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Prema (amor) - quando você cultivá-lo, serão removidas as ervas daninhas de raiva e
malícia. Irá florescer em paz e calma. Meu ensinamento é prema, minha mensagem é prema,
minha atividade é prema e meu modo de vida é prema. Não há nada mais precioso que o
amor.
- Baba
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NOTA DO EDITOR
SANATHANA
SARATHI
CONDUTOR)
COMEMORA
ANIVERSÁRIO

(ETERNO
SEU
50º

“Agora você tem um trabalho em Puttaparthi...
Começaremos em breve uma revista mensal...”
eis como Bhagavan Baba chamou Kasturiji da
Rádio All Índia, Bangalore, no 32º ano de sua
carreira de Avatar. Também anunciou que
tinha decidido dar o nome de “Sanathana
Sarathi” (O eterno condutor). Imbuído no
propósito deste instrumento criado de
“Seu sankalpa” (vontade divina) Bhagavan
disse:
“Este sarathi lutará
pelo
firme
estabelecimento da paz no mundo;
proclamará sua vitória através de tambores
que reverberarão. “Certificará, em seu triunfo,
bem-aventurança a toda humanidade.”
A primeira edição desta revista exemplar, o
número inaugural, ocorreu no Mahashivaratri
de fevereiro de 1958. Ela é exemplar não
somente em seu conceito, mas também na
textura e espírito com que foi dotada pelo
avatar da Era. Ele acompanhou de perto sua
publicação e também lembrou aos envolvidos
na edição e publicação, que mesmo depois de
15 anos teriam que propagar assiduamente a
Integração da Raça Humana, independente de
projeção e cálculo de ganhos-perdas. O senhor
conferiu suas bênçãos dizendo: “Que a
Sanathana Sarathi possa alcançar frutos em
sarva-jiva-samaikya-varidhi (todos os seresintegral-união-oceano), a Meta de Consciência
daquele que é o Único.”
“Sanatha Sarathi” chegou aos 50 anos de
existência gloriosa, de acordo com Bhagavan
uvacha (Assim disse o Senhor), ou seja, como
o instrumento de voz de Prashanti Nilayam, a
Morada Final de Suprema Paz. “Como

previsto, agiu como a ponte que os leva a Mim
e que Me traz até vocês.” Não é surpresa para
ninguém, que a Sanathana Sarathi não tenha
sido recebida pelos devotos como uma
publicação periódica, mas como um
“prasadam” do Divino.
Por vários meses, no começo da revista, foi
publicada bilíngüe, em télugu e em inglês.
Posteriormente, foi separada em duas edições.
Nas últimas décadas passou de algumas
centenas de assinantes para vários milhares –
nas duas línguas. Também serve como
protótipo para sua publicação em onze outras
línguas indianas, além de nepalês e outras
onze línguas estrangeiras.
É uma grande honra e privilégio para o
responsável do Book Trust publicar esta
edição especial de “Sanathana Sarathi”
comemorando o jubileu de ouro da revista na
ocasião do 82º. Aniversário de Bhagavan e
colocá-lo amorosamente aos Pés de Lótus de
nosso Senhor, que é todo compaixão e perdão,
em benefício de nossos estimados leitores.
- Editor, Sri Sathya Sai Books and Publications
Trust.

EDITORIAL
CINQÜENTA ANOS DE SANATHANA
SARATHI – UMA VISÃO GERAL
Durante uma grande cerimônia realizada em
Prasanthi Nilayam em 16 de fevereiro de
1958, no auspicioso dia de Shivaratri,
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba lançou a
primeira edição da “Sanathana Sarathi”
através da qual Ele desejava transmitir Sua
Divina Mensagem à humanidade.

De fato, há muitos anos que os devotos de
Bhagavan vinham sentindo a necessidade de
ter uma revista proveniente de Prasanthi
Nilayam. Não era possível, nem mesmo aos
mais ardentes devotos, vir a Prasanthi
Nilayam com muita freqüência por causa das
dificuldades da jornada e das condições
mínimas para estadia que havia naqueles dias.
Puttaparthi, naquela época, era um pequeno
vilarejo em uma região de Andhra Pradesh
inóspita e muito propensa à seca, e não havia
como chegar por trem ou estrada. Além disso,
as pessoas de locais muito distantes e de
países de além-mar não podiam vir devido às
despesas com a jornada. Portanto, os devotos
desejavam profundamente uma revista como
forma de se manter em contato com Bhagavan
e Sua Mensagem, e para saber dos
acontecimentos em Prasanthi Nilayam. Muitas
orações fervorosas foram feitas pelos devotos,
mas Bhagavan esperou pelo momento
adequado para lançar a revista. Ele já havia
declarado que Seus primeiros 16 anos
mostrariam principalmente Suas Lilas(jogos
divinos) e que os 16 anos seguintes de Sua
vida mostrariam as Mahimas (glórias), e a
partir de então Ele passaria mais tempo
em Upadesh (ensinamentos). Ele embarcou
em Sua Divina Missão para assumir o papel do
Professor do Mundo depois de 32 anos de Sua
passagem pela Terra. Assim, iniciou a era de
Seu Upadesh (ensinamentos), e a “Sanathana
Sarathi” teve o privilégio de se tornar o
principal meio para os ensinamentos de
Bhagavan.
Bhagavan esclareceu o propósito de iniciar
esta revista em sua primeira edição, que
continha esta declaração histórica em télugo e
em inglês: “A partir deste dia, nossa Sanathana
Sarathi se encontra marchando, encabeçando
companheiras espirituais – os Vedas, os
Upanishads e outras escrituras – para
subjugar a injustiça, a malícia, a falsidade e o
descontrole, os agentes do ego. Que este
Condutor lute pela prosperidade do mundo e

alcance a vitória! Que possa espalhar alegria
por toda a humanidade!”.
Bhagavan desejava que a “Sanathana Sarathi”
fosse uma escritura como os Vedas,
Upanishads e outras escrituras do mundo. Ela
é, evidentemente, uma fonte de conforto, paz
e iluminação para seus leitores - como todas
as escrituras. Mas é diferente das outras
escrituras sob dois aspectos. Primeiro, é uma
escritura que não foi classificada como hindu,
cristã, muçulmana, etc. Mais que isso, é uma
escritura para os seguidores de todas as
religiões do mundo porque prega uma religião
totalmente diferente – a religião do amor –
que liga toda a humanidade em uma só.
Segundo, é uma escritura que está sendo
entregue para a humanidade pelo Deus Vivo.
Portanto, não é de surpreender que os leitores
da “Sanathana Sarathi” encontrem nas
palavras impressas de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba uma energia divina que os inunda, eleva,
ilumina e transforma. Milhões de leitores,
durante os últimos 50 anos, têm assegurado
que a leitura da “Sanathana Sarathi” é uma
extraordinária experiência.
O próprio nome “Sanathana Sarathi”
especifica seu objetivo. De fato, o Próprio
Bhagavan é Sanathana Sarathi, o Eterno
Condutor do homem. Em um mundo afetado
pela ganância, pelo egoísmo, ódio, crueldade e
violência, este Avatar vem como Eterno
Condutor da humanidade para guiá-la no
caminho de sathya, dharma, shanti, prema e
ananda (verdade, retidão, paz, amor e bemaventurança) para a regeneração moral e
espiritual do mundo. Ele declarou esta
verdade claramente em um de Seus
lindíssimos poemas em télugo que revela Sua
identidade à humanidade:
Considerando que qualidades o Senhor Vishnu
utilizou para salvar Seu ilustre devoto
Prahlada;
Considerando que qualidades o Senhor de

Olhos de Lótus utilizou para proteger o
elefante, Gajendra;
Considerando que qualidades o Vaikuntha Vasi
(habitante de Vaikuntha) Senhor Vishnu
adotou sob Sua proteção a criança devota,
Dhruva;
Considerando que qualidades o Senhor Vishnu,
que é exaltado pelos Vedas, derramou Sua
graça no pobre Kuchela que sofria de extrema
pobreza;
Considerando as mesmas qualidades, o Senhor
que é adorado pelos deuses imortais encarnou
como Sathya Sai em Puttaparthi para proteger
e estimular os aflitos e sofredores neste
mundo.Ele é Anathanatha (o Senhor dos
desamparados), Ele é Srinatha (o Senhor da
riqueza e prosperidade), Ele é
verdadeiramente Satchitanandamurthi (a
encarnação da existência, do conhecimento, da
bem-aventurança).
Esta franca declaração de Bhagavan,
acompanhada de uma real transformação de
milhões de pessoas em todo o mundo, como
foi documentado e registrado em inúmeros
livros, revistas, filmes, etc., reafirma à
humanidade que Ele é o mesmo Senhor do
universo que removeu o véu da ignorância de
Arjuna e lhe mostrou o caminho da redenção
através do conhecimento imortal da Bhagavad
Gita, que tem proporcionado auxílio e luz a
gerações e gerações. Os últimos 50 anos da
experiência dos leitores da “Sanathana
Sarathi” revelam que é a mesma sabedoria, o
mesmo poder e iluminação que estão contidos
nas páginas da “Sanathana Sarathi”. O Senhor
Krishna prometeu:
Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati
Bharata,
Abhyutthanamadharmasya Tadatmanam
Srujamyaham
(Verso em sânscrito)

(Oh Arjuna! Sempre que houver um declínio
no dharma e uma elevação no adharma, Eu
encarno para o restabelecimento do dharma.)
Bhagavan reafirma essa declaração do Senhor
Krishna em Seu poema em télugo:
Para endireitar as distorcidas regras da Era,
Para purificar as condições de ruína de todos
os mundos,
Para proteger os santos oprimidos que foram
pisoteados pelos perversos,
Para esclarecer as verdades ocultas dos
comentários dos livros sagrados,
Para aliviar o imenso fardo da Mãe Terra,
Para completar as bênçãos conferidas na
Treta Yuga,
O Supremo Senhor imortal desceu sobre a
Terra como a Encarnação da Verdade,
E vocês podem vê-Lo agora em Puttaparthi.
A palavra “Sanathana” indica que Deus
sempre desempenhou esse papel do condutor
da humanidade em todas as Eras, desde o
princípio dos tempos. Mas o homem precisa
convidar o Senhor a tomar as rédeas de sua
carruagem. Como declara Bhagavan, "O
indivíduo deve instalar-se em uma carruagem
com as rodas do desapego e da verdade. O
Senhor, então, aceitará o cargo de condutor.
Ele segurará as rédeas (mente) e direcionará
os cavalos (sentidos) com firmeza e segurança
sobre a estrada (o caminho da salvação
através da auto-realização).” De modo
significativo, a página da capa da primeira
edição desta revista tinha a imagem do Senhor
Krishna como condutor, segurando as rédeas
dos cavalos da carruagem de Arjuna para
reafirmar a adequação do nome da revista
como “Sanathana Sarathi”.
Algumas vezes, Bhagavan faz declarações
extraordinárias durante conversas comuns.
Ele revelou Sua Sankalpa (vontade) para
lançar esta revista mensal e chamá-la de
Sanathana Sarathi durante uma dessas

conversas com o Prof. Kasturi, o primeiro
editor da revista. Em seu estilo inigualável, o
Prof. Kasturi narra este incidente em seu
livroLoving God. Será interessante ouvir a
história dele em primeira pessoa:
“As notícias chegaram rapidamente: Baba
tinha chegado a Bangalore. Ele ficaria
hospedado na residência de Sri Vittal Rao na
9th Cross Road, Wilson Gardens, a apenas 5
minutos de distância de minha residência,
‘Ashoka’, na 12th Cross. Tive conhecimento de
que Sri Vittal Rao mandava lavar e passar suas
cortinas como parte da arrumação da casa
antes de receber a visita de Baba. Sabendo que
havia a possibilidade Dele vir aqui, pedi à
lavanderia que lavava e passava as cortinas da
porta e das janelas de Vittal Rao para que me
informasse quando as entregasse. Quando
finalmente chegaram as notícias, coloquei a
filhinha da minha ajudante doméstica em um
bloco de pedra, olhando para a residência,
com instruções de vigiar e avisar se
chegassem um carro grande e uma túnica
laranja. Assim, dez minutos depois que Baba
entrou em sua casa, Vittal Rao ficou surpreso
de me ver em sua varanda! “Espere, espere!” ele suplicou. Mas Baba me viu de relance e
veio em minha direção com Sua palma pronta
para cair sobre meu ombro. “Você tem
trabalho em Puttaparthi”, Ele disse. “Em breve
iniciaremos uma revista mensal. Adivinhe
como vai se chamar?” - Ele perguntou. Admiti
que não poderia me aprofundar em Sua
Vontade. Ainda assim, ele extraiu de minha
relutância alguns nomes: “O Caminho do
Bem", “Karma Dharma”... “Premayoga.” Ele
descartou os títulos sugeridos com um aceno
de mão e anunciou que Ele tinha decidido
chamá-la Sanathana Sarathi!”
Esse nome é o toque de um clarim. “Reconheça
Deus como o Sarathi, se entregue de todo

coração à Sua condução, chegue a seu Destino
em boa forma”, era a mensagem que Baba
estava transmitindo através desse nome. “Eu
estava glorificado e elevado.”
A primeira edição da revista foi impressa em
uma gráfica em Dharmavaram. Mais tarde,
quando Bhagavan visitou Bangalore, Ele
próprio foi à empresa Vichara Darpana Press,
na Avenue Road, junto com Prof. Kasturi e
Raja Reddy, e comprou uma máquina
impressora operada a pedal, que tinha uma
placa de 14 polegadas de diâmetro na qual
duas páginas da revista podiam ser impressas
ao mesmo tempo. Bhagavan também adquiriu
um conjunto de tipos com caracteres em
télugo e letras do alfabeto romano e os outros
equipamentos necessários para instalar uma
prensa completa em Prasanthi Nilayam, que
se chamaria Sri Sathya Sai Press. A prensa foi
instalada em uma salinha no extremo oriental
do que inicialmente se chamava o bloco
Pathashala. Em 1973, foi transferida para
Brindavan, Whitefield (Bangalore) e foi
chamada de Vraja Brindavan Press. No ano de
1986, a prensa foi transferida novamente para
Prasanthi Nilayam e instalada em um local
onde agora se encontra o Albergue de
Meninos. No ano de 1994, foi levada para o
local atual.
Um antigo devoto, chamado Narsimhachari,
encarregou-se da composição e impressão.
Todo o trabalho da revista era dividido entre
o Prof. Kasturi e Narasimhachari. O Prof.
Kasturi era um gênio versátil. Ele traduzia os
artigos de Bhagavan em télugo para o inglês,
lia e corrigia as provas, listava os assinantes,
mantinha o registro dos assinantes, colava os
endereços nas capas, levava as cópias sem
refilar para Bangalore, trazia as cópias
novamente depois de cortadas e as colocava
no correio na data devida. Ele foi um tradutor,
revisor, gerente de circulação e até mesmo
administrador de correspondência durante

um período – tudo sozinho. A magnitude do
trabalho realizado pelo Prof. Kasturi pode ser
estimada a partir da seguinte descrição feita
por ele:
“Por cerca de um ano, Narasimhachari, o único
auxiliar no pedal, uniu os elementos
tipográficos, preparou as páginas e pedalou
muito para conseguir duas páginas impressas
ao mesmo tempo. Eu me oferecia para ajudálo na composição e no trabalho com o pedal
quando via que estava atrasado ou cochilando.
Fiquei chocado quando ele aceitou a oferta
toda vez que eu a fazia! O trabalho era
realmente árduo, embora ele o fizesse mais
leve e animado ao cantar bhajans para si
mesmo.
Eu me mantinha ocupado a maior parte do dia
e mesmo algumas horas à noite, pois o número
de assinantes aumentava rapidamente. Havia
envios de dinheiro por correio, ou
pagamentos diretos, por parte dos devotos e
peregrinos que perceberam que a Sarathi era
a ligação entre a Carruagem e o Cocheiro. O
cadastro dos assinantes tornava-se mais
volumoso a cada festival em Prasanthi
Nilayam; milhares que vinham à sagrada
Presença se submetiam às maiores
dificuldades para garantir que a voz do Senhor
entrasse por suas portas ao menos uma vez
por mês.
Por mais de dois anos, eu e Narasimhachari
carregamos o fardo. Estávamos ansiosos para
enviar os números no Correio de Prasanthi
Nilayam, recentemente inaugurado, no dia 16
de cada mês, como anunciado na
primeiríssima cópia. Os devotos, nós
sabíamos, a receberiam com ainda mais
reverência
quando
descobrissem,
na
embalagem, no canto direito, o timbre circular
do Correio com o nome repleto de euforia:

Prasanthi NIlayam. Somente muito tempo
depois foi adquirida uma máquina refiladora
que cortava as bordas da revista e, a seguir,
uma prensa de cilindro foi instalada para dar
conta das 3.000 cópias que tínhamos que
imprimir. Elas tinham que ser cortadas na
cidade de Bangalore, a 100 milhas de
distância.”
O Prof. Kasturi realizou essa árdua jornada
usando todos os meios de transporte
possíveis – carroças puxadas por bois, ônibus,
carruagens a cavalo e trem – para conseguir
colocar no correio a revista no dia 16 de cada
mês. Durante muitos meses, a "Sanathana
Sarathi” foi bilíngüe, e continha as matérias
tanto em inglês quanto em télugo. Bhagavan
era seu principal colaborador. A cada mês, Ele
escrevia um artigo especialmente para a
“Sanathana Sarathi”. Na primeira edição, o
primeiro artigo foi entregue por Bhagavan, o
qual era uma parte de uma série de artigos
propostos para compor mais tarde um livro, a
ser chamado “Prema Vahini”. Todo mês, o
Prof. Kasturi ia até Bhagavan para coletar esse
artigo manuscrito de Bhagavan em télugo, que
ele traduzia para o inglês, e colocava as duas
versões do artigo de Bhagavan na mesma
edição. Bhagavan continuou contribuindo
com Seu artigo mensal para a “Sanathana
Sarathi” todos os meses desde sua primeira
edição, de fevereiro de 1958 até outubro de
1984, por 26 longos anos sem nenhuma
interrupção. Isso, por si só, é um trabalho
espetacular, se virmos apenas sua magnitude.
Esses
artigos
foram
compilados
posteriormente em 16 livros, chamados
popularmente de série dos Vahini.
Mas isso não é tudo. Ainda mais importante é
a qualidade dos artigos. Escritos em télugo
oral simples, eles capturam a atenção do leitor
por seu estilo direto, que pode ser chamado
coloquial. Seu caráter único reside no fato de
que são simples e fáceis de compreender, e, no

entanto, contêm profundo significado, como
aqueles sobre os Vedas e os Upanishads. As
verdades vedânticas mais profundas,
portanto, são explicadas nesses artigos na
linguagem mais fácil, sem pedantismo nem
traços de erudição, para benefício tanto do
leigo quanto do erudito. Esse é o principal
motivo pelo qual esses livros da série Vahini
têm um apelo universal e têm sido traduzidos
em praticamente todos os idiomas do mundo.
Entretanto, o fato mais impressionante sobre
esses livros é que não foram escritos depois da
leitura de outros livros. Eles fluíram do
coração de Bhagavan naturalmente e sem
esforços, como Seu próprio alento.
Bhagavan não precisa consultar nenhum livro
para fazer comentários com toda autoridade
sobre o conteúdo dos Vedas e Upanishads;
entretanto, a inovação de Sua interpretação e
a profundidade de Seu pensamento
impressionam os eruditos. O Prof. Kasturi
descreve sua experiência direta da forma de
escrever de Bhagavan. Vamos ouvir dele sua
experiência quando, certa vez, ele foi até
Bhagavan para receber o artigo que Ele
escrevia todos os meses para a “Sanathana
Sarathi”.
“Baba declarou, mais de uma vez, que a
recuperação dos estudos e pesquisas védicos,
com o objetivo de restaurar a prática dos
ideais védicos, é um de Seus planos para a
reabilitação do homem. Baba, portanto,
decidiu-se por um pequeno livro sobre os
Upanishads para fixar a atenção do mundo
para a eficácia do Vedanta. Como editor da
revista que publicava sucessivamente os
capítulos desse livro, eu tive uma experiência
incrível todos os meses por um ano inteiro.
Depois de enviar a revista no dia 16 do mês, eu
ia até Ele para a parte seguinte da série. Após
anunciar Ele mesmo o nome do Upanishad ,
Ele me pedia que aguardasse um pouco em

Seu quarto e atravessava a varanda com um
caderno de anotações e uma caneta, até uma
sala onde havia uma mesa e uma cadeira ao
lado, e nada mais. Um dia, chegou a vez do
Brihadaranyaka Upanishad ser resumido e
simplificado. É o maior e o mais profundo dos
dez. Estou certo de que Baba nunca o tinha
lido ou consultado outras pessoas que
poderiam falar desse Upanishad. E não havia
nenhuma cópia disponível em lugar algum,
milhas ao redor. Mas quarenta minutos, após
ter Se munido somente de caneta e do
carderno de anotações, eu pude vê-Lo descer
os 18 degraus de Seu quarto com uma
dissertação de dez páginas que encerrava as
verdades deste Upanishad! Folheei o material
enquanto caminhava em direção à prensa e
meus olhos deram com as palavras em télugo
que diziam: “A grandeza do intelecto do Sábio
Yajnavalkya fica incrivelmente evidente neste
Upanishad.” Eu disse a mim mesmo: “Agora
fica incrivelmente evidente para mim.”
Todos os 16 livros da série Vahini foram
escritos por Bhagavan, de próprio punho, da
forma mais natural e sem esforço, sem
consulta a nenhum livro, qualquer que fosse. É
semelhante ao caso de Seus Discursos, que
fluem tão naturalmente Dele como Seu
suspiro. Esses Discursos e livros Vahini são
verdadeiramente os Vedas e os Upanishads, o
divino conhecimento que Bhagavan, em sua
compaixão, está transmitindo diretamente ao
homem moderno, da mesma forma que o Ser
Supremo sussurrou o conhecimento dos
Vedas aos antigos Rishis.
A espontaneidade de Seus escritos, junto à
riqueza da mensagem compartilhada através
desses artigos de vários livros, tiveram um
efeito tão cativante nos leitores que o número
de assinantes aumentou de algumas centenas
para muitos milhares em pouco tempo. Além
desses artigos de Bhagavan, trechos e

resumos de Seus Discursos também
começaram a encontrar lugar na “Sanathana
Sarathi” depois de um ano de sua publicação,
com títulos como “Life Pilgrimage”, “A
Bhagavad Gita”, “Upadesh Panchamritam”,
“Sathya Sai Sweeties” e “Sathya Sai Speaks". O
primeiro Discurso completo de Bhagavan
apareceu na edição de agosto de 1961 da
“Sanathana Sarathi”, com o título “Inner
Temple” (Templo Interior); foi o Discurso de
Bhagavan dado em Bukkapatnam, em 18 de
julho de 1961. Um resumo detalhado dos
Discursos de Dássara de Bhagavan encontrou
lugar nas edições de novembro e dezembro de
1961 com o título “Mathura Nagar this
Puttaparthi”.
Embora
Bhagavan
tivesse
conversas
informais nas areias do Chitravathi e diversos
outros locais diante de pequenos grupos de
devotos, Ele deu Seu primeiro Discurso
público durante as celebrações de Dássara em
Prasanthi
Nilayam
em
1953.
A
espontaneidade e vigor que marcam os
escritos de Bhagavan também podem ser
vistos em Seus Discursos. Proferidos em
télugo coloquial, em um estilo que é informal
e íntimo, os Discursos de Bhagavan são
ornamentados com interessantes histórias,
parábolas esclarecedoras, versos em sânscrito
extraídos das escrituras e encantadoras
canções em télugo, a maioria das quais são de
autoria própria e brotam de Sua língua
instantaneamente. De fato, quase todos Seus
Discursos começam com uma doce canção e
terminam com umbhajan; ambos fascinam os
ouvintes, quando Ele os canta em Sua voz de
ouro. O toque final são Seus deslumbrantes
poemas, epigramas, símiles, metáforas e
acrônimos, que ilustram as verdades
espirituais mais profundas em um lampejo de
iluminação. Esses adornos são usados de
forma tão artística que não diminuem o brilho
de Sua Mensagem. Ao contrário, melhoram a
clareza, a compreensão e a grandiosidade de
Sua
Mensagem
para
que
fique

permanentemente gravada nos corações dos
ouvintes e leitores. Como Seus Discursos vêm
diretamente de Seu coração e não têm vestígio
algum de artificialidade, eles estão sempre
cheios de frescura e encanto. O volume e a
variedade de Seus Discursos podem ser
estimados consultando-se a “Sathya Sai
Speaks”, que atualmente conta com cerca de
40 volumes. Outro aspecto único desses
Discursos é que são tão cativantes e
envolventes hoje quanto eram seis décadas
atrás. Portanto, não é surpresa alguma que
centenas de milhares de pessoas se amontoem
para ouvi-los quando são pronunciados e os
leiam com avidez e reverência quando
aparecem na forma impressa na “Sanathana
Sarathi”.
Desde 1984, quando Bhagavan concluiu os
artigos da série Vahini com o 8º artigo de
"Leela Kaivalya Vahini", Seus Discursos na
"Sanathana Sarathi" tornaram-se o principal
meio para a mensagem de Bhagavan para a
humanidade. Esta revista, que agora está
sendo impressa em 25 idiomas, da Índia e de
outros países, tem assinantes em quase todos
os países do mundo que a lêem com
reverência como qualquer outra escritura. A
maioria dos leitores considera essa chegada
da “Sanathana Sarathi” a seu lar como algo tão
bom quanto a vinda do Próprio Bhagavan, pois
a palavra de Deus é o Próprio Deus. É difícil
encontrar outra revista espiritual que tenha
um número tão grande de assinantes em todas
as partes do mundo e que esteja sendo
publicada, todos os meses, em tantos idiomas
do mundo.
Bhagavan queria que a “Sanathana Sarathi”
fosse uma revista pura e firmemente
espiritual para transmitir à humanidade Sua
mensagem de amor, unidade e paz de forma a
trazer alegria, conforto e harmonia para suas
vidas. Assim, é notória a ausência nesta revista
de um motivo comerical, fato que distingue os
esforços de Bhagavan dos outros. Desde a

primeiríssima edição em fevereiro de 1958,
anunciou-se:
“Nenhuma
propaganda
comercial será publicada nesta revista.”
Bhagavan sempre aconselhou aqueles a quem
foi atribuído o trabalho de edição e publicação
da revista que se concentrassem em
transmitir Sua mensagem de verdade e amor
ao mundo sem nenhum cálculo de perdas e
ganhos.
É a imensa sorte dos contemporâneos deste
Avatar poder não somente estar recebendo
Sua Divina Mensagem diretamente Dele, mas
também testemunhar com os próprios olhos
como
Ele
tem
demonstrado
Seus
ensinamentos em Sua Própria vida. Sua vida é
o brilhante exemplo de Sathya, Dharma,
Shanti, Prema e Ahimsa e todos Seus
Ensinamentos. Mas isso não é tudo. Ele fundou
muitas instituições e iniciou diversos projetos
para mostrar aos líderes do mundo como os
ideais podem ser transformados em realidade
para criar um mundo saturado de amor, paz,
unidade e harmonia. Suas instituições
educacionais, por exemplo, mostram na
prática ao mundo que a finalidade da
educação é o caráter. Da mesma forma, Seus
hospitais apresentam na prática o ideal do
atendimento médico gratuito e de qualidade
para todos. Seus projetos de água potável e
muitos outros esquemas de bem-estar social
mostram a idéia do serviço desinteressado à
humanidade. Prasanthi Nilayam, fundada por
Ele, demonstra ao mundo o ideal de
Irmandade entre os Homens e Paternidade de
Deus, onde povos de todas as religiões,
nacionalidades e raças vivem em uma
atmosfera de unidade, amor e paz como uma
raça; a da humanidade. Da mesma forma, a
“Sanathana
Sarathi”
representa
um
resplandecente farol de luz para mostrar à
mídia mundial como pode desempenhar seu
dever de ensinar ideais nobres à humanidade
sem considerações comerciais.

A “Sanathana Sarathi” não apenas tem sido
uma poderosa fonte de apoio, auxilio e
felicidade na vida de milhões de leitores em
todas as partes do mundo, pertencentes a
todas as nacionalidades, raças e fés, mas o que
é mais importante, elevou, iluminou e
transformou suas vidas durante os últimos 50
anos. O papel exclusivo desempenhado por ela
para a redenção da humanidade não tem
praticamente nenhum paralelo na história
espiritual do mundo. No jubileu de ouro da
“Sanathana Sarathi”, com grande humildade
ofereço minha profunda gratidão a Bhagavan,
em nome de milhões de seus gratos leitores
por dar esta revista divina ao homem
moderno para sua elevação ética e espiritual.
- Editor

DIVINO DISCURSO: VIJAYA DASAMI
IMPREGNE TODAS SUAS REALIZAÇÕES
COM VERDADE E RETIDÃO
Vijaya Dasami é um festival que é
celebrado por todos. Porém, para alguns ele
traz tristezas, porque foi durante o Festival de
Vijaya Dasami que o Avatar Shirdi Sai
abandonou o “velho corpo”. O corpo humano é
claro, físico e temporário.
Práticas Espirituais são sem utilidade sem
a Verdade e a Retidão
Certa vez, quando Lakshmibai veio até
Shirdi Sai Baba, ele lhe disse: “Lakshmibai!
Conserve estas duas moedas com você. Elas
são moedas de ouro” (Enquanto narrava este
incidente, Bhagavan materializou duas
moedas de ouro e as mostrou aos devotos).
Estas duas moedas simbolizam a Verdade e a
Retidão, valores que ajudam o homem a
evoluir no caminho da espiritualidade. Swami
freqüentemente canta a canção: “Sathya
Dharmamu Santhi Premalato Nee Nitya Jivana
Yatra Saginchu” (Realize a jornada de sua vida
aderindo aos princípios da Verdade, Retidão,
Paz e Amor). Verdade é Atma. Seguir o
caminho da Retidão é o nosso dever. Por
conseguinte, siga o caminho da Retidão
aderindo à Verdade. Estes dois constituem a
verdadeira prática espiritual. Eles a
protegerão em cada caminho. Eles a aliviarão
de todos os sofrimentos, misérias e
dificuldades. Desde aquele dia, Lakshmibai
manteve aquelas duas moedas com ela,
pensando: “Estas são as moedas dadas por
Baba. Elas são feitas de ouro e até mais
valiosas do que diamantes. Não há nada mais
valioso do que elas. Não quero nada mais
exceto elas próprias, porque representam a
Verdade e a Retidão.”
O homem não deveria desviar, nem
mesmo um pouquinho, do caminho da

Verdade e da Retidão, enquanto está
conduzindo sua vida no mundo. Se nós temos
a Verdade em nosso coração e a Retidão em
nossas ações, nós não necessitamos de
nenhuma outra prática espiritual. Estas duas
são suficientes para nós. Ambas, Verdade e
Retidão são importantes para o homem
superar seus sofrimentos e dificuldades.
Há bilhões de pessoas no mundo.
Somente na Índia, milhares de pessoas
nascem. Mas a mesma divindade está presente
em todos. Pode haver um número de pessoas
no mundo, mas a divindade presente neles é
apenas uma somente. O Senhor é a única
verdade [forte aplauso]. Você pode chamar
Deus por qualquer nome: Allah, Jesus, Rama,
Krishna, Govinda. Mas, Deus é somente Um.
Estes são os nomes dados aos corpos; Eles não
são os nomes reais. Entretanto, considere
Deus como um e guarde esta verdade em seu
coração. A Verdade é Deus. Propague esta
verdade.
Nós executamos vários atos de caridade
e retidão. Mas mera execução não é
importante. O que quer que você faça,
impregne sua ação com Verdade. Todos serão
felizes se seguirem este caminho. Somente
uma coisa existe neste mundo e isto é a
Verdade. Ekam
Sath
Viprah
Bahudha
Vadanti (a verdade é uma, mas o sábio referese a ela por vários nomes). Somente a verdade
é eterna neste mundo. Tudo o mais é
temporário, como as nuvens que passam.
Diferentes nomes e formas que existem neste
mundo não são permanentes. Somente a
verdade é permanente e imutável. Depois de
instalar esta verdade em seu coração,
qualquer ação que você realize, será uma reta
ação.

relacionado a quem? Então, não existe
nenhum relacionamento.
O corpo é composto de cinco elementos e, mais
cedo ou mais tarde,
está determinado a perecer,
mas o Habitante Interno não tem nem
nascimento, nem morte.
Ele não tem apego a nada e é a eterna
testemunha.
(Poema télugo)

Como há muitos jovens reunidos aqui,
Eu quero dizer-lhes uma coisa muito
importante. Mas vocês não deveriam
considerá-la de maneira distinta. Devido à
influência dos tempos modernos, os jovens
são tentados pelo amor físico e mundano. Mas
quanto dura o amor físico entre marido e
mulher? Dura somente alguns anos. Então
ocorre uma mudança. Amor físico dá somente
satisfação temporária aos nossos sentidos. Ele
não é permanente.
O Corpo Humano tem um tempo limitado
Todos são um. Quem quer que você ame,
equivale a amar somente a Deus. Somente
Deus é importante e eterno. O Amor é um e
este amor é Deus. O que quer que você faça
com amor, estará destinado a ser um sucesso.
Somente o verdadeiro amor é eterno. Ele não
está sujeito a mudanças. Relacionamentos
físicos existem somente enquanto os corpos
duram. Quando o corpo se vai, quem estará

O corpo não é permanente. Somente o
Habitante Interno é permanente. É um grande
erro esquecê-Lo. Não dê importância ao corpo.
Somente o Habitante Interno é importante. Ele
é a encarnação da verdade. Quando você se
conscientiza da verdadeira natureza do
Habitante Interno, então Ele cuidará de você
com toda consideração. Nunca devemos nos
esquecer Daquele que é imutável.
Era o período de Dasami (décimo dia do
mês lunar) quando Baba deixou seu corpo em
Shirdi. Antes de abandonar seu corpo mortal,
ele disse aos devotos que se reuniram ao seu
redor: “Não dêem importância ao corpo. Ele se
debilita e perde sua vitalidade em pouco
tempo. Porque considerar como verdadeiro
tal corpo temporário? Ninguém deveria
derramar lágrimas, quando alguém abandona
o corpo. A morte é um fenômeno natural. Nós
utilizamos o corpo enquanto vivemos. Depois,
você considera-o como um sonho, que dura
somente um curto espaço de tempo. “Quando
Baba deixou o corpo, os devotos conservaramno como estava e aguardaram um pouco, na
esperança de que retornasse ao corpo. Logo a
seguir, eles decidiram construir um espaço
(Samadhi) para colocar o corpo de Baba.
Assim, eles retiraram o corpo da pequena
residência de Baba (Chavadi) e o colocaram no
Samadhi. Mesmo que o corpo dure por um
longo período, de qualquer maneira é
temporário. O corpo tem um limite. Mesmo

este corpo, como todos os outros, tem um
tempo limitado. Não há sentido em
ultrapassar este limite. Da mesma maneira,
cada corpo tem seu próprio limite. À medida
que os dias passam, o fim se aproxima.
Consequentemente, encarnações do amor!
Vocês devem considerar o amor como o mais
importante. Guarde esta verdade em seus
corações. Qualquer trabalho que realizem,
façam-no em acordo com os princípios da
Retidão. A Verdade nutre a Retidão e a Retidão
protege a Verdade.
Somente a Verdade e a Retidão podem
Proteger o Mundo
Se nós consideramos a Verdade e a
Retidão como os principais valores de nossa
vida, eles não só nos sustentarão como
também protegerão todo o mundo. Nós
adotamos vários métodos para o bem estar e
proteção do mundo. Mas todos são artificiais.
Os meios reais são Verdade e Retidão.
Conserve-os sempre com você, dia e noite, e os
instale em seu coração. Vocês limitam
Verdade e Retidão meramente ao discurso.
Não, não. Vocês devem impregnar seu coração
com eles. Somente então, eles lhe darão os
frutos desejados. Não há utilidade só falar
sobre a Verdade e a Retidão. Até um
gramofone pode fazer isto. Vocês devem falar
de coração. Somente então, ficarão impressos
no coração; eles estarão em você, com você,
abaixo e acima de você. Estarão ao seu redor o
tempo todo. Vocês deveriam tentar adotá-los
como os primeiros princípios de Sadhana
(prática espiritual).
Baba deu duas moedas para Lakshmibai
como símbolos destes dois importantes meios
da sadhana. Vocês devem aspirar somente
pela Verdade e pela Retidão, podem se
submeter a todos os tipos de práticas
espirituais, mas a Verdade e Retidão devem
ser adotadas como os meios permanentes de
sadhana. Uma vez, a filha de Lakshmibai veio

até ela e disse: “Amma! Dê-me aquelas duas
moedas.” Mas Lakshmibai se recusou a fazer
isto, dizendo: “Estas devem retornar a ele, que
as deu para mim. Elas não poderão ser
repassadas para nenhuma outra pessoa. Elas
vieram da Verdade e retornarão para a
Verdade.”
Você pode recitar algum nome de Deus,
entoar algum mantra, fazer yajna (ritual de
sacrifício), mas a Verdade e a Retidão são
princípios básicos para toda prática espiritual.
As Práticas Espirituais somente têm
significado para santificar o tempo. A Verdade
e a Retidão são as mais importantes e eternas.
Elas são imutáveis e o acompanharão mesmo
depois de sua morte, permanecerão com você
por todos os seus nascimentos. Você deveria,
em absoluta, seguir a Verdade e a Retidão em
sua vida. Quando você as considera como a
base de sua vida, você não necessita realizar
nenhum sadhana. Você empreende inúmeros
sadhanas, mas serão inúteis se você ignorar a
Verdade e a Retidão. Você pode entoar o
Divino Nome “Ram, Ram, Ram...”. Você pode
fazer a repetição do Nome (Japa), utilizando as
contas de um rosário, mas se sua mente não
estiver voltada para Deus, qual será a
utilidade? Passar as contas de um rosário não
é importante. Sua mente deve estar voltada
para Deus. Somente então, sua prática
espiritual tornar-se-á significativa. O que quer
que você faça, deve estar baseado na verdade.
O que quer que você fale, deve estar
impregnado com a verdade. A Verdade é a
nossa vida. A Retidão é a nossa respiração.
Nossa vida será santificada, quando nós
adotamos estes dois valores como a base para
as nossas realizações. Você pode ouvir a
inúmeros discursos, você pode estudar os
Upanishads (escritura sagrada Hindu, parte
dos Vedas), o Gita (versos épicos do
Mahabharata, um dos épicos mais antigos da
Índia) e outros textos sagrados, mas você
estará somente perdendo seu tempo, se não
aderir à Verdade e à Retidão. Você pode

santificar o seu tempo seguindo estas
práticas, mas elas não farão sua vida valer a
pena. Verdade e Retidão são muito
importantes para se obter a liberação.

só caminho. Uma vez que você entenda a
verdade da unidade e a guarda em seu
coração, sua vida estará santificada.
A Unidade da Humanidade é Eminente
Encarnações do Amor!

Você deve sempre lembrar que é parte
da divindade. Como Krishna disse:
“Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana”
(o Atma eterno em todos seres é uma parte de
Meu Ser). Você não é separado de Deus. Você
é um aspecto de Mim. Você deve reconhecer
sua relação com Deus. Esta relação é eterna.
Você pode pertencer a alguma religião, você
pode ir a qualquer lugar, mas esta relação com
Deus existirá sempre. Portanto, não veja
diferenças, quaisquer que sejam. Todas as
religiões são uma. Se sua mente é boa, como
pode
alguma
religião
ser
má?
Consequentemente, purifique e eleve sua
mente. Entenda o verdadeiro significado da
religião. As diferenças estão em sua mente e
não nas religiões. Não tenha dúvidas a este
respeito. Mantenha sua mente sempre
impregnada com verdade e amor. Verdade é
Atma. Nós freqüentemente utilizamos o termo
“Eu próprio”. O que significa “Eu”? Eis o Atma.
Siga os princípios do “Eu”. Considere-o como
seu caminho da Retidão. Aquele que adere a
este princípio nunca será prejudicado. Ele
verá somente a unidade e seguirá somente um

Todos vocês devem instalar a Verdade e
a Retidão em seus corações. Nunca deixem
estes valores. A Retidão não está limitada a
atos de caridade. Vocês deverão seguir a voz
de suas consciências. Se vocês aderirem a
estes princípios, permanecerão sempre como
as encarnações da verdade. De fato, vocês são
encarnações da verdade. Todos são formas de
Sathya Sai! [fortes e prolongados aplausos].
Instale esta verdade em seu coração e leve
uma vida divina. Vocês sentiram que Swami
não se dirigiu a vocês, mesmo durante o
Navaratri (festival Hindu da mãe Divina). Hoje
é Vijaya Dasami. Este é o dia de deixar o “velho
corpo”. Tendo vindo neste novo corpo, Eu dei
a vocês a prova de tudo o que aconteceu na
época do “velho corpo”.
Vocês devem continuar o sadhana, a
despeito de todos os obstáculos. Não busquem
más companhias. Se vocês se associam a más
companhias, vocês também se tornarão maus.
Por conseguinte, sempre busquem boas
companhias.
O
que
significa
boas
companhias? A Verdade e Retidão constituem
boas companhias. Vocês podem estar com
qualquer tipo de companhia e não serão
prejudicados, se conservarem consigo a
Verdade e a Retidão.
Muito brevemente, todo o país estará
unido [forte aplauso]. De fato, todo o mundo
se tornará um. Desista de considerações
estreitas de casta, religião e nacionalidade,
todos serão unidos e experimentarão a
Divindade. Todos desenvolverão o sentimento
de amor e se considerarão irmãos e irmãs.
Vocês se dirigem uns aos outros como “irmãos

e irmãs”. Vocês saúdam uns aos outros
dizendo “olá, olá”. Mas, qual a utilidade se seu
interior estiver vazio? Saúdem uns aos outros
com um sorriso na face. Não alardeiem com
altas e vazias gargalhadas: “hahaha...”.
Sorriam suave e docemente. Este é o real
sorriso. Por outro lado, se gargalhar de forma
mais alta, você estará meramente espalhando
a poluição sonora.
Vocês são todos afortunados. Hoje eu
expliquei para vocês o significado das duas
moedas de ouro dadas para Lakshmibai por
Shirdi Sai Baba. Muitas pessoas tentaram tirar
aquelas moedas de ouro dela. Mas ela não as
deu para ninguém. Alguns dias antes de Baba
deixar seu corpo mortal, ela colocou então
aquelas moedas de ouro nas mãos de Baba,
dizendo: “Você deu estas moedas para mim,
então, elas Lhe pertencem. Nem meus filhos,
nem ninguém mais, têm algo a fazer com elas.”
O relacionamento entre mãe e filho vem
de nascimento, enquanto o relacionamento de
esposa e marido é formado depois do
casamento. Se não há casamento, não haverá
marido e mulher; nem filho e nem
filha. Verdadeiramente falando, ninguém está
relacionado com ninguém. Cada um tem seu
próprio caminho.
[Bhagavan concluiu Seu Discurso com a
canção: “Bhaja Govindam, Bhaja Govindam...”]
– Do discurso de Bhagavan, no Salão Sai
Kulwant, Prasanthi Nilayam, por ocasião
do Vijaya Dasami, em 21 de Outubro de
2007.

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM
A realização do Veda Purusha Saptaha Jñana
Yajna, a adoração da Mãe Divina (Devi) nas
formas de Durga, Lakshmi e Sarasvati, as
palavras inspiradoras e as bênçãos de
Bhagavan nos Seus Discursos, as palestras
esclarecedoras de estudiosos ilustres sobre
tópicos espirituais durante a programação do
Prasanthi Vidvan Mahasabha, a distribuição de
alimentos e roupas a centenas de milhares de
aldeões na forma do Grama Seva, o canto de
mantras védicos e a realização de bhajans e
canções devocionais na Divina Presença de
Bhagavan proporcionaram uma atmosfera
espiritual e divina única a Prasanthi Nilayam
durante as celebrações do Navaratri (nove
dias de adoração). O Salão Sai Kulwant e o
Auditório Purnachandra, sedes desses
eventos de imensa significação espiritual,
foram adequadamente decorados nessa
ocasião e centenas de milhares de devotos
experimentaram a ambrosia desse banquete
espiritual. Também neste ano, todos esses
programas fizeram parte das celebrações do
Navaratri e do Dasara em Prasanthi Nilayam.
VEDA PURUSHA SAPTAHA JÑANA YAJNA
O Veda Purusha Saptaha Jñana Yajna começou
na manhã de 15 de outubro de 2007, no
Auditório Purnachandra, em cujo palco havia
sido montado um Yajna Kunda (altar para o
sacrifício). Bhagavan chegou ao Salão Sai
Kulwant às 9h15min em meio a sagrados
cantos védicos entoados pelos estudantes e as
notas auspiciosas da música do Nadasvaram
(instrumento de sopro), tocado por um grupo
de músicos. Depois de derramar em devotos
ansiosos pela Sua Presença a bemaventurança de Seu Divino darshan no Salão
Sai Kulwant, Bhagavan foi ao mandir e
distribuiu roupas cerimoniais aos ritviks
(sacerdotes védicos), que foram abençoados
por Bhagavan para conduzir o Veda Purusha
Saptaha
Jñana
Yajna
no
Auditório

Purnachandra por sete dias, de 15 a 21 de
outubro de 2007. Depois de vestirem o novo
traje santificado por Bhagavan, os sacerdotes
retornaram ao mandir, sentaram-se ao redor
de Bhagavan e começaram a cantar mantras
védicos, criando uma bela cena que evocava os
tempos védicos, em que os discípulos se
reuniam ao redor do seu guru e cantavam
hinos sagrados. Após a conclusão desses
cânticos védicos, Bhagavan abençoou os
sacerdotes, que saíram do mandir carregando
okalasha (recipiente) sagrado e se dirigiram
ao Auditório Purnachandra às 9h40min,
cantando mantras védicos durante todo o
tempo. Eles foram conduzidos por músicos de
Nadasvaram e seguidos por um grupo de
estudantes que cantavam os Vedas em seus
trajes cerimoniais.

Purnahuti (oferendas finais) sendo oferecido
no Yajna Kunda montado no Auditório
Purnachandra, em 21 de outubro de 2007,
marcando a conclusão do Veda Purusha
Saptaha Jñana Yajna.
Ao chegar ao Auditório Purnachandra,
os ritviks realizaram
as
preparações
necessárias para o início do Yajna. Bhagavan
chegou ao Auditório às 10h e acendeu a
lamparina sagrada para a adoração da Mãe
Divina
(Devi).
Em
seguida,
dois ritviks começaram o processo de
produção do fogo sagrado da maneira
tradicional, batendo um pedaço de madeira
contra outro. Conforme essa vigorosa fricção
ganhava intensidade, se levantava uma nuvem

de fumaça, que foi abanada para se acender o
fogo. Com as bênçãos de Bhagavan, ateou-se
fogo no Yajna Kunda, o qual entrou em
combustão com a adição de madeira sagrada e
oferendas de ghee (manteiga clarificada), em
meio a cânticos védicos. Enquanto isso, um
sacerdote começou o Surya Namaskar
(adoração ao Sol), alguns estudiosos e um
grupo de estudantes começaram o estudo das
escrituras e dois grupos de estudantes
iniciaram
o
canto
dos
Vedas.
Simultaneamente, um sacerdote e sua esposa
começaram a adoração da Mãe Divina,
enquanto outro sacerdote começou o
Sahasralingarchana (adoração de mil lingas).
Assim começou o Yajna de sete dias de
duração pela paz e prosperidade da
humanidade, na Divina Presença do Veda
Purusha (Deus védico), Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba, que o presidiu e recebeu o arathi
diariamente. As oferendas ao fogo sacrificial
com canto do Krishna Yajur Veda pelos
sacerdotes, o estudo das escrituras por
eruditos e estudantes, a entoação de mantras
védicos por sacerdotes e estudantes e todos os
demais rituais continuaram por sete dias, e
tiveram uma feliz conclusão no dia de Vijaya
Dasami (Dia da Vitória), 21 de outubro de
2007, com a oferta do Purnahuti (oferendas
finais) ao fogo sagrado pelo Veda Purusha, o
próprio Bhagavan Baba.
Em 21 de outubro, Bhagavan veio ao Auditório
Purnachandra às 10h, em meio a cânticos
védicos entoados por sacerdotes e estudantes.
Logo depois da Sua chegada, Bhagavan
abençoou o precioso material para o
Purnahuti, que foi colocado no fogo sacrificial
no Yajna Kunda com canto de mantras védicos
e notas auspiciosas da música do Nadasvaram.
Oferendas de ghee também foram oferecidas
ao fogo sagrado, marcando a conclusão
do Yajna. Bhagavan verteu Suas bênçãos
sobre os sacerdotes, salpicando akshatas
(grãos de arroz amarelo) sagrados e tirtham
(água sagrada) neles que, por sua vez,

ofereceram suas saudações aos Seus Divinos
Pés de Lótus, expressando sua gratidão por
Ele ter lhes dado essa oportunidade em Sua
Divina Presença. Os milhares de devotos que
assistiram a esse grande espetáculo por sete
dias ficaram preenchidos pelas vibrações
sagradas geradas pelo Yajna. Essas poderosas
vibrações espirituais também purificaram e
santificaram o ambiente para o benefício de
toda a humanidade.
PRASANTHI VIDVAN MAHASABHA
Enquanto o Yajna continuava pela manhã no
Auditório Purnachandra, as atividades do
Prasanthi
Vidvan
Mahasabha eram
conduzidas no Salão Sai Kulwant na parte da
tarde. Em 15 de outubro de 2007, Bhagavan
abençoou dois ilustres oradores, que se
dirigiram à assembléia na primeira sessão
do Prasanthi Vidvan Mahasabha. O primeiro
palestrante foi o Dr. G. Venkataraman, ex-vicereitor da Universidade Sri Sathya Sai.
Discorrendo sobre a importância das
celebrações do Navaratri, o eminente
palestrante observou que a adoração de
Durga, Lakshmi e Sarasvati durante aqueles
nove dias significava a aniquilação das
tendências demoníacas do homem, as quais
eram a causa de todos os problemas do
mundo. Nada, disse ele, é mais poderoso do
que o amor puro e altruísta, amor que
Bhagavan, como a Mãe Divina, estava
ensinando a humanidade a praticar. O
segundo palestrante dessa sessão foi o Prof. M.
Virabhadraiah, membro do corpo docente do
Campus
de
Prasanthi
Nilayam
da
Universidade Sri Sathya Sai. Ao narrar alguns
incidentes das vidas de devotos que
denotavam a onipotência, onipresença e
onisciência de Bhagavan, o versado orador
destacou que a fé na Divindade de Bhagavan
poderia levar o homem moderno ao caminho
da redenção. Bhagavan, disse ele, é o único
refúgio para a humanidade, que enfrenta hoje
problemas complexos.

Em 16 de outubro, Sri Anil Kumar, membro
docente do Campus de Prasanthi Nilayam da
Universidade Sri Sathya Sai, se dirigiu à
assembléia. O distinto orador se referiu a
Bhagavan como sendo a encarnação de Durga,
Lakshmi e Sarasvati e narrou suas
experiências pessoais desses aspectos da
Divindade de Bhagavan. Em conclusão, Sri
Anil Kumar exortou os devotos a colocarem os
ensinamentos de Bhagavan em prática e
ganhar a Sua graça.
Na sessão seguinte do Prasanthi Vidvan
Mahasabha, realizada na tarde de 17 de
outubro, dois palestrantes se dirigiram à
assembléia. O primeiro, Sri G. Srirangarajan,
membro do corpo docente da Universidade, se
referiu ao Grama Seva1 como karma yajna2, e
descreveu as características que transformam
mesmo ações comuns em karma yajna,para o
homem atingir a auto-purificação (atma
shuddhi). O segundo orador dessa sessão foi
Sri Natesh Shankar Shetty, estudante do
segundo ano de mestrado em ciências da
Universidade, que mencionou muitos
incidentes como exemplos do amor de mil
mães de Bhagavan, e enfatizou o amor puro
como o fator mais poderoso para a redenção
do homem. Ele expressou sua gratidão a
Bhagavan
por ter-lhe dado aquela
oportunidade de falar na Sua Divina Presença
naquele que era o dia do seu aniversário. Após
a conclusão da sua fala, Bhagavan o abençoou
e materializou para ele um anel de ouro como
um presente pelo seu aniversário.
Dois palestrantes se dirigiram à assembléia
em 18 de outubro de 2007. O primeiro foi Sri
B. N. Narasimha Murthy, Diretor do Campus
de Brindavam da Universidade Sri Sathya Sai.
Sua palestra foi brindada com uma série de
interessantes incidentes da vida de muitos
devotos, o distinto orador descreveu as várias
fases da Missão Divina de Bhagavan, que
começou com lila (milagre ou jogo divino)
e mahima (manifestação do poder divino),

culminando no estabelecimento do Sanathana
Dharma (a Religião Eterna) para a redenção
da vida do homem moderno na Terra. O
segundo palestrante foi Sri Krishnan Kumar,
um estudante do segundo ano de MBA da
Universidade, que observou que as
oportunidades que Bhagavan fornece a Seus
estudantes de servir aos outros com amor
altruísta têm um grande potencial de subjugar
seus egos e transformar suas vidas.
Smt. Anjali Devi, uma atriz famosa e devota
fervorosa de Bhagavan pelos últimos 46 anos,
foi a palestrante da sessão de 19 de outubro de
2007. Relembrando suas experiências da
Divina glória de Bhagavan, ela comentou que
46 anos haviam se passado como 46 minutos
pela graça de Bhagavan. Falando sobre a
recente visita de Bhagavan a Chennai, a ilustre
oradora observou que toda a cidade fora
santificada pelo toque dos Pés de Lótus de
Bhagavan. O segundo palestrante, Prof. A.
Anantha Raman, membro docente do Campus
de Prasanthi Nilayam da Universidade,
enfatizou a necessidade da aderência
aodharma (retidão) na vida do homem de
hoje. Dharma, disse ele, implica tanto em
dever quanto em razão combinada com
moralidade social. Segundo ele, o homem
poderia alcançar alturas sublimes se baseasse
suas ações no dharma.
No sagrado dia de Vijaya Dasami, Bhagavan
abençoou a imensa congregação de devotos
com um Discurso muito inspirador (transcrito
nesta edição), no qual Ele exortou os devotos
a redimir suas vidas seguindo a verdade
(sathya) e a retidão (dharma). Ao narrar a
história de Shirdi Sai Baba, Bhagavan também
materializou as duas moedas de ouro dadas
por Shirdi Sai a Lakshmibai, as quais
simbolizavam sathya e dharma. Antes do
Discurso de Bhagavan, dois oradores
compartilharam seus pensamentos com os
devotos reunidos. O primeiro palestrante
dessa sessão final do Prasanthi Vidvan

Mahasabha foi Sri Ajit Popat, um devoto
fervoroso de Bhagavan de Londres. Sri Popat
observou que é o dever dos devotos de
Bhagavan obedecer ao Seu comando e colocar
Seus ensinamentos em prática. O segundo
palestrante da sessão foi Sri S. V. Giri, ex-vicereitor da Universidade Sri Sathya Sai, que se
referiu ao Grama Seva como uma experiência
que enobrece e eleva tanto os estudantes que
vão de porta em porta para servir quanto os
aldeões que aumentam seu poder emocional e
econômico através disso. A qualidade do
serviço é a característica mais ressaltada da
Organização Sai, que tem a maior mão-deobra de dedicados e abnegados trabalhadores
do mundo, observou o versado palestrante. O
encerramento da programação do Prasanthi
Vidvan Mahasabha veio com o Divino Discurso
de Bhagavan, que sucedeu a palestra de Sri
Giri.
SRI SATHYA SAI GRAMA SEVA DE 2007
O amor desinteressado de Bhagavan, junto
com alimentos e vestimentas na forma
dePrasadam, foi levado a 250.000 aldeões de
150 vilarejos dos mandals (unidades
administrativas)
de
Puttaparthi,
Bukkapatnam e Kothacheruvu, através
do Grama Seva (serviço nas vilas) realizado
pelos estudantes e pelo quadro funcional da
Universidade Sri Sathya Sai, dos dias 13 a 21
de outubro de 2007. Todo o trabalho foi
executado
de
forma
extremamente
sistemática e planejada. Enquanto os
estudantes do Campus de Anantapur, junto
com estudantes do último ano da Escola
Secundária Superior Sri Sathya Sai,
preparavam os pacotes com o alimento e
laddu (doce indiano) oferecido como
Prasadam, os estudantes dos Campi de
Brindavan e Prasanthi Nilayam, divididos em
seis grupos de 120 pessoas, carregavam 40
veículos com o alimento e as roupas a serem
distribuídas, levando-os para os vilarejos de
destino.

Funcionários e estudantes realizando Nagar
Sankirtan nas ruas de um vilarejo antes de
começarem a distribuição de Prasadam nas
casas dos aldeões.
Foram atendidas cerca de 6.000 famílias por
dia, a fim de completar todo o trabalho em
apenas oito dias. Os grupos de distribuição
eram invariavelmente encabeçados por
professores e estudantes veteranos. Antes de
começar a distribuição de Prasadam, os
grupos de funcionários e estudantes
realizaram Nagar Sankirtan3 nas ruas dos
vilarejos, no qual os aldeões também
participaram com entusiasmo. A distribuição
da Prasadam de Bhagavan foi feita com amor
e humildade na entrada da casa de cada
família. Em cada casa, o grupo de estudantes
primeiramente saudava os residentes com um
amoroso Sai Ram e humildemente lhes dava
a Prasadam dizendo que aquele era o presente
de amor de Bhagavan para eles.

Prasadam de Bhagavan foi oferecido
com amor e humildade pelos
funcionários e estudantes aos aldeões
durante o Grama Seva.
Os aldeões também recebiam a Prasadam de
Bhagavan com grande reverência e comiam
juntos os alimentos. No nono e último dia, os
funcionários e estudantes do Campus de
Anantapur
realizaram
a
distribuição
de Prasadam dentro de Prasanthi Nilayam.
Todo o trabalho foi conduzido com amor
altruísta e tratado como uma experiência
espiritual, que elevou tanto aqueles que
serviam Prasadam quanto aqueles que a
recebiam.
ACAMPAMENTOS DE JOVENS,
PEREGRINAÇÕES E PROGRAMAS
CULTURAIS
Os estados de Gujarat, Kerala, Assam, Manipur
e estados do Nordeste organizaram seus
acampamentos de jovens em Prasanthi
Nilayam no mês de outubro de 2007. Além
disso, milhares de devotos vieram dos
distritos de Nizamabad e Prakasam de Andra
Pradesh em peregrinação a Prasanthi
Nilayam.

Acampamento de jovens do estado de
Gujarat
Mais de 600 jovens de diversas partes de
Gujarat vieram a Prasanthi Nilayam para
participar de um acampamento de jovens
organizado pela Organização Sri Sathya Sai de
Serviço de Gujarat, de 1º a 3 de outubro de
2007. Além de experimentar a bemaventurança do darshan de Bhagavan no Salão
Sai Kulwant, os jovens participaram das
deliberações do acampamento de jovens, que
aconteceram no Salão de Conferências em
Prasanthi Nilayam, em todos os três dias.

tarefas tão estupendas que somente Deus
poderia fazer. Essa peça curta, mas muito
impressionante, foi concluída com um belo e
doce canto cantado por todo o grupo.
Após a conclusão da peça teatral, Bhagavan
abençoou o elenco, distribuiu roupas e posou
com eles para fotos em grupo. Bhagavan
também materializou uma corrente de ouro
para o jovem que representara o papel do
estudante e um anel para aquele que fizera o
papel do professor. A peça foi seguida
por bhajans, liderados pelos jovens Sai de
Gujarat, tanto moças quanto rapazes. A
programação chegou ao fim com o arathi a
Bhagavan às 18h10min.
Acampamento de jovens de Kerala

A peça teatral apresentada pelos jovens Sai de
Gujarat no Salão Sai Kulwant em 2 de outubro
de 2007 ressaltou a importância da fé na vida
do homem.
Na tarde de 2 de outubro, um grupo desses
jovens apresentou uma peça teatral intitulada
“Shradhavan Labhate Gyanam” (Aquele que
possui fé alcança a sabedoria) no Salão Sai
Kulwant, na Divina Presença de Bhagavan. A
peça começou às 16h50min com uma bela
canção invocatória cantada pelos jovens Sai de
Gujarat. A peça destacou a importância da fé
na vida do homem através de um diálogo
muito vivo entre um moderno professor de
ciência e um estudante que recebera
treinamento Bal Vikas na infância e vivenciara
a Divindade de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
O estudante por fim convenceu o professor de
que Deus havia encarnado na Terra na forma
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que realizou

Cerca de 3.800 jovens (1.600 garotas e 2.200
rapazes) vieram a Prasanthi Nilayam de
diversas partes de Kerala para participar de
um acampamento de jovens de três dias,
organizado pela Organização Sri Sathya Sai de
Serviço de Kerala, de 10 a 12 de outubro de
2007. Antes de participarem desse
acampamento de jovens, todos participantes
realizaram um sadhana individual intensivo e
realizaram Grama Seva em seus respectivos
locais de origem. Durante os três dias de
acampamento,
os
participantes
experimentaram a bem-aventurança do
darshan de Bhagavan no Salão Sai Kulwant e
participaram de aulas de orientação em todos
os três dias.
Os cantores e cantoras conduziram os bhajans
no Salão Sai Kulwant Sai na tarde de 11 de
outubro. Bhagavan os abençoou e também
materializou uma corrente de ouro para um
deles.

canções devocionais e bhajans, incluindo o
famoso Mira bhajan “Payo Ji Meine Ram Ratan
Dhan
Payo”.
Bhagavan
agraciou
a
apresentação com a Sua Presença, abençoou o
artista após a conclusão do seu concerto e deu
roupas a ele e aos artistas que fizeram o
acompanhamento musical. Ele também
materializou uma corrente de ouro para o
músico. O programa chegou ao fim com
o arathi a Bhagavan às 19h.
Uma parte dos jovens Sai de Kerala
participando
das
deliberações
do
acampamento de jovens organizado em
Prasanthi Nilayam de 10 a 12 de outubro de
2007.
As deliberações das aulas de orientação foram
conduzidas em um espaçoso pandal (tenda ou
abrigo) para os participantes do sexo
masculino e no primeiro andar da Cantina do
Norte Indiano para as mulheres participantes.
Os tópicos discutidos durante essas
deliberações incluíram “Os jovens de Deus”,
“Jovens e Espiritualidade”, “Glória do Avatar
de Sai”, “Grama Seva”, “Jornada para Deus”,
“Glória
da
Organização
Sai”,
“Desenvolvimento da personalidade com base
nos Valores Humanos” e “Sai – modelo
exemplar para os jovens”. No dia de
encerramento, Sri B. N. Narasimha Murthy se
dirigiu à sessão mista dos jovens e lhes deu
valiosas idéias de sadhana pessoal visando
alcançar o objetivo da vida.
Um fascinante concerto de clarinete
Na tarde de 20 de outubro de 2007, penúltimo
dia das atividades do Prasanthi Vidvan
Mahasabha, o renomado músico Pandit
Narasimhalu apresentou um concerto de
clarinete no Salão Sai Kulwant. O programa
começou às 18h, após o divino darshan de
Bhagavan. Começando com uma composição
em louvor ao Senhor Ganesha, o músico
cativou a audiência com as melodias de

Peregrinação dos devotos do distrito de
Prakasam a Prasanthi Nilayam
Mais de 3.500 devotos vieram do distrito de
Prakasam de Andra Pradesh em sua
peregrinação a Prasanthi Nilayam de 23 a 25
de outubro de 2007. Eles experimentaram a
bem-aventurança do darshan de Bhagavan e
apresentaram uma peça teatral com música e
dança chamada “Samatha” no Salão Sai
Kulwant, na Divina Presença de Bhagavan, na
tarde de 24 de outubro de 2007.

As crianças Bal Vikas do distrito de Prakasam
de Andra Pradesh apresentaram uma peça
teatral com música e dança chamada
“Samatha” no Salão Sai Kulwant em 24 de
outubro de 2007.
Baseada nos ensinamentos de Bhagavan, a
peça foi executada pelas crianças Bal Vikas
desse distrito, que ressaltaram a importância
da unidade de todas as religiões e da paz no
mundo através de alguns episódios

combinados com músicas doces e belas
danças. A peça, que teve início às 16h50min,
chegou ao fim às 17h35min. Bhagavan
permaneceu sentado durante toda a
performance, abençoou as crianças no final da
peça e posou com elas para fotos em grupo. O
programa chegou ao fim com o arathi a
Bhagavan às 17h45min.
Acampamento de jovens dos estados de
Assam, Manipur e do Nordeste
A Organização Sri Sathya Sai de Serviço de
Assam, Manipur e de estados do Nordeste
organizou um acampamento de jovens em
Prasanthi Nilayam de 24 a 28 de outubro de
2007. Mais de 450 jovens, entre moças e
rapazes, vieram a Prasanthi Nilayam dos
estados de Assam, Manipur, Arunachal
Pradesh e Nagaland para participar.
Os participantes foram abençoados com
o darshan de Bhagavan no Salão Sai Kulwant
durante o tempo de duração do acampamento,
tanto de manhã quanto de tarde. As
deliberações do acampamento foram
conduzidas no Salão de Conferências, onde
muitos palestrantes eminentes interagiram
com eles e responderam às suas perguntas. Na
tarde de 25 de outubro, um grupo desses
Jovens Sai apresentou um programa cultural
no Salão Sai Kulwant, compreendendo dois
itens – dança Bhortal de Assam e Dhol Dholak
Cholom, de Manipur.

Dhol Dholak Cholom, uma dança de
tambores de Manipur, foi apresentada pelos

jovens de Manipur no Salão Sai Kulwant em
25 de outubro de 2007.
O programa começou às 17h15min, depois do
divino darshan de Bhagavan no Salão Sai
Kulwant. O primeiro item, dança Bhortal,
apresentado por um grupo de sete dançarinos,
cativou a audiência pelo veloz movimento de
seus pés em resposta ao toque de um tambor
e pelo movimento rítmico dos címbalos em
suas mãos. O segundo item do programa
foi Dhol Dholak Cholom, uma dança com
tambores típica de Manipur, que é
tradicionalmente associada à adoração do
Senhor Krishna e de Chaitanya Mahaprabhu
durante um famoso festival de Manipur. O
grupo de jovens artistas equipados com
tambores em suas mãos mostrou incríveis
acrobacias e ganhou o apreço de todos no
Salão Sai Kulwant. Bhagavan derramou Suas
bênçãos nos dançarinos e posou para fotos em
grupo com eles. Ele também materializou um
anel de ouro para um deles. O programa de
dança foi seguido por bhajans, que também
foram conduzidos pelos jovens Sai de Assam,
Manipur e estados do Nordeste. Após a
conclusão dos bhajans, o arathi foi oferecido a
Bhagavan às 18h15min.
Peregrinação dos devotos do distrito de
Nizamabad
Cerca de 2.000 devotos vieram a Prasanthi
Nilayam do distrito de Nizamabad de Andra
Pradesh, de 28 a 30 de outubro de 2007 para
experimentar a bem-aventurança do darshan
de Bhagavan e pedir Suas bênçãos. Na tarde do
dia 29 de outubro, as crianças Bal Vikas desse
distrito apresentaram uma peça com música e
dança chamada “Deva Devuni Dinajana Seva”,
encenando incidentes importantes das vidas
dos avatares. Cerca de 100 crianças
participaram dessa peça, que cativou os
devotos no Salão Sai Kulwant por cerca de 30
minutos, através numerosas e emocionantes

danças, doces canções devocionais e excelente
música.

As emocionantes danças das crianças Bal
Vikas do distrito de Nizamabad, de Andra
Pradesh, realçaram o impacto da peça
apresentada por elas no Salão Sai Kulwant
em 29 de outubro de 2007.
A peça, que começou às 17h40min, chegou ao
fim às 18h10min. Bhagavan a agraciou com
Sua Presença e abençoou as crianças no final,
além de posar para fotos em grupo com elas.
Isso foi seguido por uma breve sessão de
canções devocionais cantadas por esses
devotos. O programa chegou ao fim com
o arathi a Bhagavan às 18h35min. Ao
final, Prasadam foi distribuída para todos.
1Grama

Seva – Programa de serviço aos vilarejos, com
distribuição de alimentos e roupas aos aldeões.
2Karma

toda
3Nagar

Yajna – Sacrifício do trabalho, oferecimento de
ação
a
Deus.

Sankirtan – Canto em grupo de canções
devocionais, realizado na forma de uma procissão.

TODOS OS ESTUDANTES DEVEM SERVIR À
SOCIEDADE
Não há caridade maior que alimentar os
famintos,
Não há bem maior que os pais,
Não há maior Dharma que a compaixão,
Não há maior benefício que a companhia dos
bondosos,
Não há maior inimigo que a raiva,
Não há riqueza maior que a boa reputação,
Má reputação é como a morte,
Não há oferenda melhor que cantar o Nome de
Deus.
(Poema télugo)
Encarnações do Amor!
Os oradores que falaram antes de Mim,
mencionaram muitas coisas importantes.
Após ouvi-los, parece que não há nada que Eu
precise acrescentar.
Reconheçam a Forma Sutil de Shiva
Todos os seres vivos neste mundo
dependem dos alimentos. Não podem viver
sem alimentos. De onde ele vem? A fonte do
alimento é o Senhor Shankara, que é infinito,
está além do alcance das palavras e da mente
e é Uno, sem segundo. Tudo que vemos neste
mundo, quer pertença ao passado, presente
ou futuro, é criação de Deus. Foi Parvati quem
realizou esta verdade. Muitos deuses e deusas
vieram a ela e disseram:
Oh Gowri! Você é muito jovem e Samba Shiva é
velho;
Ele tem os cabelos emaranhados e veste uma
pele de tigre;
Ele cavalga um touro e está constantemente
mudando de lugar;
Está adornado com serpentes;
Como você pode querê-lo?
Você não sabe de tudo isso?

Ele não tem casa própria e dorme no chão do
crematório.
(Poema télugo)
“Você realmente não vê tudo isto? Como
você pode pensar em casar com uma pessoa
assim?” Em resposta, Parvati disse sorrindo,
“Vocês estão vendo a aparência externa do
Senhor Shiva e se iludem ao pensar que é sua
forma real. Não são capazes de reconhecer Sua
forma verdadeira que é transcendental,
celestial e eterna, porque sua visão fica
limitada ao corpo, mente e intelecto. Já que se
interessam unicamente na beleza da forma
física e na matéria mundana, vêem só isto e
não são capazes de reconhecer Sua natureza
interior que é sutil e divina. Em realidade, ele
não é o corpo nem a mente. O Linga é sua
verdadeira forma. Este Linga não é visível a
ninguém; está localizado em Sua garganta.
Percebi Sua verdadeira forma e quero casarme com ele. Vocês são capazes de ver somente
Sua forma física e mesmo assim, até certo
ponto. Mas Deus não é limitado ao que seus
olhos físicos podem ver. Ele é Anoraneeyan
Mahato Maheeyan (Deus é mais sutil e maior
que o imensurável). Quando vocês forem
capazes de visualizar esta forma cósmica, não
pensarão em absoluto na forma física. Vocês
dirão: 'O Senhor Shiva é velho.' Mas isso não é
verdade."
Neste
exato
momento,
Shiva
manifestou-se. Ele parecia mais jovem que
Gowri (Parvati). Ambos pareciam formar um
par perfeito. Todos os deuses e deusas ficaram
assombrados ao presenciarem a aparição.
Deste modo, as pessoas são iludidas ao pensar
uma coisa que na realidade é diferente. Elas
querem unicamente beleza física e prazeres
mundanos. Não são capazes de perceber a
verdade interna dos acontecimentos. Uma
natureza honesta é essencial para reconhecer
isto. Ninguém pode dizer que Deus tem esta ou
aquela forma.

É possível limitar o Uno a um templo que
permeia todo o cosmos?
Como pode alguém erguer uma lâmpada
Àquele que resplandece com o brilho de bilhões
de sóis?
Como pode alguém dar um banho Àquele que
está presente em todos os rios?
Como se pode dar um nome Àquele que está
presente em todos os seres?
Como pode alguém oferecer alimento Àquele
que tem todo o cosmos em Seu Interior?
(Poema télugo)

A configuração de Deus é muito sutil: é
extremamente diminuta, tal como um átomo.
Aquilo é isto [ao dizer, Bhagavan ondulou Sua
mão e materializou um Linga]. Este Linga
[criado por Bhagavan] lembra aquele
[cultuado pelo sacerdote dirigente].
As pessoas com visão mundana são
como corvos. Devido ao véu da ignorância,
vêem somente a forma exterior; não podem
reconhecer a realidade interna de nada.
Ninguém pode dizer com certeza o que se
deveria oferecer a Deus. Atualmente, muitos
ingleses com educação moderna, comentam:
“O que é isso? Vocês estão desperdiçando
muito arroz e manteiga clarificada, colocandoos no fogo, quando tantas pessoas pobres e

famintas querem comida. Em vez disso, não
deveriam alimentar os pobres?” Os estudiosos
Védicos, como nosso sacerdote, dão uma
convincente resposta a este tipo de pessoa,
como esta: ”Hoje, o fazendeiro coloca cinco
sacos de arroz no campo. Algum tempo depois
de semear os brotos na lama, ele colhe 50
sacas de arroz. Pode alguém dizer que o que o
fazendeiro faz não é correto? Da mesma
maneira, as adorações eHomas (Yajnas)
realizados pelos sacerdotes não são
desperdício; eles asseguram um grande
benefício posteriormente. Tal como as cinco
sacas de arroz semeadas pelo fazendeiro no
campo que multiplicaram-se em 50 sacas,
tudo que se oferece a Deus multiplica-se
várias vezes.”
Veja sua Divindade Interna
Há somente uma coisa a ser oferecida a
Deus. Abrigamos muitos desejos em nosso
coração. Todos deveriam ser oferecidos a
Deus. Até mesmo os pensamentos de renúncia
aos desejos auferem grandes benefícios no
futuro. Qualquer coisa oferecida a Deus nos
retorna multiplicada por mil. Entretanto, as
pessoas mundanas não podem realizar esta
verdade e dão importância unicamente à
forma exterior das coisas. Mas a forma externa
é como uma embalagem. Não podemos ver o
objeto no interior sem remover a embalagem
externa. A Divindade na natureza é coberta
pelos Pancha Bhutas (cinco elementos).
Quanto mais o homem cobre sua inata
divindade com kama, krodha, lobha, moha,
mada e matsarya (desejo, raiva, cobiça, paixão,
orgulho e ciúme). Removam esta embalagem.
Só então a bela e abençoada forma de Deus
virá a manifestar-se para você. Não preste
atenção à embalagem, por mais bela que seja.
Se não removê-la, não poderá ver o objeto que
está no interior, nem conhecer sua condição.
Atraídos pela aparência da embalagem,
muitos se iludem. Nossa visão externa
mostrará somente o corpo e a aparência

exterior que é semelhante a uma embalagem.
A Divindade não pode ser visualizada desta
maneira.
Sua divindade inata está, portanto,
envolta pelo corpo. Vocês não devem
satisfazer-se vendo só a embalagem. Vejam a
divindade em seu interior e conscientizem-se
que vocês são a encarnação da divindade. Em
realidade, vocês são o próprio Deus. Deus é
imanente. Da mesma forma, vocês são
também imanentes. Deus está presente em
você e em todos os outros seres vivos. Se você
quiser ter a visão de Deus, deverá ter uma vida
pura, equilibrada e altruísta. A diversidade
que você percebe com sua visão exterior não
corresponde à realidade. Portanto, abdique da
diversidade e desenvolva unidade. Onde
existe unidade haverá pureza. Quando tiver
pureza, você atingirá a divindade.
Você não é somente uma pessoa, mas
sim, três: a que você pensa ser, a que os outros
pensam que você é e a que você realmente é.
Não se conscientizando que o princípio do
Atma está em você, conduzirá sua vida
baseando-se no corpo, mente e intelecto, que
são todos perecíveis. Eu explicarei este
assunto em detalhes, mais tarde. Cantem a
glória do Divino Nome. [Bhagavan então
cantou a canção “Shiva Shiva Shiva
Yanarada...” e pediu que os devotos o
acompanhassem. Depois disto, Ele continuou
Seu Discurso].
O Mantra “Namah Shivaya” contém
cinco letras. Este é um importante e sagrado
mantra. É Nirgunam, Niranjanam, Sanathana
Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta,
Nirmala Swarupinam
(sem atributos,
imaculado, a morada final, eterno, puro,
iluminado, livre e encarnação sagrada).
Guarde o tesouro deste Mantra em seu
coração. Observando genericamente, as
pessoas costumam pensar que Brahma é o
criador, Vishnu é o preservador e Shiva é o

destruidor do universo. Mas em realidade,
Brahma, Vishnu e Shiva não diferem entre si;
eles são um. Se você quiser ter um Paan, você
precisa de três coisas – folhas de betél, a noz
do betél e suco de limão. Quando estes três
elementos se combinam, eles produzem a cor
vermelha. De onde vem esta cor vermelha –
das folhas do betél, da noz do betél ou do suco
de limão? Nenhum dos três produz a cor
vermelha separadamente. Quando são
combinados, formam a cor vermelha. Da
mesma forma a unidade de Brahma, Vishnu e
Maheswara compõem a Divindade. Não
corrompa sua mente considerando-os
separados entre si. Vivencie a unicidade
destes três aspectos da Divindade.
Posses Mundanas Têm Pouco Valor
Uma vez, Parvati queria que Shiva
construísse uma casa e orou a ele, “Oh Senhor!
Você vai de um lugar a outro para mendigar
esmolas. Não temos comida em casa e nem um
abrigo sobre as nossas cabeças. Como posso
cuidar da família deste modo? Easwara então
explicou para ela, “Parvati! Qual será a
serventia de construir uma casa? Os ratos a
ocuparão antes de morarmos nela. Então
precisaremos de um gato para matar os ratos.
Para o gato precisaremos de leite. Assim,
teremos que comprar uma vaca. Para isto,
precisamos de dinheiro. Não é assim? Você
pensa que construir uma casa e cuidar de uma
família é tarefa fácil? Não, de modo algum. Não
devemos ter tais desejos. Se você almeja por
mim, não deverá ter outros desejos.” Toda a
riqueza, propriedades e bens materiais
mundanos são inúteis.
Alexandre conquistou diferentes regiões
do mundo e veio à Índia com o desejo de
conquistar este país. Em sua viagem de volta,
ele contraiu uma grave doença. Sentindo que
seu fim estava próximo, chamou todos os seus
ministros e generais e comunicou-lhes que
não teria muito tempo de vida. Ele os instruiu

para que depois de sua morte, levassem o seu
corpo de volta a seu país. Ele também lhes
falou que expusessem suas mãos com as
palmas voltadas para cima e conduzissem o
cortejo fúnebre por todas as ruas da cidade. O
objetivo foi dizer ao povo que apesar de suas
grandes conquistas mundanas e seu grande
nome e fama, Alexandre deixou o mundo de
mãos vazias. Isto é real para todos nós. Não
importa quanto acumulemos, teremos de
partir de mãos vazias. Em última análise,
todos os bens mundanos são inúteis.
Mesmo o rei Harischandra, que seguiu
estritamente a senda da verdade, teve que
deixar este mundo no final, deixando para trás
seu vasto reino e riquezas. O Imperador Nala,
que reinou sobre um grande império, não pôde
levar nada consigo quando faleceu. O rei
Mandhata, que adornou a Krita Yuga, levou
alguma riqueza consigo quando deixou a
terra? Até o Senhor Rama que construiu a
ponte sobre o oceano, está hoje na terra?
Muitos reis reinaram sobre a terra, mas
nenhum deles pôde levar nem mesmo um
punhado de pó consigo. Oh Nobre ser! Você
pensa que pode levar o reino e suas riquezas
quando deixar mundo?
(Poema télugo)
Ninguém pode levar um simples paisa
(menor moeda indiana) consigo quando partir
deste mundo, nem mesmo um punhado de pó.
No entanto, o homem pensa ser grande e rico.
Recentemente, um homem comprou um acre
de terra em Hyderabad por quarenta milhões
de rúpias. Enquanto ele voltava do cartório de
registros, após haver registrado as terras em
seu nome, ele deixou seu corpo físico. Qual é a
utilidade de acumular milhões? As Gunas
(qualidades nobres) são importantes para o
homem e não Dhana (riqueza). Desenvolvam
o divino poder e divinos pensamentos. Então,
alcançarão tudo na vida. Sem dúvida, dinheiro
também é necessário. Precisamos do alimento

para comer. Não é certo? Entretanto, excesso
de dinheiro não é bom. Pode-se até mesmo
perder a vida devido a ele. Devemos ter
somente o dinheiro essencial para manter a
família e também para ajudar a sociedade na
medida do possível. Vivemos em sociedade;
não podemos viver sem ela. Portanto,
devemos ser gratos à sociedade. Além da
própria manutenção, devemos ajudar a
sociedade. Só então o humanitarismo
florescerá. Portanto, nunca sejam egoístas.
Sejam altruístas e tenham uma vida feliz.
Eu estou sempre feliz. Desconheço o que
significam
tristeza,
dificuldades
ou
sofrimento. Uma vez o Presidente da Índia
veio até aqui e Me perguntou: “Swami! Você
tem algum desejo? Eu disse a ele: “Eu tenho
somente um desejo. É ser auto-suficiente. Eu
não devo depender dos demais. Devo dar
felicidade a todos. Sou feliz quando os outros
estão felizes. De que mais Eu preciso? Muitos
vêm a Mim e pedem: “Swami! Eu quero paz.”
Mas onde está a paz? Ela está unicamente em
nós; fora de nós existem somente
“fragmentos” dos quais não necessitamos.
Devemos manifestar a paz que está em nosso
interior. Se conduzirmos nossa vida deste
modo, então ela será santificada. Seja qual for
o sadhana (práticas espirituais) que
praticamos, sejam quais forem as escrituras
sagradas que tenhamos lido, quaisquer que
tenham sido as qualificações acadêmicas que
possamos ter adquirido, ao final, teremos que
abandonar tudo quando o nosso fim se
aproxima. Portanto, todos devem ter uma vida
tranqüila. Desejem somente a paz. De que
servem todos os seus bens mundanos e
riquezas se vocês não possuírem qualidades
nobres?
O estudante que acabou de falar
descende de uma família muito nobre. O nome
de seu avô é Margabandhu. Ele saiu de sua
Faculdade em Delhi e integrou-se à nossa há
três anos. Ele está fazendo o seu doutorado e

permanece isolado, sem ligar-se aos demais.
Ele obedece irrestritamente às ordens de
Swami. Ainda agora, ele fez uma excelente
palestra. Está estudando a vida e filosofia de
Adi Shankara e domina o assunto. Ele veio a
Puttaparthi para assumir Tapas (penitência).
Existem muitos estudantes assim em nossa
Universidade. O segundo rapaz que falou hoje,
também é nosso aluno. Todos os nossos
alunos são excelentes e nobres.
Vedanarayana também está sentado
aqui. Fiel ao seu nome, ele é um grande
conhecedor dos Vedas. No ano passado ele
recebeu o prêmio “Presidente da Índia”. Ao
entregar-lhe o prêmio, o Presidente
perguntou: “Para onde você irá após receber
este prêmio?” Ele respondeu, “Eu voltarei a
Puttaparthi e ali me estabelecerei. Não irei a
nenhum outro lugar.” O Presidente apreciou a
sua devoção e disse, “Sim, querido filho! Você
deve viver somente lá. Você é um bom rapaz.”
O Presidente é muçulmano e apesar disso tem
grande devoção por Swami. Muitos altos
dignitários vêm a Puttaparthi e se falam muito
bem sobre os nossos estudantes. Todos os
anos, aproximadamente 500 alunos vêm às
nossas instituições educacionais. Nós não
divulgamos os nossos resultados nos jornais,
mas todos os nossos estudantes garantem sua
primeira classe. Além disso, dois de nossos
estudantes de Alike garantiram o primeiro
lugar nos exames de admissão na faculdade de
Medicina e de Engenharia.
Estudantes Ideais das Instituições Sri
Sathya Sai
Todos os nossos estudantes são como
ouro; puro ouro, não falsificado. Eles estão
aptos a realizar qualquer tarefa que lhes seja
confiada. Todos os anos eles vão às vilas para
fazer Grama Seva. Eles levam consigo pacotes
de alimentos e roupas que distribuem a todos
os habitantes. Eles vão a cada casa e servem a
todos os moradores. Os moradores das vilas

expressam grande alegria ao verem nossos
estudantes, dizendo: “Nosso Swami mandouos todos.” No dia da visita dos nossos alunos,
os habitantes das vilas limpam as suas casas e
decoram os seus pátios com desenhos florais.
Eles recebem prasada de Swami com grande
reverência e a comem alegremente.
Aproxima-se o momento de mandar nossos
estudantes novamente às vilas para distribuir
a prasada de Swami. Nossos estudantes não
são só eficientes nos estudos; eles são
igualmente bons nos esportes e jogos, bem
como em música e artes. Não há nada que os
nossos estudantes não possam fazer. Seja indo
às vilas, cidades ou qualquer outro lugar, eles
são muito cautelosos em relação ao seu
caráter. Tanto os estudantes do sexo
masculino quanto do feminino, valorizam seu
caráter tanto quanto sua própria vida.

Há setecentos alunos no Campus de
Anantapur. Eles também passaram em
primeiro lugar e também vão às vilas para
fazer Seva. Construíram casas novas para os
moradores. Até mesmo as meninas trabalham
com tijolos para construir paredes, colocar

telhas e ajudar aos pobres. Quando Eu
perguntei aos habitantes se suas casas tinham
goteiras na época das chuvas, eles
responderam: “Não Swami. Seus estudantes
fizeram um trabalho tão maravilhoso que nem
mesmo os engenheiros foram capazes de
fazer. Além do mais, eles fizeram este trabalho
de graça para nós.” O mesmo pode ser dito
sobre os nossos alunos do sexo masculino.
Nossos estudantes do Campus de Anantapur,
Brindavan e Prasanthi Nilayam vão às vilas e
ajudam os moradores de forma apropriada.
Eles não vieram aqui só para estudar. Na
verdade ninguém deve vir para cá só para
estudar. Vocês devem estudar durante o
tempo previsto para os estudos. Porém, o mais
importante que devem fazer aqui é Seva.
Devem servir a todos. Serviço é Deus. Desta
forma, nossos estudantes seguem as ordens
de Swami e merecem um bom nome. Eles
ganham o amor de todos, seja onde for.
Quando as pessoas vêem nossos estudantes
em suas vestimentas brancas, eles os elogiam
dizendo: “São todos estudantes Sathya Sai; são
todos ótimos.” Eles não só vestem roupas
brancas, como seus corações são também
puros e sagrados.
Vocês observam diariamente como estes
jovens me consideram quando me aproximo.
Dois deles completaram seu MBA. O terceiro
foi admitido ao curso de Medicina e Cirurgia.
Adi Kesavulu concedeu-lhe um lugar na
Faculdade Vaidehi de Medicina. Ele assegurou
o ingresso para vários destes rapazes. É
preciso pagar uma enorme quantia para
conseguir uma vaga para a Medicina fora
daqui. Além do mais, a mensalidade custa
centenas de rupias. Mas ele não cobrou um
único paisa de nós, é um homem de grandes
sacrifícios que mora perto do nosso Hospital
de Super-Especialidades, em Bangalore.
Existem equipamentos de grande valor em
nosso Hospital de Super-Especialidades,
valendo milhões de rúpias. Um paciente teria
de pagar milhares de rúpias por uma cirurgia

cardíaca em outras instituições. Mas muitas
pessoas pobres vêm ao nosso Hospital e
conseguem suas cirurgias cardíacas de forma
gratuita.
Eu resolvi prover educação, saúde e
abastecimento de água gratuitamente às
pessoas. Nos distritos Leste e Oeste de
Godavari, estamos bombeando água às
regiões mais elevadas através de tubulações,
abastecendo os moradores das vilas destas
áreas. Fluía água suficiente nestes dois
distritos, mas não chegava à população
residente nos locais mais elevados. Eles
sofriam de grande escassez de água até
recentemente. Nós os suprimos através de
tubulações, com um ônus de milhões de
rúpias. Eles expressaram a sua alegria e
disseram: “Swami! Há muitos anos que não
tomamos água potável. Hoje estamos
tomando água pura e doce, por Sua graça.”
Além disso, também levamos água ao
povo de Chennai, sem fazer distinção entre
ricos e pobres. Após receberem a água, as
pessoas de Chennai vieram em 50 ônibus a
Puttaparthi. Eles disseram, “Swami, como
podemos expressar a nossa gratidão a Você?”
Eu lhes disse, “Não é necessário expressarem
a sua gratidão por Mim, porque vocês são
Meus. Eu dei água ao Meu próprio povo.”
Ontem ou anteontem, os jornais publicaram
que foi proporcionado suprimento de água de
Poondi a Chennai.
As
pessoas
dos
distritos
de
Mahaboobnagar e Medak também vieram. Eu
perguntei-lhes o que queriam. Eles
responderam, “Swami, nós não temos água
potável.” Assim, eu providenciei água para
eles do rio Krishna. Deste modo, estamos
servindo todas as vilas, as regiões e as zonas
rurais. Sirvam a todos. Vocês devem servir a
todos. Este é o Meu ensinamento aos meus
estudantes. Se você encontrar uma pessoa que
esteja precisando de qualquer ajuda, você

deve servi-lo mesmo que não seja seu amigo.
Se for necessário, você deve até mesmo
ausentar-se de sua faculdade e ajudá-lo. Eu
não quero elogiar Meus estudantes ao dizer
isto, mas o fato é que eles estão fazendo muito
mais do que eu tenho dito. Eles têm ajudado
aos demais de forma altruísta. Estamos
preparando os estudantes que são dotados
das qualidades do auto-sacrifício e altruísmo.
É por isso que eles estão fazendo progresso
em todos os campos da vida.
Há 1.200 crianças em nossa escola
primária. Até mesmo crianças com dificuldade
para suportar a separação de seus pais vieram
à nossa escola. Não obstante, em poucos dias,
elas superam as saudades e ficam totalmente
afeiçoadas à escola. Quando seus pais vêm,
ficam muito felizes e dizem: “Que grande
transformação ocorreu em nosso filho!” Nós
damos até mais amor às crianças que seus
pais.
Qualquer elogio que possamos fazer aos
nossos estudantes, não é suficiente. Não as
considerem crianças comuns. Elas são dotadas
de grandes qualidades e estão destinadas a ser
os futuros líderes do país. Os estudantes
devem vir a ser ideais. Isto Me fará feliz.
– Do discurso de Bhagavan, no Salão Sai
Kulwant, Prasanthi Nilayam, por ocasião
do Ati Rudra Maha Yajna, em 16 de agosto
de 2006.

DE NOSSOS ARQUIVOS
PEREGRINAÇÃO AO TRONO
Este discurso foi proferido por
Bhagavan durante Seu festival de
aniversário em 23 de novembro de
1965 e delineia o curso da jornada
espiritual do homem ao trono do
Senhor no altar de seu coração.
A busca pela verdade deve tornar-se
nossa disciplina espiritual diária; cada
momento deve ser utilizado nesta tarefa
primária. A verdade se reflete em sua
inteligência somente quando for limpa
por tapas (penitências). Tapas significa todos
os atos realizados com motivos sublimes;
todos os atos que são movidos pelo espírito;
arrependimentos pelos erros passados; firme
determinação à virtude, autocontrole; não
fraquejar em manter equilíbrio frente ao
sucesso ou fracasso. Taapam significa calor,
queimação, intensidade, determinação de
esforço. É o tapas (penitência ou austeridade
religiosa) que nutre a renúncia e a disciplina.

Esta disciplina é essencial quando, como
nos dias de hoje, há muitas tentações que nos
desviam. Nesta Era de Kali, quando a

escuridão está envolvendo a mente do
homem, qualquer pequena luz que ilumine os
passos é bem-vinda. Eis porque os aconselho
a recorrer a sathkarma, sadachara e
sathpravarthana (bons atos, boa conduta e
boa atitude), assim, vocês podem manter-se
na constante presença do Senhor. Devem
esforçar-se para “ouvir” (sravana) palavras
elevadas, ponderar sobre estas sugestões do
espírito (manana) e então, quando reconhecer
a validade, meditar sobre isto em profunda
reverência (nididhyasana). Qualquer outra
atividade é secundária; somente esta é
edificante e benéfica.
Hoje, há um eclipse solar e muitos se
perguntam se o festival de aniversário deve
ser celebrado ou adiado. A sombra da lua
sobre o sol não é uma calamidade que deve ser
temida. A sombra da ilusão (maya) sobre a
inteligência é a eclipse que deve tratada como
má ou não auspiciosa. A mente é a lua, a
inteligência é o sol. Veja como elas não sofrem
de eclipse. Assim, vocês estão a salvo. Não se
preocupem quando algo ocorre no céu
exterior, mas preocupem-se quando a sombra
de algum desejo obscuro, alguma paixão tola,
emoção monstruosa ou intenção errônea
dirigir sua obscuridão maldosa em seu céu
interior. Cuide para que o esplendor do
Senhor, os raios refrescantes de Sua graça não
fiquem indistintos nos recessos de seus
corações.
Vejo que alguém alterou a disposição
dos assentos hoje. As mulheres estão na
esquerda e os homens à direita. Isto quer dizer
que as mulheres terão mais do sol escaldante
e os homens ficarão sob a sombra das árvores.
Assim, não me estenderei. Vou hastear a
bandeira, símbolo de Prashanti, o maior
equilíbrio quando todas as dualidades são
superadas e o homem ganha a suprema
alegria do equilíbrio calmo sem afetar-se
pelos movimentos oscilando para cima e para
baixo, dor e prazer, quando as ondas são

acalmadas e cessam as tempestades. A
bandeira contém o emblema que é
representado em forma concreta aqui no
nosso pórtico. É o resumo do progresso dos
peregrinos ao trono do Senhor no altar de seus
corações.

Fixo na calma não perturbada de sua
mais profunda consciência, o homem
descobre que o lótus do coração floresce em
milhares de pétalas e então, a chama do
despertar para a verdade se ilumina como
Prashanti. Neste instante, o buscador sabe que
ele e todos os outros são um, e que este um é
Brahma. Este progresso por que todos
passam, hoje ou amanhã, nesta vida ou na
próxima, é delineado como uma figura precisa
no símbolo da bandeira. Assim, enquanto ela
se agita sobre Prashanti Nilayam, faça com
que seja hasteada também em seu coração. Dê
o primeiro passo hoje, nesta longa
peregrinação. Desista para ganhar; contenhase, para receber; torne-se cego (para o
exterior) a fim de ver mais claramente (seu
interior).
– Do discurso de Bhagavan proferido por
ocasião do Festival de Aniversário,
em Prasanthi Nilayam, no dia 23 de
novembro de 1965.

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI
CAZAQUISTÃO
O peregrino deve avançar e ir além da
grande destruição de kama (desejos
mundanos), superar o forte avançar de krodha
(raiva) e ódio e negociar as alturas de dwesha
(hostilidade e malícia), de forma que possa
relaxar nos verdes campos da concórdia
e prema (amor). Tornando-se, assim, o mestre
de seus erros íntimos, precisa repousar no
silêncio de seu próprio coração como um yogi,
com todas as agitações de seu mundo interno
controladas. Eis o significado dos seis pilares
aqui no centro do círculo. São eles: os seis
chakras (centro de energia) de disciplina
yogue na coluna vertebralnaadi (nervo) do
homem.

De 23 a 31 de julho de 2007, foi organizado um
acampamento infantil no idílico Lake Maloye
Chebachiye, no Cazaquistão. Compareceram
ao acampamento 80 participantes do
Cazaquistão, Rússia, Uzbequistão, Ucrânia e
Quirguistão. O tema do acampamento,
“Unidades das Culturas”, se refletiu em todas
as atividades e comunicações visuais. Adultos
e crianças construíram um navio metafórico
chamado “Harmonia”, no qual os participantes
visitavam quatro países: Rússia, Uzbequistão,
Cazaquistão e Índia. Através de viagens
imaginárias, os visitantes conheceram as
culturas, parábolas, espiritualidade e estilo de
vida desses países. Eles foram divididos em
três grandes "famílias" participaram das

atividades diárias, sendo realizadas sessões
de bhajans duas vezes ao dia.

O acampamento infantil organizado de 23 a
31 de julho de 2007, no Cazaquistão, contou
com a presença de 80 participantes do
Cazaquistão, Rússia, Uzbequistão, Ucrânia e
Quirguistão.
As crianças participaram das atividades
relacionadas à Educação Espiritual Sai (SSE):
uma apresentação e um teatro de bonecos.
Ocorreram dois seminários para os pais sobre
"O papel da educação espiritual das crianças"
e "As peculiaridades das fases da criança".
Também foram realizadas oficinas para
professores sobre o Educare, sobre a
importância de usar orações, meditação,
parábolas, cantos e atividades em grupos,
sobre o poder do amor às crianças e sobre
disciplina
e
paciência.
Durante
o
acampamento, foi celebrado o Guru Purnima
com histórias de Swami, apresentações
musicais e bhajans. As crianças apresentaram
artesanatos feitos nas oficinas. No último dia,
cada um dos grupos resumiu as atividades e
apontou os fatores de união em cada cultura.
CANADÁ
A Igreja da Unidade de New Westminster, na
Colúmbia Britânica, é uma igreja ecumênica
que engloba e honra todas as religiões. Um dos

congregantes tinha visto o filme "Sua obra" em
2004 e queria que os devotos da igreja
também assistissem e ouvissem mais sobre
Bhagavan. No dia 03 de junho de 2007, dois
devotos Sai fizeram uma apresentação em
PowerPoint sobre a vida, o trabalho e os
ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba. Depois houve a apresentação do filme
“Sua obra”. Muitos na platéia foram às
lágrimas com os atos de puro amor realizados
por Bhagavan. Uma nota de agradecimento de
um visitante dizia o seguinte: “Palavras do
coração tocam o coração”. Vários livros sobre
Bhagavan e uma cópia do DVD “Sua obra”
foram doados à biblioteca da Igreja da
Unidade, sendo recebidos com muita gratidão.
EUA
Em 21 de julho de 2007, 36 devotos Sai,
acompanhados de vários outros voluntários,
se reuniram em um evento anual chamado
"Dia na Praia", na Praia de Cowell, em Santa
Cruz, na Califórnia. No evento, os voluntários
ajudaram as pessoas com deficiências físicas e
mentais a participar de esportes aquáticos
como canoagem, surfe e scuba diving. Cerca de
185 crianças e adultos com necessidades
especiais participaram do evento, juntamente
com outros 325 familiares. Durante o dia,
foram servidas mais de 900 refeições com
muito amor a todos os participantes.

Os devotos Sai organizaram o programa
“Dia na Praia”, na praia de Cowell em Santa
Cruz, na Califórnia, no dia 21 de julho de
2007, para pessoas com deficiências físicas e
mentais. Durante o dia, também foram
servidas mais de 900 refeições com muito
amor a todos os participantes.
Em sua carta de agradecimento à Organização
Sathya Sai, Sri Andersen, presidente e
fundador da Shared Adventure, uma
organização que auxilia nas atividades
externas de pessoas com dificuldades,
escolheu um comentário de um dos
voluntários: "Eu adorei observar uma criança
de três anos e sua mãe quando os voluntários
os levaram em cadeiras de roda correndo pela
praia. O olhar, as risadas e a felicidade que
isso gerou no rosto da criança foram tão
tocantes que quase me levou às lágrimas de
felicidade e eu consegui ler os lábios daquela
mãe
dizendo
“obrigado”
quando
passaram. Não há nada maior do que o ato de
bondade que você trouxeram para tantos em
tantos níveis. Ainda estou tocado com isso
tudo”.
LAOS
Laos, país do sudeste da Ásia, fica perto da
Tailândia. A Organização Sri Sathya Sai de
Laos e o Dr. Naren Chellapah da Austrália
organizaram um acampamento odontológico
para deficientes visuais e crianças carentes de
7 a 8 de julho de 2007. As atividades
realizadas foram um check-up odontológico
preventivo, com atividades de extração,
obturação e limpeza. Cerca de 50 deficientes
visuais e 30 crianças carentes foram atendidos
no acampamento. O acampamento foi visitado
pelo Embaixador da Índia em Laos.

A Organização Sri Sathya Sai do Laos
organizou um seminário sobre Educação
Sathya Sai em Valores Humanos no dia 4 de
agosto de 2007, em Vientiane, a capital do país,
que contou com a presença de 400
participantes.
Foi organizado um seminário sobre a
Educação Sathya Sai em Valores Humanos no
dia 4 de agosto de 2007 pela Organização Sri
Sathya Sai de Laos em Vientiane, a capital do
país. Cerca de 400 pessoas participaram,
incluindo mais de 50 monges budistas e
representantes de vários ministérios. Os
principais palestrantes deste evento foram o
Dr. Art-ong Jumsai e Lorraine Burrows.
Atualmente, as aulas de ESSVH são
organizadas todos os dias em Laos com o
comparecimento aproximado de 100
estudantes.
REINO UNIDO
O Dia Nacional de Educação Sathya Sai,
organizado no Winston Churchill Hall, em
Middlesex, Londres, no dia 02 de setembro de
2007, contou com a participação de 150
delegados. O tema do evento foi “O Coração da
Excelência”. O dia começou o cerimonial de
acender a lâmpada com Sri Maurice Allen,
OBE, que foi um dos responsáveis pela
Organização Sathya Sai Seva do Reino Unido.
O programa foi lançado pela Presidente

Nacional da Organização Sri Sathya Sai no
Reino Unido, Rosemary Perry, e pela Diretora
do Instituto Britânico de Educação Sathya Sai,
Carole Alderman. O primeiro palestrante
oficial foi Sri Georgios Bebedelis de Atenas,
Grécia, que é representante do Instituto
Europeu de Educação Sathya Sai (ESSE) para
a Europa Meridional. Sri Bebedelis fez uma
apresentação intitulada “O antigo pensamento
grego e a Educação Sathya Sai”, na qual
estabeleceu paralelos entre as filosofias dos
pensadores gregos como Aristóteles, Sócrates
e Platão e os cinco valores humanos. Ele
concluiu que esses paralelos apontam o
caminho para os Valores Humanos de Sathya
Sai.

uma solução. Sua palestra foi intercalada com
histórias e experiências pessoais. Depois
houve um resumo dos eventos do dia,
realizado por Sri Ishver Patel, Coordenador
Central da Organização Sathya Sai do Reino
Unido e Irlanda. O programa foi encerrado
com a “Oração de St. Francis". Todo o público
se comoveu com as apresentações e as
palestras.
ESLOVÊNIA
Posicionada entre a Áustria e a Croácia, no
Mar Adriático, encontra-se o país montanhoso
da Eslovênia, cuja capital é Ljubljana. O
primeiro seminário sobre ESSVH foi
organizado em Ljubljana de 8 a 10 de junho de
2007, do qual participaram 73 pessoas. As
palestras foram agraciadas com experiências
pessoais e histórias interessantes, havendo
em seguida uma sessão de perguntas e
respostas. Os eventos foram filmados e serão
disponibilizados na biblioteca do Centro Sai.
– Fundação Mundial Sri Sathya Sai
ÍNDIA

Cerca de 150 delegados participaram do Dia
Nacional de Educação Sathya Sai, organizado
no Winston Churchill Hall, em Middlesex,
Londres, no dia 2 de setembro de 2007, sobre o
tema "O Coração da Excelência".
À tarde, depois de interlúdio musical, a
segunda oradora, a Dr. Ronne Marantz,
membro da Educação Sathya Sai na Fundação
de Valores Humanos nos EUA e membro do
Comitê de Educação da Fundação Mundial Sri
Sathya Sai, discursou sobre “Educare: Uma
abordagem de processo para produzir os
valores humanos". Ela coletou declarações
anônimas de problemas pessoais do público e
depois pediu que todos os presentes
pensassem sobre esses problemas para
identificar um valor humano que apresentaria

Andhra Pradesh: o distrito de Anantapur
realizou
um
acampamento
médico
exclusivamente para 127 gestantes de 24
vilarejos de Uravakonda Mandal pela segunda
vez em Mopidi, no dia 2 de setembro de 2007.
Houve a distribuição de comprimidos de ferro,
cálcio e as vitaminas do complexo B
suficientes para um mês, juntamente com
alimentos e cestas básicas com proteínas Sai.
Também foram realizados os testes de sangue
necessários.
O distrito de Srikakulam distribuiu alimentos
para 36 pacientes com lepra em Korasavada
no dia 6 de setembro de 2007. Lá foram
realizados um acampamento médico, com o
tratamento de 265 pacientes no vilarejo tribal
de Polla, em 19 de setembro de 2007 e a

distribuição de pacotes de arroz de cinco
quilos para 180 famílias. O distrito organizou
programas espirituais para cinco dias em
Srikakulam, Sompeta e Kottabommali,
consistindo em 82 horas de Akhanda Bhajans,
Laksharchana e Narayana Seva.
O distrito de West Godavari trouxe 54 pessoas
fisicamente incapacitadas até Prasanthi
Nilayam e lhes forneceu as próteses
necessárias na Presença Divina de Bhagavan
em setembro de 2007.
O distrito de Ranga Reddy realizou uma série
de acampamentos de verificação ocular em
cinco pontos da região, examinou 1003
pacientes, selecionou 251 pessoas para
operações de catarata e ofereceu óculos para
351 pacientes carentes. O distrito organizou
acampamentos médicos nos bairros pobres de
Kowtur, na municipalidade de Alwal,
oferecendo tratamento a 557 pacientes dos
quais 89 foram casos odontológicos.
O distrito de Prakasam distribuiu Amruta
Kalasams (alimentos) para 95 famílias
carentes em 18 vilarejos, como parte do
programa Grama Seva. Foram realizados
acampamentos
veterinários
em
Ramachandrapuram, com o tratamento de
200 animais, em Chinadornala, com 100
animais, e em Vennuru, com o tratamento de
167 animais.
Em Annavaram, no distrito de East Godavari,
foi realizado um programa de treinamento
estadual na Cultura e Espiritualidade
Indianas, de 22 a 24 de setembro de 2007,
para 45 mulheres escolhidas de nove distritos.
O objetivo era torná-las Bal Vikas Gurus do
Grupo III, palestrantes em círculos de estudos
e trabalhadoras ativas mais qualificadas.
Assam, Manipur e Estados do Nordeste: a
Mahila Vibhag (Área de mulheres) do Centro
Guwahati adotou uma tarefa digna de elogios

de traduzir os ideais de autoconfiança para
mulheres em realidade produzindo roupas
para crianças, artesanatos e itens de consumo
e vendendo-os durante festivais periódicos
organizados no Sri Sathya Sai Sadhana
Nilayam, em Guwahati. O dinheiro obtido é
usado para ajudar mulheres e crianças
necessitadas. Na próxima fase, as mulheres
com necessidades irão receber treinamento
para deixá-las mais autoconfiantes.
De acordo com as decisões da Conferência
Indiana de Presidentes e Secretários Distritais
organizada em Prasanthi Nilayam, nos dias 29,
30 e 31 de agosto de 2007, a Organização Sri
Sathya Sai de Assam, Manipur e Estados do
Nordeste escolheram três vilarejos para o
programa integrado de desenvolvimento:
Sapara, Uparhli e Rani.. Voluntários da
organização e os Jovens Sai do Estado,
incluindo jovens dos vilarejos locais,
demonstraram entusiasmo e se ofereceram
para participar desta nobre tarefa de prover
as necessidades básicas imediatas do
moradores, como água potável, saneamento
básico, latrinas de baixo custo e Chulas
(fornos) sem fumaça.
Haryana e Chandigarh: o Grama Seva foi
organizado no vilarejo de Babain, distrito de
Kurukshetra, no dia 9 de setembro de 2007.
Na ocasião, foi organizado um acampamento
médico onde mais de 1500 pacientes foram
tratados por uma equipe de 30 médicos e
paramédicos de várias especialidades, a saber,
medicina, pediatria, ortopedia, odontologia,
dermatologia,
ginecologia,
oftalmologia,
otorrinolaringologia e desintoxicação. A
equipe de testes laboratoriais e os
farmacêuticos auxiliaram a equipe de
médicos. Sessenta e cinco pacientes foram
identificados para operação de catarata no
M.M. Medical College, em Mullana. Até 20 de
setembro de 2007, foram realizadas 13
operações oculares. Os outros terão suas
cirurgias realizadas em momento oportuno.

Os
pacientes
que
precisam
de
acompanhamento foram encaminhados ao
respectivo Bhajan Mandalis local para receber
a assistência necessária. Os pacientes, seus
assistentes e devotos, que chegaram a mais de
2500, receberam alimentos depois do
acampamento.

Foi realizada uma série de acampamentos
médicos em muitos vilarejos, por exemplo,
Dhanas, Behlana e Hollomajra (no distrito de
Chandigarh), Bala Ka Nagla e Naya Gaon
(distrito de Ambala), Neoli Kalan (distrito de
Hissar), Nasibpur e Nekhri (Rewari),
Moginand e Saketri (Panchkula) e nas favelas
de Thapar High School (no distrito de
Yamunanagar), atendendo aproximadamente
2400 pacientes. Foram fornecidos remédios
grátis a todos os pacientes.
A Organização Sai de Gurgaon ofereceu ajuda
com abrigos temporários, suprindo com
alimentos preparados e provisões para três
dias, roupas e outras necessidades de vida
para mil moradores cujas cabanas foram
devoradas pelo fogo.

Durante o Grama Seva organizado pela
Organização Sri Sathya Sai Seva de Haryana
e Chandigarh, foram escolhidas 12 famílias
para receber meios de sustento. Uma delas
ganhou um rickshaw e as outras máquinas de
costura.
Além disso, o Mahila Seva Dal limpou a área do
templo do vilarejo e as ruas adjuntas com
fervor religioso, enquanto os Jovens Sai
retiravam o lixo das ruas e pintavam de
branco as paredes divisórias do templo.
Homens e mulheres participaram do Nagar
Sankirtan realizado nas ruas do vilarejo.
Nesta ocasião, foram escolhidas doze famílias
para ajudar na provisão dos meios de
sustento. Foram oferecidos a essas famílias
um rickshaw (meio de locomoção tipo
charrete puxada por uma bicicleta) para o
transporte de passageiros, máquinas de
costura e outros instrumentos de obter renda.

Kerala: como complemento da oficina de três
dias organizada em Prasanthi Nilayam no
Programa Integrado de Vilarejos Sri Sathya
Sai, foram realizadas oficinas em 13 dos 14
distritos de Kerala para as pessoas que
trabalham
na
Organização
Sai.
Os
participantes tomaram conhecimento da nova
abordagem holística do Grama Seva.
A distribuição de kits de Onam para famílias
carentes pela celebração de Onam é uma
atividade organizada durante os últimos
anos. Neste ano, milhares de famílias
receberam os kits de Onam na comemoração.
Cada kit continha arroz, óleo e outros
mantimentos. A magnitude do programa pode
ser estimada pelo fato de que, apenas em
Thiruvananthapuram, este kit foi doado a
1115 famílias e, em Trichur, a 2016 famílias.
No período de agosto/setembro, os Centros
Sai organizaram encontros de famílias em
todo o estado de Kerala. Só em
Thiruvananthapuram,
1.525
famílias
participaram dessas funções.

Punjab: Foi organizado um acampamento
médico gratuito de 18 a 21 de julho de 2007
durante o Chintpurni Mela (feira) para os
devotos que visitam o famoso santuário. Uma
equipe de 13 médicos examinou os pacientes
durante este acampamento e distribuiu
remédios gratuitamente. Aproximadamente
cinco mil pacientes foram atendidos neste
acampamento. Os Jovens Sai e funcionários
ativos prestaram auxílios no acampamento.
Foi iniciado um centro gratuito de corte e
costura no Sri Sathya Sai Vidya Niketan,
Bagpur, distrito de Hoshiarpur, no dia 23 de
setembro de 2007. Vinte e cinco meninas de
vilarejos diferentes receberão treinamento
com este projeto. A duração do curso será de
seis meses, e, após sua conclusão serão
fornecidos certificados para os estudantes.
O Centro Sri Sathya Sai Seva, em Abohar,
organizou um Akhanda Bhajan de 82 horas em
Arorvansh Dharmashala, das 13 horas do dia
26 de setembro às 23h do dia 30 de setembro
de 2007, como parte das celebrações do
aniversário de 82 anos de Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba. Cerca de dez mil devotos
participaram deste Akhanda Bhajan. Foram
servidos alimentos para todos os devotos.
Também foi organizado por este Centro no
mesmo local um acampamento de doação de
sangue no dia 30 de setembro, no qual 82
unidades de sangue foram doadas por Jovens
Sai. Uma equipe de médicos prestou serviço
desinteressado durante este acampamento.
Tamil Nadu: Na sagrada ocasião do Ramzan,
os Jovens Sai de Chennai Metro realizaram
serviços comunitários em Makka Masjid,
Chennai. Eles ajudaram na limpeza da
mesquita para deixá-la pronta para as preces
finais, no final do mês do Ramzan. A limpeza
perfeita da mesquita, tanto de seu interior
quanto das redondezas, foi muito benquista
pelo Iman e por outros membros muçulmanos
da comunidade. Cartazes com o emblema da

Organização Sai e saudações de Id Mubarak
foram afixados na mesquita.

Devotos Sai oferecendo alimentos aos
irmãos muçulmanos em Makka Masjid, em
Chennai, na conclusão da prece Id UI Fitr, no
dia 14 de outubro de 2007.
Ao término da prece Id UI Fitr, os Jovens Sai
serviram bebidas geladas para cerca de 2500
irmãos muçulmanos na manhã do dia 14 de
outubro de 2007 e lhe ofereceram saudações
Id Mubarak. Ao final das festividades, o Imam
e outros membros do comitê administrativo
da mesquita convidaram os devotos Sai para
entrar no salão de orações da mesquita, onde
os devotos explicaram o trabalho humanitário
de Bhagavan e Seus ensinamentos sobre a
unidade de todas as crenças.

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA
EQUILÍBRIO
THIRUVALLUVAR É UM NOME FAMOSO na
literatura tamil. Seus escritos são objeto de
apreciação e respeito por estudiosos e leigos.
Sua profissão era de tecelão, tendo praticado e
ensinado a conduta ética e o pensamento
espiritual e sua vida prova que levar uma vida
de um grihastha (doméstico) não consiste em
obstáculo no caminho da espiritualidade.

Certa vez, Thiruvalluvar foi a uma loja vender
um sári que havia tecido. Naquela cidade, vivia
o filho de um homem muito rico que era muito
egoísta e orgulhoso, gostava de humilhar os
anciãos e fazer troça dos mesmos. Fazendo de
conta que queria comprar o sári de
Thiruvalluvar, aproximou-se dele. Na
verdade, ele não queria comprá-lo. Tendo
escutado falar da fama de Thiruvalluvar,
pensou em insultá-lo:

O jovem ficou supreso porque Thiruvalluvar
não mostrou nenhum traço de raiva ao ver seu
novo sári rasgado e por ter sido
desrespeitado. Reconhecendo-o como um
homem de grande sabedoria, o jovem o
saudou e disse: “Senhor, cometi um grande
erro. Por favor, perdoe-me.” Dizendo isto,
pagou-lhe pelo preço total do sári.

- Senhor, qual o preço do sári? – perguntou o
homem rico.
- Meu querido! O preço é de 4 rúpias. (Este era
o preço naquela época, equivaleria a duzentas
rúpias, hoje). – Thiruvalluvar respondeu.

O jovem conscientizou-se da grandeza de
Thiruvalluvar, pediu-lhe desculpas e pagoulhe o preço total do sári.

O jovem egoísta rasgou o sári em duas
partes e mostrando uma delas, perguntou
a Thiruvalluvar: “E agora, qual o seu
preço?” Mas Thiruvalluvar não se
perturbou.
O jovem pegou o sári em suas mãos, rasgou-o
em duas partes e perguntou: “E agora, qual o
preço?” Aturdido com o ato vil, Thiruvalluvar
respondeu: “Você o dividiu em duas partes.
Assim, o preço da metade é de 2 rúpias.” O
jovem, novamente, partiu em quatro pedaços.
Perguntou, então, rudemente: “E agora, qual o
preço de um pedaço?”. Thiruvalluvar
calmamente replicou: “Uma rúpia.”

Krishna afirma na Gita: “Aquele que trata da
mesma forma o amigo e o inimigo, assim como
a honra e a desonra, aquele que permanece
equilibrado no calor e no frio, no prazer e na
dor e em outras experiências contraditórias, e
mesmo
assim
consegue
manter-se
desapegado, este me é muito querido.”
Thiruvalluvar estabeleceu um ideal para o
mundo colocando em prática estes
ensinamentos da Gita.

