dentre os
quais estavam o Dr. Mamoni Raisom Goswami,
eminente escritor e vencedor do Prêmio
Jnanpeeth, e Smt. Nirupama Borgohain,
famoso escritor de Assam. Uma atraente
exposição realizada por Shakti Swaroopini
Mahila Morcha aconteceu nesta ocasião, e as
crianças Bal Vikas encantaram a todos com a
programação cultural.
Orissa: Em 14 de fevereiro de 2009, a
Coromandel Express provocou um grave
acidente em Jajpur. A Organização Sri Sathya
Sai Seva de Orissa, cujos membros estavam em
um
Mandir
Sai
próximo,
reagiram
imediatamente. Momentos após o acidente,
informaram o cobrador do distrito e os
hospitais e correram com uma equipe de
médicos ao local do acidente. Com a ajuda de
outros moradores das áreas vizinhas, uma
equipe de 60 membros da Organização Sai
transportou os feridos para o Mandir Sai, e de
lá para os hospitais, criando um centro de
informações no Mandir Sai. Esta é a
reportagem que apareceu no jornal Sunday
Times de 15 de fevereiro de 2009 sobre a
forma como os membros da Organização Sai
prestaram ajuda às vítimas do acidente: "Eles
salvaram vidas, arriscaram-se para salvar
passageiros presos, equipados com lanternas
para iluminar o local do acidente, carregaram
pacientes traumatizados e alinharam-se para
doar sangue. Eles ainda reuniram todas as
bolsas, carteiras e malas e se organizaram
para que seus proprietários as pudessem
identificar e retirar. Se alguém pensava que a
pilhagem às vítimas de um acidente
ferroviário era comum na Índia, provou-se
que estava enganado.”

CELEBRAÇÕES
NILAYAM

EM

PRASANTHI

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO
DISTRITO DE KRISHNA
Cerca de 3000 devotos do distrito de
Krishna, no estado de Andhra Pradesh, vieram
em peregrinação a Prasanthi Nilayam de 25 a
27 de janeiro de 2009 e receberam as divinas
bênçãos de Bhagavan.
Krishna Tarangalu: uma peça com
música e dança
Na tarde do dia 25 de janeiro de 2009,
as crianças de Bal Vikas e os jovens desse
distrito apresentaram uma peça com música e
dança chamada “Krishna Tarangalu”, no Sai
Kulwant Hall, na Divina Presença de
Bhagavan.

Crianças de Bal Vikas e jovens do distrito de
Krishna de Andhra Pradesh realizaram uma
peça com música e dança em 25 de janeiro de
2009, descrevendo a glória do Senhor Krishna e
destacando os ensinamentos de Bhagavan.
Embelezada com as encantadoras
danças das crianças de Bal Vikas e com doces
canções ao som de melodias emocionantes, a
peça descreveu os ensinamentos de Bhagavan
e retratou a glória do Senhor Krishna. A peça
começou às 16h30min, após o Divino Darshan
de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, e chegou ao
fim às 18h. Bhagavan assistiu a toda a
apresentação, abençoou as crianças e os
jovens no final da peça, posou para fotos em
grupo com eles e distribuiu roupas para os

participantes. Depois vieram os bhajans, que
também foram conduzidos por cantores do
distrito de Krishna. O programa terminou às
18h30min, com o Arati a Bhagavan.
Em 26 de janeiro de 2009, esses
devotos organizaram um Nagar Sankirtan no
vilarejo de Puttaparthi. Carregando uma bela
fotografia de Bhagavan em uma carruagem
decorada, os devotos marcharam em uma
procissão organizada através das principais
ruas da cidade, espalhando, com seu canto, as
sagradas vibrações do Nome Divino por toda a
sua volta.
Ajudando os deficientes físicos e as
pessoas necessitadas
Na tarde do dia 27 de janeiro de 2009,
Bhagavan distribuiu diversos itens de
utilidade prática a pessoas com deficiências
físicas e em necessidade no Sai Kulwant Hall.
Enquanto os organizadores anunciavam os
nomes dos beneficiários, voluntários de Seva
Dal os traziam até o estrado, onde recebiam as
bênçãos de Bhagavan e os itens para uso.
Primeiramente, foram distribuídos triciclos
para pessoas com deficiência. Depois, foram
distribuídos máquinas de costura, bicicletas,
pulverizadores manuais e motorizados, redes
de pesca, ferramentas para carpinteiros,
eletricistas, pedreiros, etc. para pessoas
necessitadas. Esse programa de distribuição
foi organizado pela Organização Sai do distrito
de Krishna de Andhra Pradesh. O número total
de pessoas que se beneficiou com essas
doações foi 84. Bhagavan também
materializou uma corrente de ouro para um
dos beneficiários. Em seguida, veio outro
programa de distribuição, no qual 50
deficientes físicos receberam triciclos da
Organização Sai de Déli. Além disso, todos os
beneficiários receberam roupas novas.

Em 28 de janeiro de 2009, esses jovens
apresentaram um programa cultural que
incluiu uma peça e canções devocionais no Sai
Kulwant Hall, na divina Presença de
Bhagavan.

Um grande número de deficientes físicos e de
pessoas com necessidades recebeu itens úteis no
Sai Kulwant Hall, em 27 de janeiro de 2009.
(Detalhe) Uma criança com deficiência física
recebendo as bênçãos de Bhagavan e um
triciclo. Bhagavan também materializou uma
corrente de ouro para ele e colocou-a em volta
do seu pescoço com Suas Mãos Divinas.
No fim dessa distribuição, Bhagavan foi
à área central do Sai Kulwant Hall e distribuiu
Vibhuti Prasadam a todos os beneficiários
com suas Mãos divinas. Depois vieram
bhajans, que encheram todos os corações com
vibrações sagradas. O programa, que começou
às 16h30min, após o divino Darshan de
Bhagavan, chegou ao fim às 17h45min, com a
oferta do Arati.
ACAMPAMENTO
DELHI

DE

JOVENS DE

A Organização de Serviço Sri Sathya Sai
de Delhi organizou um acampamento de
jovens em Prasanthi Nilayam, de 25 a 28 de
janeiro de 2009, do qual mais de 250 jovens
vieram participar. Os jovens participaram dos
bhajans e das sessões de Darshan no Sai
Kulwant Hall e receberam a divina bênção de
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Eles também
participaram de atividades de serviço em
Prasanthi Nilayam e se fizeram presentes em
sessões de palestras inspiradoras organizadas
durante esse período.
Programa cultural dos jovens de
Delhi

A peça, chamada “Aastha”, encenada pelos
jovens de Déli em 28 de janeiro de 2009, exibiu
a rica herança cultural e religiosa de Punjab e
destacou os ensinamentos de Bhagavan.
A peça, intitulada “Aastha” (fé) e que
começou às 17h15min, sublinhou o valor da fé
e da repetição do Nome de Deus na vida do
homem e enfatizou os ensinamentos de
Bhagavan a esse respeito. Fundamentada nas
ricas tradições culturais e religiosas do estado
de Punjab e embelezada com composições
imortais de Guru Nanak, a peça retratou,
através de uma história em flashback, como a
fé em Deus e o canto do Nome Divino salvaram
um jovem moderno de uma situação
catastrófica em sua vida, quando ele perdeu
todo o seu dinheiro na bolsa de valores. A
história simples, as elevadas composições
devocionais, a boa atuação do elenco, a boa
direção e a coreografia perfeita fizeram da
peça uma excelente apresentação. Depois da
peça, os jovens de Delhi apresentaram um
programa de canções devocionais e qawalis,
prestando grandes homenagens a Bhagavan e
destacando Seus ensinamentos imortais. No
fim
dessas
apresentações,
Bhagavan
abençoou o elenco da peça e os cantores e lhes
distribuiu roupas. Ele também materializou
uma corrente de ouro para o jovem que
representara o papel principal na peça. Depois

de uma curta sessão de bhajans e da
distribuição de Prasadam, o programa chegou
ao fim, às 18h30min, com o Arati a Bhagavan.
MADHURA BHAKTI DHARA: UMA
SUNTUOSA EXPERIÊNCIA MUSICAL
Cerca de 370 devotos vieram em
peregrinação a Prasanthi Nilayam de Abu
Dabi, Bahrain, Dubai, Kuwait, Omã, Sharja,
Arábia Saudita, Irã e Turquia. Durante a
estadia em Prasanthi Nilayam, de 25 a 31 de
janeiro de 2009, eles compareceram ao
Darshan e aos programas de bhajans no Sai
Kulwant Hall, receberam as bênçãos de
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba e
experimentaram Sua divina glória.

mantiveram a audiência fascinada por cerca
de 45 minutos. O programa, que começou às
17h05min, depois do divino Darshan de
Bhagavan no Sai Kulwant Hall, terminou às
17h50min, com o Arati a Bhagavan. Na tarde
do dia 30 de janeiro de 2009, Bhagavan
derramou Seu amor e Suas bênçãos sobre
esses devotos e distribuiu Vibhuti Prasadam a
todos eles com Suas Mãos divinas.
CELEBRAÇÕES DO ANO NOVO CHINÊS
Piedade e solenidade marcaram as
celebrações do Ano Novo Chinês em Prasanthi
Nilayam, em 31 de janeiro de 2009. Mais de
700 devotos vieram de diversos países,
incluindo Malásia, Cingapura, Taiwan,
Indonésia, Hong Kong e Austrália, para
celebrar esse dia na divina proximidade de
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
Canto de mantras budistas sagrados

Uma seção de cantores estrangeiros
apresentando o programa musical “Madhura
Bhakti Dhara”, no Sai Kulwant Hall, em 29 de
janeiro de 2009.
Em 29 de janeiro de 2009, um grupo
desses devotos apresentou um sublime
programa de músicas devocionais, chamado
“Madhura Bhakti Dhara” (o fluir da doce
devoção), no Sai Kulwant Hall, na divina
Presença de Bhagavan. Os cantores, homens e
mulheres, abriram seus corações em dez
canções, sendo todas elas não apenas ricas em
qualidade musical, como também saturadas
com profunda devoção pelo Senhor Supremo,
cuja glória exaltaram em Seus diversos e belos
nomes. A apresentação foi uma bela mistura
de bhajans e cantos em grupo, que

Na tarde de 20 de janeiro de 2009,
véspera do Ano Novo Chinês, realizou-se um
sublime programa, no qual foram cantados
sagrados mantras budistas pela paz mundial.
Cerca de 40 monges budistas vieram a
Prasanthi Nilayam de um monastério tibetano
próximo de Mysore para participar desses
cânticos sagrados.

Monges budistas cantando sagrados mantras
budistas no Sai Kulwant Hall, em 30 de janeiro
de 2009, na véspera das celebrações do Ano
Novo Chinês em Prasanthi Nilayam.

O programa começou às 17h35min,
após o divino Darshan de Bhagavan no Sai
Kulwant Hall. No início, monges budistas e
devotos chineses fizeram muitas oferendas a
Bhagavan como sinal do seu amor e
reverência a Ele. Essas oferendas incluíram
Katas tradicionais (tecidos de diferentes
cores), uma pintura tibetana, uma estátua de
Buddha e diversos outros itens tradicionais. O
canto dos mantras foi precedido por
um puja (ritual de adoração) realizado pelos
monges, que incluiu o puja ao Buddha da
Medicina e o Lam Rim puja. Depois desses
rituais, começou o canto em grupo de mantras
por monges e devotos chineses. Eles cantaram
os mantras: Om Mani Padme Hum, o mantra
ao Buddha da Medicina, o mantra da Tara
Branca, a prece eterna de Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba e o grande Dharani de Chenrezig. No
final do canto de mantras budistas, o Gayatri
Mantra foi entoado em perfeito ritmo e
entoação por todo o grupo. Depois dos
cânticos, uma prece foi lida por um monge
antigo, desejando a paz, a prosperidade e o
bem-estar de todos os seres sencientes do
mundo. No fim do programa, distribuiu-se
prasadam para todos. O Arati foi oferecido a
Bhagavan às 18h45min, o que marcou a
conclusão desse programa de cânticos
sagrados.
Celebração do Ano Novo Chinês
O Ano Novo Chinês, também conhecido
como “Festival da Primavera” ou “Ano Novo
Lunar”, é a maior e mais importante
celebração na tradição e cultura chinesas. É
costume de todo chinês ir à casa dos pais, não
importa onde ele esteja trabalhando, e
participar de um jantar em família na véspera
do Ano Novo Chinês. Essa tradição chinesa
serve para recordar a todos da importância da
unidade familiar, da unidade e do amor dentro
da família e, mais importante, do valor da
reverência aos pais. O Ano Novo Chinês é
celebrado por um total de 15 dias. Neste ano,

ele começou em 26 de janeiro de 2009. Em
Prasanthi Nilayam, o Ano Novo Chinês foi
celebrado no seu sexto dia, isto é, em 31 de
janeiro de 2009. O tema escolhido para essa
celebração foi “Amor e Gratidão”. O Sai
Kulwant Hall, sede das celebrações, foi
belamente
decorado
com
grinaldas,
tradicionais galhardetes chineses na cor
vermelha, fotos e dizeres de Bhagavan, além
de painéis coloridos contendo diversas
citações com o tema das celebrações de Ano
Novo. Havia decorações especiais no estrado,
onde um altar foi montado com ídolos de
Buddha no centro.
Bhagavan chegou ao Sai Kulwant Hall
às 17h15min com um grupo de cerca de 40
crianças em trajes muito coloridos cantando o
mantra Sai Gayatri. Dois dançarinos vestidos
de leão faziam parte dessa procissão. Assim
que Bhagavan chegou ao estrado, Ele
graciosamente acendeu uma vela chinesa com
a forma de lótus, que estava disposta sobre
uma mesa com um altar tradicional chinês,
para iniciar as celebrações. O programa
começou com o canto do “Dabeijou”
tradicional chinês, ou mantra da Grande
Compaixão, dirigido à deusa chinesa da
misericórdia, que foi realizado por um grupo
de crianças da Malásia e da Indonésia. Depois
veio o canto do Sri Rudram realizado pelas
mesmas crianças, que encantaram a todos
com seu canto sonoro e perfeito em ritmo e
entoação. Crianças da Malásia, da Indonésia e
de Cingapura apresentaram diante de
Bhagavan itens tradicionais chineses, como
tangerinas, “nian gou” (um bolo tradicional
chinês) e “ang pow” (pacotes vermelhos), para
expressar seu amor e gratidão a Ele.
Depois disso, o Professor Henny Yeoh,
Presidente da Organização Sai de Cingapura,
se dirigiu aos devotos e os recordou da sua
grande sorte de ter a oportunidade única de
celebrar o Ano Novo Chinês em grande
proximidade a Bhagavan, que é o Pai Divino de
toda a humanidade. Ele os exortou a seguir os
ensinamentos de Bhagavan, que é a

encarnação da paciência, da perseverança, do
perdão e do amor incondicional.

fotografia de Bhagavan que lhe havia sido
dada pelos seus pais no momento da partida.

Amor e Gratidão: um drama
O programa cultural começou, então,
com uma bela dança chamada “Os mil braços
de Kuan Yin”, realizada por 20 crianças de Bal
Vikas da Indonésia. Depois veio outra dança
tradicional chinesa com pauzinhos, realizada
pelas crianças da Indonésia.

Crianças de Bal Vikas da Indonésia realizando
uma dança chamada “Os milhares de braços de
Kuan Yin”, como parte das celebrações do
Ano Novo Chinês em Prasanthi Nilayam, em 31
de janeiro de 2009.
O enfoque do programa foi uma peça
chamada “Amor e Gratidão”, que retratou a
história de um professor e sua esposa que
esperavam o retorno do filho ao lar para o Ano
Novo Chinês. O professor, que ensinava
valores humanos e os valores tradicionais da
reverência aos pais às crianças da
comunidade do seu vilarejo, era ridicularizado
pelos aldeões, pois seu próprio filho rebelde
não havia retornado ao lar havia muitos anos,
desde que havia saído de casa para seguir seus
estudos nos Estados Unidos. A prece sincera e
diária do professor e da sua esposa a
Bhagavan Baba acabou trazendo o filho à casa
da família no Ano Novo Chinês, tendo ele sido
inspirado a retornar à sua família por alguma
força invisível e pelo surgimento de vibhuti na

A peça “Amor e gratidão”, encenada pelos
jovens chineses como parte das celebrações do
Ano Novo Chinês em Prasanthi Nilayam, estava
repleta de ensinamentos de Bhagavan
e de valores tradicionais chineses.
Quando essa reunião em família
ocorreu, com lágrimas de amor e gratidão
sendo derramadas pelos pais e pelo filho,
pouquíssimos olhos permaneceram secos
entre os espectadores. Enquanto isso, outro
milagre foi vivenciado pelos aldeões, quando
uma chuva pesada caiu sobre o vilarejo, como
não ocorria havia muitos anos. Isso os fez
perceber que o amor e a gratidão superariam
todas as dificuldades com a graça de Deus. A
história da peça estava repleta de
ensinamentos de Bhagavan Baba e de valores
tradicionais chineses. Foi algo simples e
tocante. Além disso, a excelente atuação dos
atores principais, os diálogos impactantes, a
coreografia perfeita e a excelente direção
fizeram da peça uma apresentação
memorável. A peça foi concluída às 18h40min,
com muitos e prolongados aplausos do
público encantado. No fim da peça, Bhagavan
concedeu a oportunidade de fotos em grupo
com Ele para todos os participantes. Bhagavan
também materializou uma corrente de ouro
para o jovem que representara na peça o filho
rebelde. Houve bhajans depois disso, que
também foram conduzidos pelos devotos
chineses, homens e mulheres. Enquanto isso,
Prasadam abençoada por Bhagavan foi
distribuída para todos. As celebrações

chegaram a um final feliz com a oferta do
Arati a Bhagavan, às 18h55min.
PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO
DISTRITO DE CHITTOOR
Mais de 3000 devotos vieram do
distrito de Chittoor de Andhra Pradesh em
peregrinação a Prasanthi Nilayam, de 2 a 4 de
fevereiro de 2009. Durante a estadia em
Prasanthi Nilayam, em 3 de fevereiro eles
apresentaram uma peça com música e dança e
organizaram a distribuição de utensílios a 84
beneficiários.
Sri Padalu: uma peça
A peça chamada “Sri Padalu” (os Pés
de Lótus do Senhor) mostrou como um
cientista indiano que ganhara grande renome
em um país estrangeiro por desenvolver
novas armas foi transformado por um
estudante de Sai, que lhe disse que não havia
nada de grandioso em inventar armas para
matar pessoas inocentes.

A peça, chamada “Sri Padalu”, apresentada
pelos devotos do distrito de Chittoor em 3 de
fevereiro de 2009, destacou os ensinamentos de
Bhagavan de que os jovens devem santificar
suas vidas, seguindo o caminho do amor,
do sacrifício e do serviço à humanidade.
O estudante contou como Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba estava transformando a vida
de Seus estudantes e dos jovens do mundo ao
lhes ensinar o caminho do amor, do sacrifício
e do serviço à humanidade. Ao vir à Índia, o
cientista afirmou em uma conferência de

imprensa que ele viera da terra dos cientistas
para a terra dos santos, e visitou os centros de
peregrinação de Kanipakkam, Sri Kalahasti e
Tirupati. Por fim, chegou aos Pés de Lótus de
Bhagavan em Prasanthi Nilayam e santificou
sua vida ao dedicá-la ao serviço da
humanidade. Uma bela história, belos
cenários, boa atuação dos jovens e danças
encantadoras das crianças de Bal Vikas
fizeram da peça uma excelente apresentação.
A peça, que começou às 17h, terminou às
17h45min. Bhagavan assistiu a toda a
apresentação, abençoou os participantes no
final e posou para fotos em grupo. Também
materializou uma corrente de ouro para o
jovem que representara o papel do cientista
na peça. Depois vieram Bhajans, que também
foram conduzidos por devotos do distrito de
Chittoor. Enquanto isso, Prasadam abençoada
por Bhagavan foi distribuída para todos. O
programa chegou ao fim às 18h, com o Arati a
Bhagavan.
Distribuição de utensílios a pessoas
necessitadas
Na tarde de 4 de fevereiro de 2009, a
Organização Sai desse distrito organizou a
distribuição de máquinas de costura,
máquinas de tecer, pulverizadores de
inseticida, processadores à base d’água,
equipamentos para eletricista e ferros de
passar a 84 pessoas necessitadas para
capacitá-las a ganhar seu sustento através do
uso desses utensílios.

A Organização Sai do distrito de Chittoor
organizou a distribuição de diversos utensílios

a 84 pessoas necessitadas para capacitá-las e
ganhar seu sustento. A figura mostra os
utensílios dispostos para a distribuição no Sai
Kulwant Hall em 4 de fevereiro de 2009.
À medida que os nomes dos
beneficiários eram anunciados, eles vinham
um por um até perto do estrado, ofereciam
suas saudações a Bhagavan e recebiam o item
assinalado para eles pelos organizadores.
Depois disso, dois cantores desse distrito
encantaram os devotos com uma doce
apresentação musical. O programa, que
começou às 17h25min, terminou com o
Arati às 18h.

Começando com uma canção em
louvor ao Senhor Ganesha, as cantoras
apresentaram uma bela mistura de canções
devocionais e Bhajans, carregando todo o
ambiente com vibrações espirituais. Após a
conclusão do programa, Bhagavan abençoou
as cantoras e as instrumentistas que lhes
forneceram acompanhamento musical, e lhes
distribuiu roupas. Em seguida, houve Bhajans
realizados por estudantes universitários.
Enquanto isso, Prasadam abençoada por
Bhagavan foi distribuída a todas as pessoas
reunidas no Sai Kulwant Hall. O programa
terminou com o Arati a Bhagavan às
18h15min.

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTAS DE
ANDHRA PRADESH

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO
DISTRITO DE PRAKASAM

Um grupo de mais de 1000 devotas
veio em peregrinação a Prasanthi Nilayam de
diversas partes de Andhra Pradesh, de 8 a 10
de fevereiro de 2009. Durante a estadia em
Prasanthi Nilayam, realizaram um puja (ritual
de adoração) especial e apresentaram um
programa musical. O programa musical,
realizado por 20 cantoras no Sai Kulwant Hall
em 10 de fevereiro de 2009, começou às
17h05min, depois do Darshan de Bhagavan no
Sai Kulwant Hall.

Mais de 2000 devotos vieram a
Prasanthi Nilayam em peregrinação do
distrito de Prakasam de Andhra Pradesh, de
12 a 14 de fevereiro de 2009, e
experimentaram a bem-aventurança da
proximidade de Bhagavan.

Um grupo de cantoras de Andhra Pradesh
realizou uma excelente apresentação de
músicas devocionais no Sai Kulwant Hall em 10
de fevereiro de 2009.

Prema Sankranti: uma peça
Em 12 de fevereiro, um grupo de
crianças de Bal Vikas e jovens do PJ desse
distrito apresentaram uma peça com música e
dança intitulada “Prema Sankranti”, no Sai
Kulwant Hall, na divina Presença de
Bhagavan. A peça, que começou com uma bela
dança realizada por um grupo de crianças de
Bal Vikas, destacou como os ensinamentos de
Bhagavan, como “Amar a todos, servir a
todos”, estavam mudando a atitude das
pessoas e transformando suas vidas. Ela
também exibiu a rica herança cultural dessa
região.

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS
HÚNGAROS

Uma cena da peça “Prema Sankranti”,
apresentada pelas crianças de Bal Vikas
e pelos jovens do distrito de Prakasam em 12 de
fevereiro de 2009.
A peça, que começou às 17h15min,
terminou às 18h. Bhagavan assistiu toda a
apresentação, abençoou o elenco no final,
posou para fotos em grupo e lhes distribuiu
roupas. Depois vieram Bhajans, que também
foram conduzidos por cantores desse distrito.
Enquanto isso, Prasadam santificada por
Bhagavan foi distribuída para todos. No fim
dos cantos devocionais, Bhagavan abençoou
os cantores e lhes distribuiu roupas. O
programa terminou às 18h30min com o Arati.
Distribuição de utensílios
Em 13 de fevereiro, Bhagavan
distribuiu diversos utensílios a 91
beneficiários desse distrito para provê-los de
meios de ganhar seu sustento. Os utensílios
incluíam processadores, máquinas de costura,
bicicletas, ferros de passar, rickshaws,
carroças, rodas de fiar, pulverizadores
mecânicos, aparelhos de tecelagem, utensílios
para eletricista, etc. Esse programa também
foi organizado pela Organização Sai desse
distrito. À medida que os nomes dos
beneficiários eram anunciados, eles vinham
um por um, ofereciam suas saudações a
Bhagavan e recebiam os utensílios
assinalados para eles. O programa terminou
com o Arati a Bhagavan às 17h55min, depois
de uma breve sessão de Bhajans conduzidos
pelos estudantes.

Um grupo de 160 devotos veio a
Prasanthi Nilayam da Hungria, no começo de
fevereiro de 2009, experimentou a bemaventurança da divina proximidade de
Bhagavan e se deleitou na paz suprema de
Prasanthi Nilayam. Mais de 60 deles
formaram um coral húngaro, que apresentou
um programa sublime de músicas devocionais
no Sai Kulwant Hall, na divina Presença de
Bhagavan, em 16 de fevereiro de 2009. O
programa começou às 16h45min, depois do
divino Darshan de Bhagavan. O coral consistia
em homens e mulheres, e os cantores e
músicos abriram seus corações em melodia e
música, expressando sublimes sentimentos de
amor a Deus com profunda devoção.
Preenchendo todo o ambiente com as divinas
vibrações do Nama Sankirtan (recitação do
Nome divino), os cantores mantiveram o
público fascinado por quase uma hora, com
sua música divina. Depois vieram os cantos
devocionais. Primeiro, os cantores húngaros
cantaram dois Bhajans em hindi, “Vande Uma
Nandanam Gajananam” e “Shambo Mahadeva
Shiva Shambo Mahadeva”. Depois disso, os
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai
conduziram os Bhajans. Enquanto isso,
Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre os
cantores e músicos húngaros e lhes distribuiu
roupas com Suas divinas Mãos. Ele também
materializou uma corrente de ouro para o
diretor do coral, em meio a fortes aplausos do
público. O programa chegou ao fim às
18h05min, com a oferta do Arati a Bhagavan.

Cantores e músicos da Hungria apresentaram
um programa arrebatador de músicas
devocionais no Sai Kulwant Hall, em 16 de
fevereiro de 2009.
Esses devotos apresentaram outro
programa cativante de divinas melodias em
20 de fevereiro de 2009, na divina Presença de
Bhagavan. O programa começou às 16h50min,
com o canto de três Om por todo o coral
húngaro. Primeiramente, eles cantaram
canções devocionais e, em seguida,
conduziram Bhajans. Os cantos devocionais
foram conduzidos alternadamente por
cantores e cantoras do coral. Como todos eles
eram Bhajans populares em hindi, toda a
assembléia de devotos no Sai Kulwant Hall os
seguiram em coro, preenchendo o ambiente
com vibrações divinas. Começando com o
Bhajan para Ganesha, “Vinayaka Vinayaka,
Viswadhara Vinayaka”, às 17h15min, os
cantores húngaros conduziram oito cantos em
hindi com impressionante perfeição em
melodia, ritmo e pronúncia. Bhagavan
derramou Suas generosas bênçãos sobre todo
o grupo, distribuiu lembranças e posou para
fotos em grupo com eles. Ele também
materializou uma corrente de ouro para uma
puxadora e um puxador húngaros, em meio a
fortes aplausos dos devotos. O programa
chegou ao fim às 18h15min, com a oferta do
Arati a Bhagavan, após uma curta sessão de
Bhajansconduzidos pelos estudantes.
DANÇA FOLCLÓRICA DE BRINDAVAN
Cerca de 20 santos e dirigentes de
diversos ashrams, junto com mais de 200
devotos, vieram de Nilgiris, Tamil Nadu, em
peregrinação a Prasanthi Nilayam, de 16 a 18
de fevereiro de 2009, e experimentaram a
bem-aventurança da divina proximidade de
Bhagavan. Em 17 de fevereiro, um grupo de
jovens do vilarejo de Karakorai, de Nilgiris,
apresentou uma dança chamada “Dança
Folclórica de Brindavan”, no Sai Kulwant Hall,

reminiscente da divina dança que Krishna
realizou com as gopikas de Brindavan, na
Dwapara Yuga.

Um grupo de jovens do vilarejo de Karakorai de
Nilgiris apresentou sua dança folclórica
tradicional, denominada “Dança Folclórica de
Brindavan”, que retratou a glória do Senhor
Krishna.
Enquanto os cantores tradicionais
cantavam ao som da música folclórica, os
dançarinos encenavam os temas das canções.
O programa, que começou às 17h, terminou às
17h50. Bhagavan assistiu a toda a
apresentação, abençoou os dançarinos e
cantores após a conclusão da dança, posou
para fotos em grupo e distribuiu roupas para
eles com Suas Mãos divinas. Ele também
materializou uma corrente de outro para o
jovem que representara o papel de Krishna.
Depois vieram os Bhajans. O programa chegou
ao fim às 18h15, com o Arati a Bhagavan.

