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"Algumas pessoas são rudes por natureza. Mesmo quando se sentam para cantar
bhajans, não deixam de lado sua irritação. Elas batem palmas, pronunciam
“paz, paz”, mas ao mesmo tempo, estão com raiva de alguém. Qual é a utilidade
de cantar a paz, sentindo raiva? Como esperam obter paz?"
- Baba
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pensamentos

DISCURSO DO AVATAR

ou

Sankalpas

(ideias,

desejos,

PERCORRA O CAMINHO DO AMOR

sentimentos). Todas as ações são reflexos de

PARA EXPERIMENTAR O AMOR DE DEUS

Sankalpas e resultam em prazer ou dor. Quando
constatamos que o país não está bem, isto apenas

Tolerância

é

verdade,

tolerância

é

retidão,

reflete o fato de que seu povo não é bom. Quando as

tolerância é o que ensinam os Vedas.

pessoas se tornarem boas, o país também o será. A

Tolerância é não violência, tolerância é sacrifício,

nação não é separada de seu povo. No entanto, um

confere felicidade e bem-aventurança divina.

indivíduo apenas não representa a sociedade; uma

De fato, tolerância é tudo em todos os mundos.

árvore não pode ser confundida com uma floresta;

(Poema em Télugo)

uma casa isolada não constitui uma vila. Só um

Como fogo na fogueira e óleo na semente de

grupo de árvores forma uma floresta, um conjunto de

gergelim, o Atma a tudo permeia. Esta é a palavra

casas se torna uma vila e um grupo de pessoas

de Sai, que declara a verdade.

constitui uma sociedade.
(Poema em Télugo)

CUMPRAM SEU DEVER COM
SENTIMENTOS DIVINOS

Encarnações do Amor
A vida humana é muito nobre e elevada; é
repleta da fragrância das virtudes. Um país não é um
pedaço de terra. As pessoas que vivem nele
constituem o país. Quando o povo se transformar, o
país se transformará. O progresso de uma nação
envolve o progresso de seu povo. O avanço material
e científico não constitui progresso verdadeiro. O
progresso

real

desenvolvimento

também
econômico

não
ou

depende
de

do

mudanças

sociais. O real progresso depende da transformação
da mente do homem.

Brahman permeia o Cosmos Inteiro
O termo sânscrito Manishi (homem) deriva
de Manas (mente). A mente é o conglomerado de

Desde a remota antiguidade, os bharatiyas
(indianos)

denominam

o

Universo

como
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Brahmanda. Brahma é a Divindade que a tudo

A Divindade está presente no homem como Bhur

permeia. Anda significa uma esfera, como uma bola

Bhuvah Suvah

de ferro. Quando essa bola de ferro é aquecida no

O Gayatri Mantra transmite a verdade de

fogo, o calor não se concentra apenas em uma parte

que todos os três mundos: Bhur (materialização -

dela; espalha-se por toda a bola. Da mesma maneira,

corpo), Bhuvah (vibração, Prana, princípio vital) e

Brahman é imanente no cosmos inteiro, que é

Suvah,

concebido na forma de um ovo. Este é o significado

presentes no homem. Portanto, Deus se faz presente

de Brahmanda. E Brahman está presente dentro e

no homem em três formas. Bhur é a forma material

fora de tudo que há, desde um grão de poeira até

do corpo, o qual, por si mesmo é inerte – jada.

uma gigantesca estrela.

Bhuvah é a força vital ou vibração que faz o corpo

(Prajnanam,

radiação

-

Atma)

estão

Só um ser humano é capaz de perceber esta

funcionar. Suvah é a radiação ou poder interior do

verdade. Por isso, a vida humana tem importância

Atma, que produz vibração. Assim, A divindade, no

especial.

homem, está presente na forma de materialização,

Costuma-se

dizer:

Karmanubandhini

Manushya Loke (no mundo, o homem está fadado a

vibração e radiação.

agir). Também se diz: Nara Janmam Uttamam (o

A vibração é causada pela ingestão de

nascimento humano é o mais nobre de todos). Seu

alimentos; por isso o alimento é considerado como

valor só pode ser estabelecido quando o homem

Deus – Annam Brahma. Entretanto, sem o impacto

reconhece o fato Ekatma Sarva Bhutantaratma (o

da radiação que vem do Atma, não poderia haver

mesmo Atma habita todos os seres).

vibração. A radiação está presente no homem como

As cinco faculdades conhecidas como

consciência ou Prajnana. Brahman é a Consciência

Audição, Tato, Visão, Paladar e Olfato (Sabda,

Suprema – Prajnanam Brahma. Em Vedanta,

Sparsha, Rupa, Rasa e Gandha) são comuns a todos

Brahman também é chamado de consciência. Assim,

os seres, inclusive o homem. Também são comuns a

Deus está presente em todos como consciência.

todos os seres os cinco envoltórios concêntricos do

Vibração

corpo, conhecidos como Annamaya Kosha (camada

derivadas, as quais sustentam o corpo. O corpo

do alimento), Pranamaya Kosha (camada da

humano é feito de matéria, materialização. É

vitalidade), Manomaya Kosha (camada mental) e

comparável a uma máquina. Não importa o quanto

Anandamaya Kosha (camada da bem-aventurança).

seja valiosa, uma máquina não poderia operar sem

Porém, o envoltório conhecido como Vijnanamaya

corrente elétrica. A vibração é como o interruptor

Kosha (camada da sabedoria) é exclusivo do

principal. O poder divino da radiação é a corrente

homem. Devido a este intelecto ou Buddhi, a vida

elétrica que faz a máquina inerte se movimentar. Um

humana é considerada a mais sagrada.

pedaço de ferro é inerte. Não tem pernas para andar

e

materialização

são

Suas

formas

nem asas para voar. Mas, quando se aproxima de um
ímã, ele se move, atraído pelo magneto. O que é que
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faz o pedaço de ferro se mover? É o poder da

Em uma casa, viviam um gato, um rato e

radiação. A radiação espalha vibrações. Deste modo,

uma galinha. Um dia, o gato matou o rato. Vendo

todas as três formas da Divindade – Bhur, Bhuvah e

isto, o proprietário da casa ficou feliz porque a

Suvah estão presentes dentro do homem.

ameaça do rato havia sido eliminada. No dia

O próximo aspecto do Gayatri: “Tat Savitur

seguinte, o mesmo gato matou a galinha. Dessa vez,

Varenyam” é uma invocação à Divindade radiante.

o proprietário ficou muito zangado. Qual foi a razão

‘Tat’ significa ‘Aquilo’, a própria forma da Verdade;

para esta atitude ambígua? O morador nutria um

Savitur significa Divindade radiante. ‘Varenyam’

sentimento de apego pela galinha e de animosidade

significa “a mais auspiciosa e venerável”. Os

para com o rato.

aspirantes, em seguida, expressam sua resolução de

Certa vez, houve um acidente de trem. Um

meditar naquela forma refulgente da Divindade com

indivíduo assistia tudo na TV e ficou muito

as palavras “Bhargo Devasya Dhimahi”. Dhimahi

preocupado porque achava que um parente próximo

significa “meditar”.

viajava naquele trem. Em pânico, correu para o local
do acidente. Quando encontrou o parente são e

Os Vedas Propõem a Unidade do Gênero

salvo, ficou aliviado e começou a perguntar pelas

Humano

estatísticas do acidente de trem. Vejam! Alguém que

O Gayatri Mantra se conclui com a oração

estava muito aflito um momento antes, agora estava

“Dhiyo Yo Na Prachodayat” – “Que a radiação

ocupado em obter informações sobre o acidente. As

divina conduza nossos intelectos na direção correta”!

pessoas se preocupam quando seus conhecidos estão

Dhi significa “intelecto”. A divindade é sempre

envolvidos, mas mudam de atitude imediatamente

invocada com o sentido de Nah, que significa “nós”.

quando só há estranhos envolvidos. Isto reflete os

Lamentavelmente, nos dias atuais, as pessoas não

sentimentos estreitos do homem. Alguém que

estão exibindo esse senso de união ou unidade. Este

caminhe pela via do Dharma não observará tais

conceito de coletividade, proposto por todos os

diferenças. Os Vedas dizem: Dharmo Rakshati

Vedas, Sastras, épicos e Puranas, vem sendo

Rakshitah (se protegeres o Dharma, serás protegido

ignorado pela geração atual. Jamais houve um

pelo Dharma).

sentimento de “eu” em qualquer um desses textos de
oração. O egoísmo está em alta. É o egoísmo
humano que cria as disparidades sociais. Um peixe

1

Bem

ou

Mal

dependem

dos

Sentimentos

Humanos

é melhor que um homem egoísta. As pessoas

Tudo depende de nossos sentimentos.

deveriam perceber que o indivíduo não pode

Costuma-se dizer: Yad Bhavam Tad Bhavati (como

sobreviver ignorando a sociedade.

são os sentimentos, assim é o resultado). O espelho
tem a propriedade de refletir tudo que é colocado

1

Baba fez um trocadilho em inglês entre as palavras
“fish” (peixe) e “selfish” (egoísta).

diante dele. Quando você cumprimenta, o espelho
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também cumprimenta. Se faz uma careta de raiva
diante dele, o espelho reflete a face irada. Do mesmo
modo, a Natureza possui propriedades de reação,
reflexo e ressonância.
Certa vez, um jovem pastor levou seu
rebanho de gado para pastar em uma região
montanhosa. Para passar o tempo, ele começou a
cantar uma canção. Ouviu o eco de sua melodia
vindo de algum lugar. O jovem não sabia o que era
eco. Por isso, ficou perturbado e disse para si
mesmo: “Quem é esse que está imitando a minha
voz e cantando a mesma música que eu”? E gritou

Tudo que disser ou fizer em sua vida,

bem alto: “Quem está aí? Ei! Quem é você”? E

experimentará de volta da mesma maneira. Portanto,

ouviu sua voz vinda de algum lugar, repetindo:

não odeie nem magoe ninguém. Tanto a felicidade

“Quem está aí? Ei! Quem é você”? Então disse:

quando a tristeza, o bem e o mal existem neste

“Fale seu nome” e ouviu as mesmas palavras. Nesse

mundo.

instante, ele se irritou e gritou “Cale a boca”, mas

experimenta. Compreenda esta verdade. As pessoas

recebeu a mesma ordem agressiva. Então, o jovem

deveriam desenvolver bons pensamentos, falar

ameaçou: “vou procura-lo e lhe dar uma surra”. As

palavras boas

mesmas palavras voltaram uma vez mais. Então o

conseguirão tudo de bom na vida.

jovem pastor procurou sem sucesso, pela pessoa que

Não veja o mal, veja o bem;

o imitava. Enfim, voltou para casa com seu gado,

Não dê ouvidos ao mal, ouça o que é bom;

convencido de que alguém que era seu inimigo, o

Não fale do mal, fale do bem;

provocava, escondido.

Não pense no mal, pense no bem;

Você

mesmo

provoca

e praticar boas

Ao chegar em casa, disse à mãe: “Mãe!

Não faça o mal, faça o bem;

Alguém está me provocando e me irritando. Ele me

Este é o caminho para Deus!

aquilo

ações.

que

Então

insultou imitando minha voz e cantando a mesma
música que eu. Quando procurei por ele, não

Vocês podem ver Deus com a Luz do Amor

encontrei ninguém”. No dia seguinte, a mãe do

Deus está em todos. Sirva a todos. O melhor

pastor o acompanhou à região e compreendeu a

modo de amar a Deus é amar a todos, servir a todos.

situação. Ela era uma mulher sábia e explicou a

Livrem-se das más qualidades. Vocês dizem: “Eu

verdade ao filho, dizendo: “Querido filho! Não há

quero Moksha – Liberação! Eu quero Sakshatkara –

pessoa alguma provocando ou insultando você. É o

Divina visão”! Mas não compreendem o que

eco de sua própria voz, o que está ouvindo”.

significam. O que quer dizer liberação? Sem saber o
5

que significa, vocês dizem: “quero liberação”.

ajudará a ver a forma do amor. Poderão ver Deus,

Primeiro conheçam claramente aquilo que querem.

que é a personificação do amor, com a luz do mesmo

Quando dizem: “quero Moksha”, o que pensam que

amor. Só um diamante é capaz de cortar outro

estão dizendo? Entendam isto: o que é Moksha?

diamante; nada mais consegue. O amor é uma

Moha Kshaya é Moksha – “A remoção dos apegos é

qualidade natural a todos. Sejam crentes, ateus,

liberação”. Não é algo que possam encontrar em

gnósticos,

uma sala com ar condicionado. Liberação é a

mendigos, o amor é comum a todos. Um eremita

erradicação dos apegos.

pode renunciar a tudo, mas não pode renunciar ao

Vocês dizem: “eu quero paz”. Onde está a

agnósticos,

pobres,

milionários

ou

amor. Qual é a razão? É que o amor é Deus! Vivam

paz? Esta dentro de vocês. Onde devem procurar por

em amor. As Gopikas imploraram a Krishna:

ela? Onde a encontrarão? Em lugar algum! Se

Ó Krishna, toque Sua doce flauta e plante as

estiverem segurando o lenço em suas mãos e saírem

sementes do amor nos corações desolados.

procurando por ele em toda parte, não conseguirão

Faça a chuva do amor cair sobre a terra e alimentar

encontrá-lo. Olhem para a mão e o encontrarão.

a correnteza dos rios do amor.

Assim, tudo que desejam está dentro de vocês. Tudo

(Canção em Télugo)

que fizerem voltará para vocês como reação, reflexo

Nosso corpo é como uma flauta, com nove

e ressonância. Em sua limitação mental, dizem:

orifícios. O devoto deveria se tornar totalmente

“Deus

me

humilde ou oco, para conquistar a proximidade de

prejudicando. Alguém está me punindo”. Deus

Krishna. O Senhor, então, transformará seu corpo

jamais punirá. Vocês é que estão punindo a si

vazio em um instrumento sagrado, enchendo-o com

mesmos. Seus pensamentos retornam a vocês como

Seu sopro de amor. Uma Gopika perguntou à flauta:

reflexos. Suas preocupações também retornam, do

“Ó mui abençoada flauta, diga-me o segredo por

mesmo jeito. O que é a preocupação? É um medo

detrás de sua proximidade com Krishna! Ele jamais

criado pela mente. Vocês o produziram por si

a mantém longe de Si; leva-a aos Seus lábios e

mesmos. Deus não dá coisa alguma. Ele é a eterna

sopra. Mesmo quando está ocupado, mantêm você

verdade,

Para

na cintura. Ó flauta, por favor me conte o segredo

experimentar o amor de Deus, devem trilhar o

para que eu possa também conquistar a intimidade

caminho do amor.

de Krishna”. Krishna resolveu revelar esta verdade

está

a

me

testando.

personificação

Alguém

do

está

amor.

A Lua reluz, brilhante! Se desejarem vê-la,

às Gopikas. Um dia, quando aquela que perguntou,

não precisarão de uma lanterna, candeeiro ou

se aproximou, Ele fingiu estar dormindo. A Gopika

lampião. Poderão ver a Lua com a própria luz do

repetiu o pedido à flauta, para que revelasse seu

luar. Não precisarão de outras fontes de luz para

segredo. Então, a flauta respondeu: “Ó Gopika! Não

enxergá-la. Para ver a forma do amor, não precisarão

fiz qualquer penitência, não conheço nenhum Mantra

de coisa alguma, exceto amor. A luz do amor os

nem possuo qualquer conhecimento especial. O
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único segredo é manter-me vazia. Eu deixei tudo à

grande agonia, o mesmo tipo de agonia que sente por

Vontade Dele”. A Gopika entendeu então que o

causa da pobreza.

prazer sensual era o verdadeiro obstáculo no
caminho para estar com Krishna.

Quando

Ravana

sequestrou

Sita

e

a

aprisionou, sua casta esposa o aconselhou a devolvêla a Rama. Ela disse: “Você raptou a esposa de

Desenvolvam Discernimento Fundamental

outro. Como se sentiria se alguém me sequestrasse, a

Desejos impróprios ou excessivos não são

mim que sou sua esposa obediente?” O primeiro

bons. Quanto menor a bagagem, maior o conforto e

ministro de Ravana também deu o mesmo conselho.

o prazer na viagem. Que bagagem é esta? São os

Demonstre respeito e seja respeitado. Dê amor e

desejos. Libertar-se dos fardos mundanos é o que se

receba amor. Você nem sempre poderá concordar

conhece como Renúncia – Vairagya. É fácil carregar

com tudo, mas sempre poderá falar de forma

uma nota de cem rúpias, muito mais do que levar

respeitosa. No entanto, isto não é possível para

todo esse dinheiro na forma de dez mil moedas de 1

todos. Algumas pessoas têm tanta raiva que sempre

centavo. A qualidade é mais importante que a

usam palavras ásperas. Essa gente precisa ser

quantidade. Swami quer qualidade. Um copo de leite

corrigida pelo uso de palavras fortes. Um tablete de

de vaca é preferível a um barril de leite de jumenta.

manteiga pode ser facilmente cortado com o dedo,

O que é imortalidade? Remover a imoralidade é o

mas não uma barra de ferro! Ela requer um

único caminho para a imortalidade. Mantenham a

instrumento

prática de cumprir seus deveres com sentimentos

precisamos agir de forma adequada ao momento e às

divinos, sem dar espaço a distrações. Deus é um só!

circunstâncias.

afiado

para

ser

cortada.

Então,

Jesus, Alá, Rama, Krishna, Zoroastro e Buda são

Algumas pessoas são rudes por natureza.

Seus diferentes nomes; mas Deus é único. Não

Mesmo quando se sentam para cantar Bhajans, não

deveriam odiar ou criticar nenhuma religião. Ajudar

deixam de lado sua irritação. Elas batem palmas,

Sempre! Ferir, Jamais! Quando sentimentos deste

pronunciam “paz, paz”, mas ao mesmo tempo, estão

tipo forem cultivados, não será necessário procurar

com raiva de alguém. Qual é a utilidade de cantar a

por Deus. Isto se chama discernimento fundamental.

paz, sentindo raiva? Como esperam obter paz? Suas

O discernimento individual tenta esconder os erros

palmas podem ajudar a matar mosquitos; não têm

do próprio indivíduo ao mesmo tempo que exagera

outra utilidade. O homem almeja alcançar a Lua ao

os equívocos dos outros. Um ladrão comete um

mesmo tempo que nutre sentimentos de ódio pelos

roubo; ele não tem vergonha de roubar. Pensa que

demais. Este tipo de empreendimento jamais trará

está agindo certo por ser pobre. Mas, se desenvolver

paz ao mundo. Primeiro o homem deveria estar em

um raciocínio mais amplo, sua atitude mudará. Ao

paz com sua mente. Só depois poderá haver paz no

furtar a bolsa de alguém, sujeitará a vítima a uma

mundo. Como poderia haver paz mundial quando as
pessoas gritam “paz” e mantêm a bomba atômica em
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suas mãos? Só prevalecerá a paz quando houver

conferência, retratando lindos vislumbres da

transformação mental nos seres humanos. Vocês

Missão Sai Medicare. Uma revista trimestral

poderão conquistar qualquer coisa quando tiverem

recém-lançada, Sri Sathya Sai Arogya Premanjali,

pureza, paciência e perseverança. Cantem o Nome

foi divulgada posteriormente pelos Ministros da

de Deus com paz no coração!

Saúde de Andhra Pradesh, Karnataka e outros

–

Discurso

de

Bhagavan

no

Sai

Sruthi,

dignitários. Em suas declarações de abertura, Sri
Nimish Pandya, Presidente da All India Sri Sathya

Kodaikanal, em 21 de abril de 1993.

Sai Seva Organization forneceu uma visão geral
da

conferência

e

declarou

seus

objetivos.

Bhagawan, disse ele, abriu as portas de um novo
REPORTAGEM

sistema de saúde em que o dinheiro não era

CONFERÊNCIA MÉDICA SRI SATHYA SAI

importante; o importante era o amor e o sacrifício.

DE TODA A ÍNDIA 2017

Foram realizados nos dias 19 e 20 de
agosto de 2017 em Prasanthi Nilayam dois dias da
Conferência Médica Sri Sathya Sai para toda a
Índia sobre o tema "Levando Saúde Holística até a
porta de casa", com a participação de cerca de
1.500 médicos e paramédicos. Muitos dignitários,
incluindo os Ministros da Saúde de Karnataka e

Lançamento da revista trimestral "Sri Sathya Sai
Arogya Premanjali".

Andhra Pradesh, engrandeceram a ocasião com
Os prêmios Sri Sathya Sai Dhanvantari

sua presença.
O programa em 19 de agosto de 2017
começou com o discurso de boas-vindas do Dr. S.
Gurumurthy,

Diretor

do

SSSIHMS,

Prashanthigram, que falou sobre a relevância dos
cuidados de saúde holísticos em cada casa.
Referindo-se à Missão de Saúde de Bhagawan Sri
Sathya Sai Baba, o Dr. Gurumurthy observou que
qualquer coisa feita com amor, sacrifício e

Seguiu-se um concerto musical com uma
de

vídeo

sobre

o

seu serviço dedicado à Missão de Saúde de
Bhagawan. Falando nessa ocasião, o Dr. V.
Mohan, administrador fiduciário do Sri Sathya Sai
Central Trust, observou que a característica única
da Missão de Saúde de Bhagawan era que os
médicos realizavam Seva com amor e não por
dinheiro

ou mesmo

reconhecimento.

Alguns

médicos proeminentes receberam então os prêmios

compromisso deveria ser ideal e eterna.

apresentação

foram então entregues a médicos selecionados por

tema

Sri Sathya Sai Dhanvantari entregues pelos

da
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Ministros da

Saúde de

Andhra Pradesh

e

Karnataka, e por outros dignitários.

O último orador da sessão foi o Dr.
Kamineni Srinivas, Ministro da Saúde de Andhra
Pradesh. Referindo-se ao caminho do serviço
abnegado, mostrado por Bhagawan Sri Sathya Sai
Baba, o ilustre orador elogiou as atividades de
serviço realizadas pela Organização Sri Sathya Sai
Seva e pelo Sri Sathya Sai Central Trust.
Felicitando o Sri Sathya Sai Central Trust por
instituir os prêmios Sri Sathya Sai Dhanvantari,
ele afirmou que aqueles que foram abençoados por
terem a oportunidade de realizar um serviço

Entrega dos prêmios Sri Sathya Sai Dhanvantari.

desinteressado na Divina Missão de Bhagawan
foram muito afortunados.

O Dr. V. Somaraju, diretor-gerente do

Depois disso, um clipe de áudio de um

grupo de hospitais CARE, Hyderabad, que falou

Discurso de Bhagawan foi exibido para o público,

em seguida, elogiou a Missão de Saúde gratuita de

no qual Bhagawan exortou os médicos a terem um

Bhagawan e observou que servir a outros

coração compassivo e conversarem com os

desinteressadamente

pacientes com amor e bondade. O serviço aos

era

verdadeira

espiritualidade.

pobres, disse Bhagawan, era muito importante

Os Ministros da Saúde de Karnataka e de

para a redenção do homem. Bhagawan terminou

Andhra Pradesh dirigiram-se à plateia. Falando em

Seu Discurso com o bhajan Bada Chittachora

primeiro lugar, o ministro da Saúde de Karnataka,

Vrindavana Sanchara (“Krishna é o ladrão de

Sri

corações”). Seguiram-se bhajan, concluído com o

Ramesh

Kumar,

aclamou

o

serviço

desinteressado feito pelos médicos sob a égide da

Arati às 11hs.

Organização Sri Sathya Sai Seva e observou que
os prêmios Sri Sathya Sai Dhanvantari eram um
testemunho permanente de seu serviço altruísta
para

a

humanidade.

Os

hospitais

gratuitos

iniciados por Bhagawan, disse ele, eram modelos
brilhantes de serviço a serem imitados pelo
mundo. Os valores de Sathya, Dharma, Santhi,
Prema e Ahimsa propostos por Bhagawan eram
muito necessários na profissão médica hoje, ele

Sessão da conferência no Auditório
Purnachandra.

disse em conclusão.
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A sessão seguinte da Conferência Médica
Nacional

foi

Auditório

responsável por muitas doenças. Explicando a

Poornachandra, onde foram realizadas discussões

importância de educar as pessoas em um modo de

em grupos e foram fornecidas aos participantes

vida saudável, Bhagawan disse que a prevenção de

diretrizes para a realização de acampamentos

doenças era muito importante. Bhagawan terminou

médicos e outras atividades de serviço.

Seu Discurso com o bhajan Hari Bhajan Bina

Os

realizada

trabalhos

do

no

estado de sua mente também, porque a mente era

segundo

dia

da

Conferência começaram às 20h20 de 20 de agosto

Sukha Santhi Nahin. Seguiram-se Bhajans e
concluiu com Arati.

de 2017, com uma cerimônia de lançamento de
livros, na qual foi lançado o livro intitulado
"Prescrição

de

Avatar",

publicado

pela

Organização Sri Sathya Sai Seva. Foi realizada a
segunda parte da cerimônia dos Prêmios Sri
Sathya Sai Dhanvantari, na qual foram entregues
prêmios aos médicos que fizeram uma excelente
contribuição

para

a

Missão

de

Saúde

de

Bhagawan.
Sri

Nimish

Pandya,

Presidente

da

Organização Sri Sathya Sai Seva de toda a Índia,

Fala de encerramento da conferência por Sri
Nimish Pandya.
Após

a

conclusão

dos

trabalhos

da

dirigiu-se aos presentes à reunião. Tendo em conta

conferência no Sai Kulwant Hall, a sessão final da

a importância de trazer cuidados holísticos de

Conferência

saúde até a casa dos pacientes, Sri Nimish Pandya

Poornachandra,

sublinhou a necessidade de criar uma plataforma

cuidados holísticos de saúde à porta de pacientes

em nível nacional para alcançar esse objetivo. A

carentes

conversa de Sri Nimish Pandya foi seguida por

elaborados para o futuro.

foi

foram

realizada

no

auditório

de

onde os meios de fornecer

discutidos

e

planos

foram

uma apresentação em vídeo que mostrou uma
visão geral dos serviços médicos prestados pela
Organização Sri Sathya Sai Seva em todas as
partes da Índia.
Os participantes e os devotos foram então
abençoados por um Discurso Divino de Bhagawan
no qual Ele aconselhou os médicos a não tratarem
apenas

a

doença,

mas

concentrarem-se

no

tratamento do paciente levando em consideração o
10

DE NOSSOS ARQUIVOS

divino e pode agir como um mensageiro entre o ser

REALIZE O RITUAL INTERIOR DE

humano e Deus. O altar torna-se uma caixa de

SACRIFÍCIO

correio, autorizada pelo mais alto, a receber orações
(cartas) corretamente seladas (com sinceridade)

A fusão em Brahman (a Consciência
Cósmica) de que cada um é uma expressão, não é

dirigidas às várias facetas do omnipresente TodoPoderoso.

uma conquista nova devida ao esforço. É apenas a
consciência, em um exato instante, de um fato
existente. Cada um já é Brahman, inerentemente,
inseparavelmente.

O ser humano é intrinsecamente divino
O sal, que é uma expressão da natureza do
oceano, pode ser notado em muitas terras, em muitas
ocasiões, em muitas formas e muitos compostos.
Mas ele conserva sua verdade, que é cognoscível em
seu gosto. Originando-se do mar, o sal dá a
qualidade do mar a cada artigo com o qual esteja
associado, seja em um coalho ou xarope ou água
limpa sem gosto. Assim também, embora a centelha
individualizada da consciência tenha tecido um
casulo em torno de si e assumido uma forma e um

Karma Kanda (parte que trata dos rituais)

nome — isto é, um ser humano — nunca pode

dos Vedas deve purificar a mente para que possa ter

abandonar sua natureza Átmica.

sucesso em Upasana (veneração, adoração de Deus)

Agora estamos assistindo um ritual védico,

e alcançar o Jnana (sabedoria) que libera da

um Yajna, sendo realizado por esses Pandits bem

escravidão. Este ritual (karma) Védico é chamado

versados na ciência de invocar a Graça Divina

Yajna. Yajna significa “abandonar”, “renunciar”,

através dos Mantras. Eles precisam preparar o altar

Thyaga. De que exatamente tem-se que desistir?

sacrificial de acordo com as regras estabelecidas há

Riquezas? Isso é muito fácil. A casa de alguém? Isso

milhares de anos. O fogo cerimonial, que precisa ser

também não é difícil. Isso significa retirar-se para

aceso e mantido no altar devidamente construído,

uma floresta, separando-se de pessoas próximas e

deve ser produzido por agitação ao acompanhamento

parentes? Muitos o fizeram e ficaram orgulhosos

de hinos védicos em louvor ao princípio do fogo

disso. O Thyaga que o Yajna exige é o descarte de

omnipresente. O fogo assim santificado torna-se

pompa, orgulho, inveja e ganância; em suma, o
11

próprio ego. Todo rito estabelecido nos Vedas tem

consumação deste Yajna Védico reside no abandono

apenas este objetivo: promover a abnegação e o

do desejo, na consciência do Um sem um segundo.

amor universal. A gratificação sensual, a raiva, a

Pode-se estudar todas as escrituras, realizar

fúria, o ódio são características bestiais. O ser

todos os tipos de sacrifícios, fazer peregrinações

humano deve ter vergonha de ter sequer um vestígio

extensas, dominar os oito tipos de conhecimento,

desses traços. As características da natureza humana

mas não é fácil controlar os sentidos e a mente,

são e devem ser o amor, a tolerância, o desapego, a

orientar a visão para dentro e manter a força do

renúncia e a verdade.

temperamento. Nos tempos antigos, os sábios e
videntes mantiveram a pureza no pensamento, a

Não peça a Deus por lixo brilhante trivial
Jesus disse, "Peça e lhe será dado; procure e

verdade nas palavras e a justiça em ações. Mas
atualmente,

nesta

Era

de

Kali,

as

pessoas

achará; bata e a porta se abrirá para você". Claro que

esqueceram os valores humanos e exibem qualidades

você está perguntando, chamando e batendo. Mas o

animais como a luxúria, a ira, a ganância e o ódio.

que você está pedindo? O lixo brilhante trivial é o
que você prefere; não a bem-aventurança eterna.

A mente é o Altar do Yajna

Quando não é dado aquilo que você pede, não

Na Treta Yuga, Viswamitra recebeu a ajuda

condene a mãe como sendo cruel. Ela não alimenta

de Rama para garantir a realização do Yajna sem o

uma criança doente com comidas sofisticadas

obstáculo das forças demoníacas. Seu Ashram era

exigidas. O afeto dela estabelece essa crueldade

chamado Siddhashrama. Na verdade, o coração de

aparente. Então, também, a misericórdia de Deus é

cada ser humano é um Siddhashrama. No momento

patente em Sua recusa em dar o que você pede. Você

em que os pensamentos do mal ou os maus

está gritando, mas você não está recebendo resposta

sentimentos surgem no ser humano, esse é o começo

com frequência. Por quê? Você está se dirigindo a

de todos os pecados. Quando o coração está poluído

alguém que não Deus. A chamada não surge de seu

com tais pensamentos pecaminosos, deve-se buscar a

coração. O anseio não é total. O motivo é egoísta e

ajuda de Atma Rama, assim como Viswamitra

impuro. Você está batendo à porta e reclamando que

buscou a ajuda de Rama para pôr fim à ogra Thataki.

ela não está aberta. Deus reside em seu próprio

Se você pensa em Deus e reza para Ele com devoção

coração, mas você bloqueou esse coração para que o

sincera, todas as ações feitas por você serão um

amor não possa entrar. Então, Ele é silencioso e não

Yajna. A mente é o altar desse Yajna. Você deve

responde. A porta não precisa ser aberta para que

oferecer todas as qualidades do mal no altar da

você tome consciência do Deus interno. Ela está

mente. Esse é o Yajna interno ideal para ser

sempre aberta para o amor; é desnecessário bater. O

realizado por cada pessoa como distinto do Yajna

amor tornará o coração brilhante com luz e alegria.

externo feito ritualisticamente.

Quando o Um é conhecido, não existe mais busca. A

- Extraído de Discursos de Dasara de Bhagawan.
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ESPECIAL

em 1991, quando não havia hospitais corporativos

SATHYA SAI BABA: UMA LENDA DIVINA

em tais regiões do interior – e trabalhou num projeto

Dr. A.P.J. Abdul Kalam

de abastecimento de água potável segura para as

Ex-Presidente da Índia

pessoas de Andhra Pradesh. Eu gostaria de discutir a
característica única dessas instituições.

Os

fatores

mais

importantes

no

desenvolvimento de recursos humanos são a

Educação Com Base em Valores

educação baseada em valores e a assistência médica
de

qualidade.

Além

disso,

os

O melhor período de uma pessoa jovem é

requisitos

sua infância na escola e o melhor horário vivido é de

infraestruturais, como disponibilidade de água

8 da manhã até as 4 da tarde na escola. Isso vale para

potável, são uma necessidade essencial. Enquanto o

todas as crianças na faixa etária de 5 a 20 anos,

governo está ativamente empenhado em fornecer

vivendo tanto na zona urbana quanto na rural. Baba

esses recursos aos cidadãos, Bhagavan Sri Sathya

percebeu os problemas das pessoas pobres do campo

Sai Baba esteve sensível a essas necessidades

e determinou que a educação fosse absolutamente

essenciais da população indiana, particularmente das

gratuita em todas as escolas e colégios criados pelo

pessoas que vivem em Andhra Pradesh.

Fundo Sathya Sai.
De
Educacionais

modo

interessante,

promovem

as

Instituições

igualmente

o

desenvolvimento da mente, do coração e do corpo.
Isto é alcançado através da educação integrada, que
dá a mesma ênfase em manter o corpo saudável, a
mente ativa e afiada e o coração puro. Baba, sendo o
Reitor do Instituto Sri Sathya Sai de Aprendizagem
Superior, passa um tempo considerável com os
estudantes para modelá-los como cidadãos ideais.
Sri Sathya Sai Baba diz: “Os estudantes são o
alicerce da nação, o único bem que Eu estimo. Os
Dr. A.P.J. Abdul Kalam with Bhagavan.

estudantes são Meu tudo; Toda Minha propriedade
consiste nos estudantes. Eu Me ofereci a eles”. Ele

Com isso em mente, Ele criou uma vasta

também diz: “O fim da educação é o caráter e o fim

infraestrutura para promover educação de qualidade

do conhecimento é o amor”. Esta é a razão pela qual

para crianças com base em valores humanos, desde o

o Instituto Sri Sathya Sai de Aprendizagem Superior

primário até o nível universitário, estabeleceu

enfatiza

a

construção

do

caráter

como

um

hospitais de superespecialidades em zonas rurais – já
13

componente importante da educação, além da

aclive. Por isso, levar água para a região sul

aquisição da excelência acadêmica.

demandava a criação de grande número de estações

A

nobreza

de

caráter

origina-se

de

de bombeamento de água contra a gravidade. Isto

humildade, generosidade, compaixão, solicitude e

exigia extenso trabalho civil e de engenharia. Apesar

respeito pelos valores morais. A única linha que

de todas as dificuldades, a água foi disponibilizada

perpassa todas as atividades do Instituto, a

para Anantapur em 18 meses. Após um ano de

curricular, a cocurricular e a extracurricular, é que a

operação regular, as obras hídricas inteiras foram

educação é para a vida e não para o mero viver. A

repassadas para as pessoas do estado, como presente.

experiência mostrou que as organizações líderes e as

A área contemplada cobre 750 aldeias e fornece

companhias no país absorvem os estudantes Sai.

água para mais de um milhão de pessoas.

Diz-se que o estudante assim recrutado promove

A Índia precisa de mil organizações desse

uma mudança silenciosa na ética do trabalho e injeta

tipo para fornecer água potável a um bilhão de

nele o espírito de equipe, bem como uma abordagem

pessoas espalhadas nas diferentes partes do país

com base em valores em todos os aspectos da
atividade organizacional.

Assistência Médica
Durante a década de 1980, um número
expressivo

Missão da Água

de

hospitais

corporativos

de

Em 1994, Baba fez uma referência tocante

superespecialidades surgiu em nossas áreas urbanas.

relativa às dificuldades vivenciadas pelas pessoas da

No entanto, devido à comercialização, eles só

região de Rayalaseema, de Andhra Pradesh, para

atendiam às necessidades das pessoas ricas das áreas

conseguirem água potável segura, e sugeriu que o

urbanas.

problema existente há séculos precisava de atenção

disponibilidade de assistência médica para o rico e o

urgente. Em 1995, Ele deu uma nova dimensão à

pobre, e entre a população urbana e rural. Tendo isto

Sua Missão social empreendendo a obra de fornecer

em mente, Baba declarou, em 23 de novembro de

água potável boa e segura para tantas pessoas de

1990, que haveria um hospital de classe mundial na

Anantapur quanto fosse possível e no menor tempo

área de Puttaparthi dentro de um ano e que ele

possível,

ofereceria

independentemente

das

dificuldades

enfrentadas e do custo. Bombear água do solo foi

Havia

uma

tratamento

grande

gratuito

lacuna

para

na

todos,

especialmente os pobres.

considerado como opção, mas foi descartada por

O hospital foi inaugurado em 22 de

causa do problema do fluoreto. Decidiu-se usar água

novembro de 1991. Após sua inauguração, o hospital

da chuva, captando água durante as monções e

de Superespecialidades tem

armazenando-a em reservatórios especiais.

cirurgias cardíacas e procedimentos de cateterização.

A maior parte das fontes hídricas ficava na
parte norte de Anantapur, e o terreno ao sul era de

realizado grandes

Cirurgiões especialistas de hospitais renomados,
tanto

da

Índia

quanto

do

exterior,

deixam
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voluntariamente seu trabalho regular, vêm para

FÓRUM DOS EX-ALUNOS

Puttaparthi e realizam operações isentas de custo. O

SWAMI É SWAMI!

mesmo ocorre com os serviços de enfermagem.

Dr. Erode N. Prabhakaran

Parece que os pacientes em convalescença
prestam ajuda voluntária aos novos pacientes que

Certo dia, em abril de 1993, estávamos

chegam aos hospitais para cirurgia. As instalações

sentados nos gramados de Trayi Brindavan 2,

do hospital também são mantidas numa atmosfera

esperando

limpa, calma, serena e divina. Podemos ver a energia

recebermos o Seu darshan matinal. Era um dia

da consciência do serviço fluindo no ambiente

especial em nossas vidas – íamos tirar as fotografias

inteiro do hospital.

da nossa turma do terceiro ano com Swami! Apesar

ansiosamente

por

Swami,

para

dessa excitação, havia um pesar palpável em nossos
Gerenciamento de Projeto

corações,

pois

esse

acontecimento

assinalava

Seja um hospital de superespecialidades em

também os poucos dias que restavam da nossa

Puttaparthi ou o abastecimento de água potável de

proximidade física com Swami em Brindavan. Eu

qualidade para Anantapur ou o abastecimento de

havia chorado durante toda a manhã. Embora

água potável para Chennai, resolvendo os problemas

soubesse que continuaria a ter o Seu darshan em

associados ao reservatório Kandaleru, todos os

Parthi no decorrer do meu mestrado em Ciências, a

projetos foram concluídos para atender ao objetivo

proximidade que se tem com Bhagavan em

especificado, dentro do prazo e do preço previstos.

Brindavan é uma oportunidade única na vida!

Como isso foi possível? Estive pensando nisso. A
razão maior parece ser que os projetos foram

A Bem-Aventurança da Proximidade Estreita

confiados a gestores de projeto, contratadores e

com Swami

subcontratadores comprometidos socialmente. Eles

Swami surgiu em Seu esplendor e radiância,

executaram o projeto com espírito de cooperação, de

com um sorriso luminoso que dissolveu todos os

sacrifício e dedicação. Os chefes do programa

nossos pensamentos. Abençoou-nos e seguiu para o

seguiram os cinco valores humanos centrais –

darshan. Após o darshan, a sessão de fotos durou

verdade, retidão, não violência, amor e paz – ao

uma hora. O tempo todo, eu rezava: “Fique sempre

executarem os projetos. Pode haver um papel

perto de mim” (Sada Sat Raho Hey Bhagavan). As

modelo melhor que este para promover uma missão

lembranças das lilas3 de Swami nos últimos três

nacional altruísta de transformação social?
(Fonte: Hindustan Times, Abril de 2011.)

2

Nome de uma construção circular que servia de
residência a Sathya Sai Baba em Whitefield, Bangalore.
3

Lila: jogo ou drama divino; refere-se aos feitos
milagrosos e inexplicáveis de um avatar, e também ao
Jogo Divino da Existência, concebido como uma peça
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anos passavam pela minha mente. Em meio à

Swami ajuda cada um de nós a crescer e a se

felicidade que aquilo me trazia, um estranho

comunicar com Ele na linguagem do coração! À

pensamento me ocorreu: “Swami, dê-me uma

medida que crescemos, percebemos também que a

mensagem simples para a vida, uma mensagem de

nossa parte nesse processo é a mais simples e a mais

uma linha”. Terminada a sessão, reunimo-nos à Sua

fácil – a de meramente observá-Lo enquanto,

volta e rogamos pelo Seu Divino Discurso. Passados

paciente e miraculosamente, incute o crescimento

alguns minutos, Ele nos concedeu um!

em nós! Os nossos esforços para entender Swami ou

“Encarnações

do

Amor

os Seus métodos equivalem, como Ele próprio nos

(Premasvarupulara)!”, começou Ele, sentado em

lembra repetidamente, ao esforço de uma formiga

Sua cadeira. “Eu estou e estarei sempre com vocês.

para compreender a ciência da astronáutica. Está

Sejam bons e façam o bem; vocês poderão conseguir

além do nosso alcance! Swami recordou-nos, mais

tudo”, assegurou-nos. Quase no final do Seu

uma vez, dessa mensagem simples, mas profunda.

discurso, deu-nos a mais importante mensagem:
“Como filhos de Swami, a sua vida deve refletir a

Definindo o Indefinível!

Minha mensagem”.
Ele

nos

Em maio de 1994, chegamos todos, junto
recordou

das

nossas

com Swami, à pousada em Kodaikanal, para

responsabilidades como Seus filhos. Transbordante

desfrutarmos da Sua proximidade física. Terminado

de alegria por haver recebido a Sua mensagem e a

o jantar, sentamo-nos, cansados (viajáramos por

Sua segurança, agradeci-Lhe em meu coração.

mais de oito horas), em volta do nosso Bhagavan,

Depois do arati4, enquanto subia as escadas de Trayi

que também viajara conosco, mas estava sempre

Brindavan, rodeado por todos nós, Ele Se inclinou

cheio de energia. Swami nos pôs à vontade,

na direção da minha cabeça e disse, amorosamente,

conversando sobre trivialidades e indagando se nos

apontando um dedo para mim: “Seja bom, Eu estou

sentíamos confortáveis na pousada. Então, o Divino

sempre com você!”. A Sua misericórdia não conhece

Mestre tornou-Se o Mestre dos Testes. “Quem

limites. Até eu havia me esquecido da minha oração

responder à Minha pergunta ganhará de Mim um

pela mensagem simples, de uma linha, mas Ele não

prêmio”, disse Ele. Imediatamente, comecei a

esquecera. No ano seguinte, Swami abençoou-me

repassar todos os mahavakyas5, épicos, chinna

com a Sua divina proximidade em Kodaikanal.

kathas6, etc. em minha mente. Aí Swami fez a
seguinte pergunta: “Quem sou Eu?”.

teatral, na qual cada criatura é um ator e Deus é o
diretor.
4

Ritual que consiste em girar um recipiente com tabletes
de cânfora em chamas em torno da imagem de uma
divindade.

5

Aforismos proclamados pelos Vedas (Escrituras
Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios.).
6

Histórias e parábolas contadas por Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba em Seus Divinos Discursos.
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Ele começou com a pessoa sentada à Sua

mesma pergunta e dele veio, pronta, a resposta

direita. Como tive a sorte de me achar no meio,

ganhadora do prêmio: “Swami, Você é Você!”.

senti-me feliz por dispor de mais algum tempo para

Swami abençoou-o com uma pulseira de ouro com

pensar. Contudo, quanto mais pensava nas respostas,

um pendente em forma de coração. Eu quebrara a

mais confuso ficava. Tanto as que envolviam

cabeça tentando definir o indefinível! Com aquela

negativas (neti), tais como “sem fronteiras”, “sem

simples pergunta, Swami nos fizera pensar, além de

limites”, etc., quanto as que envolviam completude

nos transmitir uma profunda mensagem: “Não

(purti),

tais

como

“eterno”,

“completo”,

tentem, em vão, Me definir. Swami é Swami!”.

“Purushottama (o Espírito Supremo)” e assim por

Não importa o quanto procuremos nos

diante pareciam deficientes. Enquanto isso, várias

manter alertas e ter em mente a Sua Divindade.

respostas eram apresentadas, como “Swami, Você é

Sempre haverá ocasiões em que escorregaremos e,

Krishna, Paramapurusha (o Espírito Supremo),

momentaneamente, cometeremos o erro de deixar de

Ekam Sat (o Ser Único)”, etc., porém Ele ria

ver além da Sua forma humana. Entretanto, o nosso

amorosamente da maioria delas. Subitamente, ouvi-

misericordioso Bhagavan jamais Se cansa de nos

me deixando escapar: “Aquele que não tem princípio

ajudar pacientemente e nos recordar

(adi) nem fim (anta)”, que também recebeu um

Divindade.

a Sua

sorriso de Swami. Logo, logo, todos nós havíamos
tentado o possível, mas falhado em realizar o
impossível: definir Bhagavan!

Padanamaskar para a Formiga
Em uma bela manhã de domingo, os
estudantes e professores estavam reunidos nos
gramados de Trayi Brindavan, aguardando o
darshan de Bhagavan. Já se haviam passado quinze
minutos da hora usual do darshan, e muitos de nós
estávamos nos dedicando a ocupações silenciosas,
como ler um livro, escrever, meditar, etc. Sentado
na primeira fila, eu observava uma formiga que
andava de um lado para o outro entre o gramado e o
tapete vermelho de Swami. Aparentemente, não
havia nenhum propósito no seu esforço; ela não
parecia estar carregando nada em suas idas e vindas.
Eu já observava esse drama há alguns minutos
quando, subitamente, as portas se abriram e Swami

Após um minuto de silêncio, o então zelador
da pousada entrou no vestíbulo. Swami fez-lhe a

saiu, parecendo flutuar em direção ao tapete.
Enquanto Ele vinha na minha direção, tentei
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empurrar a formiga para fora do Seu caminho. Fiz

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA

isso umas duas vezes, mas ela sempre retomava a

NÃO TENHA MEDO, SEJA FELIZ

sua andança para lá e para cá. À medida que Swami
Se aproximava de mim, eu O olhava, com metade da

Você

pode

chamar

de

energia,

de

minha atenção na formiga. Roguei-Lhe que não

Consciência Divina ou do que quiser, esse não é um

pisasse nela. Ele, então, parou na minha frente e pôs-

conceito indiano. É a verdade universal, um

Se a conversar com um dos professores, que se

ensinamento universal, uma realidade universal.

achava de pé atrás dos estudantes, ficando a formiga
aparentemente presa sob os Seus Pés o tempo todo!
Sentindo pena dela, fiz padanamaskar. Algum
tempo depois, Swami seguiu adiante e, para a minha
total descrença, a formiga começou a caminhar de
volta para o gramado. Eu estava feliz por ela, quando
Swami parou um ou dois passos à minha frente,
virou-se a meio caminho na minha direção e disse:
“A formiga também queria o Meu padanamaskar”
(Adi Kuda Padanamaskaram Kosamey Vochindi).

Baba me deu dois anéis. Um tem uma
imagem de Shirdi Sai Baba - Sua encarnação

- O autor ingressou no campus de Brindavan do

anterior, o outro, os Pés de Sai Baba. Mas posso

Instituto em 1990 e concluiu o mestrado em

dizer honestamente que nunca tive uma lembrança

Ciências no campus de Prashanti Nilayam em

de uma vida vivida com Shirdi Baba. Ele apareceu

1995, tendo conquistado uma medalha de ouro.

para mim na Nova Zelândia, na forma de Shirdi, e
era quase tão alto como uma porta de seis pés. Ele
falou comigo, "Vá para casa, vá para casa." Eu disse,
"Oh, meu Deus", e fui cair aos seus pés para abraçálos. Ele disse, "Não, não! Não, não! Vá para casa!
Vá para casa!" Eu estava no meu pequeno
apartamento na Baía de Plenty. Eu sabia que ele
queria que eu fosse "para casa" para a Índia. Ele era
adorável! Bonito! Era, claro, Sai.
Não tenho um mínimo de lembrança de ter
estado com Shirdi Sai, exceto uma vez. Eu estava em
uma celebração indiana na área de Rotorua e eles
estavam cantando algum tipo de Bhajan, e pensei
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que eu tinha ouvido esse Bhajan antes em algum

o que está acontecendo, o especialista nos disse que

lugar. Foi um Bhajan para Shirdi Baba que foi

de repente não há mais câncer presente em nosso

cantado por pessoas que foram visitá-lo em Shirdi,

menino". Eu disse, "Olhem, eu vou até Sai em três

quando ele morava lá na década de 1900. Eu pensei:

semanas. Me deem uma foto do seu filho”.

"eu ouvi isso antes".

Eu estava com essa foto na sala de

Uma vez, em Auckland, falava com um

entrevistas e eu disse a Sai: "Amado, você curou o

grupo de pessoas e puseram um copo de água ao

câncer deste menino?" Ele disse: "Sim, Eu o fiz", e

meu lado para que eu bebesse. Quando falei, ouvi

continuou conversando com outra pessoa. E isso não

uma voz interior—a voz de Sai—dizendo, "Olhe

foi suficiente para mim, então eu disse, "Amado,

para a água". Eu olhei e algumas bolhas na água

com a água?" Ele disse, "Sim, sim. Eu o fiz!" Então

formaram o símbolo "Om" no fundo do vidro. Então,

eu trouxe a foto de volta e os pais testemunham isso

eu disse mentalmente, "O que eu deveria fazer com

porque Sai confirmou que Ele havia deixado seu

isso?" Então me lembrei de que, em 1989, Sai havia

menino bem. Isso foi há alguns anos e a criança

materializado a ambrosia, Amrit, para dez de nós, de

ainda é forte e saudável.

sete países, e nos alimentou com Amrit e disse:

Recebo muitas, muitas cartas e pedidos de

"Sem renascimento—Auto-realização". Então, eu

pessoas que me pedem para ajudá-los a se recuperar.

me perguntei: "Eu deveria dar água a alguém aqui?"

Câncer, leucemia, Aids... todos os tipos de doenças.

De repente, um pequeno garoto de cerca de seis anos

Quero declarar inequivocamente que não sou o que

de idade e bem magro veio até mim. Ele continuou

as pessoas chamam de curandeira, não sou nada,

vindo de joelhos e perguntando: "Ma, Ma! Mais

nada. Há muitas pessoas com quem o Absoluto pode

água. Água?" Então, comecei a dar-lhe água do

trabalhar e não temos conhecimento disso. Mas pelas

copo. Todo mundo lá (cerca de 80 pessoas) também

curas que aconteceram comigo na Nova Zelândia,

pegou uma colher de chá daquela água, mas o copo

perguntei a Sathya Sai Baba, em entrevistas depois,

não se esvaziou. Os pais da criança explicaram

para verificar se foi Ele quem causou as curas e Ele

depois que ele tinha câncer e estava passando por

sempre afirmou que isso é correto. É Ele que cura,

tratamento de quimioterapia. O médico especialista

não eu.

que cuidava da criança havia dito que não havia nada
mais que pudesse ser feito por ele.

Não posso assumir a responsabilidade de
dizer a alguém, "Aqui, beba esta água. Você será

Três dias após esse evento, eles foram, como

curado". Não posso ser Sathya Sai Baba nessa

de costume, visitar esse especialista e ele realizou

circunstância. Quando as pessoas me escrevem

seu exame habitual, mas dessa vez descobriu que

pedindo cura, eu tenho que fazê-las entender que

agora não havia câncer. No domingo seguinte, os

elas têm que se aproximar de seu Deus à sua maneira

pais me procuraram enquanto eu me preparava para

se quiserem curar. Não estou dizendo que não há

sair para casa. Os pais disseram, "Nós não sabemos

curandeiros, mas definitivamente não sou uma
19

curandeira. Eu posso ser usada para a Vontade de
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Sai, quando Ele quer—e apenas para Seu propósito.

JIVANDHATA BHAGYAVIDHATA

Que a vontade de Deus seja feita! Amor, só

Ram-Lakshman

amor, pode resolver problemas. Ao transmitir esta
mensagem diretamente aos nossos corações, o

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é o eixo em

Sagrado Sai guia todos nós em direção à sabedoria, à

torno do qual a nossa vida é tecida. Ele é a força, o

paz e à união com toda a humanidade. Todos nós

poder, a fonte e a base sobre a qual nossas vidas são

podemos conseguir qualquer coisa, absolutamente

colocadas. Então, quer dizer, ele é a nossa própria

qualquer coisa, se nos voltarmos para dentro e

força de vida.

transformarmos nossa consciência.
Bem-amado

Sai

disse,

Nosso pai, Sri Narayana Behera, um dos
"Uma

grande

músicos mais populares de Odisha, costumava tocar

compreensão está emergindo nos corações dos meus

o harmônio para o Harikatha. Uma vez, quando ele

amados. Com o tempo, os corações mais frios fluirão

foi a um Harikatha para tocar o harmônio, um

mais uma vez na Verdade e na Luz. Uma grande

Haridasu lhe deu uma fotografia de Bhagavan Sri

unidade de Luz está se formando em todos os países,

Sathya Sai Baba. O pai guardou a fotografia na

reunindo uma banda de portadores de luz. Mudanças

nossa sala de Puja. Ele ansiava por cantar canções

maravilhosas estão ocorrendo. Nós somos um, não

Odia na Divina Presença de Bhagavan em

tenha medo, seja feliz ".

Puttaparthi, porém não dava certo. Tempos depois,
ele esteve em Brindavan e conseguiu autorização

- Extraído de "Sathya Sai Baba e a Realidade

para cantar bhajans diante de Bhagavan. Naqueles

Universal da Humanidade" por Mata Betty.

tempos, nós dois, seus filhos gêmeos, RamLakshman, costumávamos assistir os bhajans. Nosso
pai nos disse que nós dois deveríamos cantar bhajans
na Divina Presença de Bhagavan em Puttaparthi.
Então, nosso pai nos aconselhou a fazer Sahasra
Nama Japa (entoar os mil nomes de Deus) todos os
dias, uma vez de manhã e uma vez de noite. Assim,
nós realizávamos este ritual e praticávamos bhajans
regularmente.

Treino na Entoação de Bhajans
Pela graça de Swami, nós dois fomos a
Prashanti Nilayam pela primeira vez em 1974.
Naquele tempo, o preço da passagem de trem de
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Berhampur até Puttaparthi era ’50. Naqueles dias, a

Quando ele se dirigiu para o lado das mulheres, Ele

pessoa tinha que ir até Vijayawada de trem, de lá até

perguntou: “Onde estão Ram-Lakshman?” As

Guntur e depois para Guntakal; e de Guntakal para

senhoras disseram a Swami que nós estávamos

Dharmavaram. De Dharmavaram, a pessoa tinha que

sentados na varanda do Mandir. Swami veio direto

ir para Parthi de ônibus. De Dharmavaram para

até nós e nos disse: “Ram-Lakshman, Bhajan

Parthi, era um bom pedaço de estrada. Junto com

practice Karo” (façam a prática dos Bhajans), deu o

outros devotos, nós fomos acomodados no Velho

Padanamaskar e produziu Vibhuti Prasadam para

Mandir, pois nós fomos como membros do Seva

nós. Desde então, nós começamos a prática dos

Dal.

Bhajans, compusemos vários Bhajans novos e
Nós tínhamos um grande desejo de cantar

cantamos diante de Swami. Durante as sessões de

bhajans diante de Swami. Naquele tempo, Sri

bhajans, Swami nos deu muitas aulas de Tala, Laya,

Brahmananda

da

Ucharana (batida, ritmo, pronúncia). Muitas vezes

Organização Sai no estado de Odisha. Ele ofereceu a

Ele corrigiu a pronúncia de determinadas palavras e

Bhagavan uma lista de cantores, que iriam liderar os

nos inspirou a cantar Bhajans específicos.

Panda

era

o

Presidente

bhajans no Nagar Sankirtan e dentro do Mandir.

Numa ocasião, nós dois estávamos na sessão

Swami olhou para a lista de cantores e, por fim,

de Bhajans no Mandir, em Prasanthi Nilayam. Eu

escolheu apenas dois nomes. E aqueles dois nomes

(Ram) estava cantando o Bhajan “Hari Om Namah

eram Ram e Lakshman. Daí para a frente, nós dois

Sivaya”. Quando estava no segundo Tala, eu estava

começamos a cantar no Nagar Sankirtan. Este foi o

pronto para concluir o Bhajan. Porém, Swami me

sinal da graça de Bhagavan. O incidente foi relatado

mostrou o terceiro Tala, batendo Suas mãos. E assim

a nós por Sri Panda.

comecei a cantar no terceiro Tala e terminei. Para

Novamente, em 1976, nós fizemos uma
viagem a Prasanthi Nilayam durante o Dasara. Nessa

mim isso significou que, de acordo com Swami, os
Bhajans podiam ser cantados no terceiro Tala.

ocasião, também tivemos a oportunidade de cantar

Novamente, em uma sessão de Bhajans, eu

bhajans diante de Bhagavan, além de realizar nossos

(Ram) estava cantando “Hara Hara Hara Sambho

deveres como Seva Dal. A cerimônia de Dasara

Sankara”. Quando estava no segundo Tala, Swami se

terminou e Swami anunciou que Ele iria dar o

levantou de Sua cadeira, veio para perto de mim e

Padanamaskar aos membros do Seva Dal, o que

sussurrou no meu ouvido: “Não é Sambho, é

significava uma grande oportunidade para todos eles.

Shambho.” Eu fiquei admirado e, daquele dia em

Os membros do Seva Dal estavam muito felizes e

diante, eu tomei cuidado com a perfeita pronúncia

prontos para receber o Padanamaskar.

das palavras dos Bhajans. Isso quer dizer que nós

Naquela manhã, nós dois sentamos na
varanda do Mandir esperando pelo Darshan de

devemos saber que Swami é muito minucioso sobre
as palavras e também sobre a sua correta pronúncia.

Swami. Swami veio e caminhou entre os devotos.
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Lakshman Ganha Vida pela Graça de Swami
Durante os anos 1977 e 1978, nós dois

anotei num papel. Eu guardei o papel no meu bolso e
fiquei lá esperando por Swami.

tivemos a grande oportunidade de fazer o Curso de

Enquanto isso, um pensamento veio à minha

Verão sobre Espiritualidade e Cultura Indiana. Essa

mente: “Será que Swami vai falar comigo quando

foi a primeira viagem longa que fizemos de

tem uma multidão destas aqui?” Bem nessa hora,

Berhampur para Bengaluru. Com muita dificuldade

Swami estava na minha frente e perguntou: “Você é

nosso pai nos enviou para Bengaluru.

de Odisha?”. Aí, eu respondi: “Sim, Swami.” Swami
perguntou: “Você é de Berhampur?” E eu disse:
“Sim, Swami.” Então, Swami perguntou: “Você é
Ram-Lakshman?”. Eu respondi: “Swami!” Então,
Swami perguntou: “O que houve?” E eu disse:
“Swami, Lakshman está com febre.” Swami
novamente perguntou: “Qual é a temperatura?” E eu
respondi: “Swami, em torno de 40 graus.” Swami
disse: “Não se preocupe. Eu estou aqui.” Então, ele
me deu Padanamaskar e foi embora. Nesse ínterim,
eu esqueci da carta que ia entregar a Swami. Eu

Os autores Ram e Lakshman (de pé na extrema
direita) com Bhagavan durante o Curso de Verão
em Cultura Indiana e Espiritualidade.

chamei: “Swami!” Ele virou e me perguntou: “O que
houve?” Eu disse: “Swami, esta carta.” Swami
pegou a carta. Eu fiquei aliviado quando Swami

correndo

disse para eu não me preocupar. Então, eu fui até

suavemente e nós dois assistíamos as aulas que

Lakshman e contei tudo o que tinha acontecido com

tinham sido organizadas no Auditório. Foi assim que

relação a esta conversa com Swami.

O

Curso

de

Verão

estava

se passaram 7 dias. Uma noite, Lakshman teve febre

Enquanto isso, dois médicos vieram até

e ela continuou durante três a quatro dias. Nós

nosso quarto e perguntaram: “Quem são Ram-

consultamos o Dr. Bapi Raju e ele receitou alguns

Lakshman?” Então, eu respondi: “Eu sou Ram e ele

remédios. Porém, um dia, às 10 horas da manhã,

é Lakshman. Lakshman está com febre.” “Vocês não

Lakshman começou a vomitar, e estava com mais de

precisam se preocupar”, disseram os médicos e

40 graus de febre. Eu chorava muito e rezei

levaram Lakshman para a sala de primeiros socorros.

fervorosamente a Swami. Naquele dia, eu decidi não

Então eu vi um frasco de soro fisiológico, que estava

assistir às aulas. Eu rezei e estava determinado a

pendurado lá e eles o conectaram a Lakshman.

falar com Swami. Assim, naquela noite, eu esperei

Embora Lakshman tivesse recebido remédios através

pelo Darshan de Swami. Então, eu compus o Bhajan

do soro, ele estava ficando fraco. Assim, Lakshman

“Daya Karo Bhagavan Kripa Karo Bhagavan” e o

permaneceu na sala de primeiros socorros por sete
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dias. Nenhuma melhora aconteceu. O tratamento

Vachesara?”, que significa: “Voltou à vida?” Isso foi

continuava.

o ponto de virada da nossa vida. Pela divina

Um dia, eu estava praticando o Bhajan

intervenção, nós renascemos! Swami nos apresentou

“Prasanthi Nilaya Ram Hey Parthipuri Bhagavan”,

aos estudantes e disse: “Eles são Ram-Lakshman de

no salão verde do Auditório Brindavan, para cantar

Odisha e eles cantam muito bem.” Esta é a imensa

diante de Swami. De repente, Swami veio e me

compaixão de Bhagavan, caso contrário como

perguntou: “Como está seu irmão?” Eu disse:

poderiam Ram e Lakshman, dois jovens simples de

“Swami, ele não teve melhora, a temperatura está em

uma remota área como Berhampur em Odisha,

cerca de 40 graus.” Swami me disse para não me

serem apresentados por Bhagavan, o Senhor do

preocupar, me deu o Padanamaskar e saiu. Do

cosmos? Obrigado, Swami.

mesmo jeito se passaram três ou quatro dias, mas
nenhuma melhora para Lakshman. Eu estava muito
perturbado.

Cantando diante da Divina Presença
Em 1980, durante a Conferência Mundial,

Mais uma vez, eu tive a oportunidade de

nós dois tivemos novamente a oportunidade de ir a

cantar diante de Swami e eu pensei em cantar “Daya

Prasanthi Nilayam. Obtivemos a permissão de

Karo Bhagavan”. Quando Swami veio, eu Lhe

Swami para cantar dentro do salão de orações. Um

perguntei sobre Lakshman. Ele disse: “Eu irei vê-

dia, nós fomos ao Mandir e praticamos Bhajans com

lo.” No dia seguinte, Swami veio até a sala dos

alguns estudantes e com Sri Patel e Sri Mohan Rao.

primeiros

socorros,

onde

Lakshman

estava

Nesse meio tempo, um membro do Seva Dal

dormindo. Swami verificou os relatórios médicos de

do Mandir veio até nós e perguntou quem éramos

Lakshman e disse aos médicos: “Vocês são médicos

nós. Quando respondemos que éramos Ram-

ou o que?” Os médicos ficaram surpresos e ficaram

Lakshman, ele perguntou: ”Vocês têm alguma

ali parados. Swami disse aos médicos: “Lakshman

autorização por escrito para cantar Bhajans dentro do

está com febre tifoide e vocês o estão tratando de

salão de orações?” Nós dissemos: “Não. Swami nos

malária.” Imediatamente, Swami produziu duas

disse para cantar Bhajans.”

cápsulas e as deu para Lakshman. Swami produziu

Ele disse: “Não. Vocês venham sentar-se na

Vibhuti Prasadam, deu a ele e saiu. Depois disso, as

varanda.” Então, nós dois sentamos na varanda. Os

coisas ficaram melhores. Nenhuma febre, nenhum

Bhajans começaram com o Omkaram: nós dois

vômito, Lakshman ficou bem e em perfeita saúde.

começamos a chorar e rezamos a Swami. Passaram-

No dia de conclusão do curso, Swami deu a

se quase 40 minutos. De modo surpreendente, o

todos os estudantes do Curso de Verão roupas,

mesmo membro Seva Dal veio até nós e disse:

livros, fitas cassete e dinheiro. Então, Swami

“Desculpe, senhor. Os senhores são Ram-Lakshman.

chamou Lakshman e quando ele chegou perto de

Por favor, entrem para cantar Bhajans.”

Swami, Ele abençoou nós dois e disse: “Bratiki
23

Nós ficamos estupefatos e sentamos perto do
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banquinho para os pés de Swami. Naquele momento,

AULAS DE SEVA EM PRASANTHI NILAYAM

Swami veio e olhou para nós, e isso nos encheu de

John Behner

muita força e esperança. Meu Deus! Nós tínhamos
perdido toda a esperança. Swami sentou em Sua

Alguns dias atrás, por acaso eu estava no

cadeira e nós nos aprontamos para cantar Bhajans.

Instituto Sri Sathya Sai de Altos Estudos. Uma placa

Essa foi a primeira vez que cantamos o Bhajan Sarva

me chamou a atenção. Nela estava escrito:

Dharma “Rama Krishna Prabhu Tu” diante de

inaugurado por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, em

Swami. Na sessão noturna de Bhajans, enquanto

23 de novembro de 1980. Isto me trouxe de volta

Lakshman cantava “Jaya Devi Bhawani Maa”,

algumas lembranças. Alguns dias antes da data da

Swami perguntou aos estudantes na varanda: “Quem

placa, voluntários foram procurados para ajudar com

está cantando?” e os estudantes responderam: “Ram-

algum Seva no novo Instituto, cuja construção tinha

Lakshman, Swami”. Então, Swami disse: “Chaalaa

acabado de ser concluída.

Baagaa Paadutunnaru Kadaa?” (eles estão cantando
muito bem, não é?). Mais tarde, os estudantes

Mentalidade Correta para o Seva

contaram isso para nós.
Pela graça de Swami, nós dois estivemos

Eram 10 horas da manhã e o sol da Índia
estava

no

ápice.

Quando

chegamos,

nos

praticando, compondo e interpretando Bhajans

encarregaram de fazer a limpeza no pátio central,

diante Dele.

Atualmente, nós dois estamos

onde muitos pedaços de tijolos e outros entulhos da

aposentados de nosso trabalho e rogamos a Swami

construção ainda estavam atravancando a área. Nós

que nos dê forças para cantar Bhajans até nosso

enchíamos pequenos cestos e os passávamos por

último suspiro. Nosso único objetivo é expressar

uma fila de voluntários até um carro de boi que

nosso amor e gratidão a Bhagavan através dos

ficava esperando para ser rebocado.

Bhajans e merecer Sua graça. Swami é nosso

Após cerca de uma hora fazendo este

Jivandata Bhagyavidhata (aquele que dá a vida e é o

trabalho, que maltratava nossas costas, com o suor

diretor de nosso destino).

descendo pela minha testa e minha camisa
completamente ensopada, quem foi lá aparecer senão

– Os autores são renomados cantores de Bhajans,

Swami. Andando com Ele, pelo corredor interno,

provenientes de Berhampur, Odisha.

estava um grande amigo, que tinha vindo no carro
Dele. Meu amigo parecia tão revigorado como uma
rosa recém desabrochada e feliz como alguém que
tinha acabado de ganhar na loteria.
E aqui estávamos nós, suando lágrimas e
sangue. Além de tudo, Swami nem pareceu nos
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notar. Ele continuou por ali, rapidamente mostrando

mentalidade e imaginei que eu era Sabari, a qual

os diferentes aposentos para meu amigo e foi em

estava esperando por Sri Rama, que iria passar por

direção ao novo auditório. Acho que minha

ali, e por isso ela removia os espinhos e seixos dos

temperatura deve ter aumentado para o dobro – o

caminhos da floresta. O dia passou muito melhor e,

que era devido ao ciúme.

muito embora Swami não tenha vindo enquanto nós
trabalhávamos, isso serviu como um trampolim para
fazer um melhor serviço no futuro. Só muito mais
tarde é que eu aprendi o verdadeiro significado de
Seva a partir dos ensinamentos de Bhagavan Baba,
que enfatizava que o serviço devia ser feito como
uma prática espiritual para a evolução interior.

Projeto de Seva em El Salvador
Quando retornamos ao nosso país, El
Salvador,

Swami

tinha

planos

para

nós

participarmos em um Seva maior, e motivados por
nossa experiência com o Seva na Índia, começamos
a visitar um grupo de rapazes que haviam ficado
incapacitados devido ao fato de estarem no lugar
errado na hora errada durante o conflito armado no
nosso país. Eles estavam em cadeiras de rodas e
viviam numa situação muito difícil. Nós decidimos
ajudá-los alugando uma casa para eles, que era no
andar térreo, sem degraus e numa localização mais
Felizmente, eu não desisti do Seva por causa
desse fato. Em vez disso, no dia seguinte, eu me
ofereci

como

voluntário

para

outro

Seva,

determinado a fazer melhor. Era no Estádio Hill
View, que tinha sido desenvolvido recentemente
para a celebração do 55º aniversário de Bhagavan.
Nosso trabalho era remover pedras e seixos e ervas
daninhas para que a terra estivesse pronta para os
devotos se sentarem e caminharem sem ferir seus

central. Encontramos o lugar ideal perto do mercado
central e perto de escolas e hospitais. Havia 14
rapazes nessa época e eles ficaram muito gratos com
nosso auxílio. A casa era antiga, porém era funcional
para eles. Depois de alguns anos, o proprietário
ofereceu-nos a venda do lugar e, assim, nós
decidimos comprar a casa. Nós a demolimos e
construímos um prédio de três andares, com
elevador e diversas oficinas no andar térreo.

pés ou tropeçar. Desta vez, eu tentei mudar minha
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O novo lar foi inaugurado no dia 23 de

examinou decidiu retirar os pinos. O resultado foi

novembro de 1997. Os rapazes de cadeiras de rodas

um desastre. Nelson parecia estar paralisado e

não eram inválidos, mas eles não podiam pegar um

quando voltou ao Centro Sai, ele não era capaz de se

ônibus para ir ao trabalho como as outras pessoas.

levantar e passou todo o tempo deitado num colchão

Assim, com as oficinas, eles puderam aprender um

sobre o chão. Uma noite, Nelson tinha ficado lendo o

ofício e ajudar a se sustentar. Nós tínhamos oficina

livro: “Sai Baba: o Homem dos Milagres” e caiu no

de conserto de sapato e de fabricação de calçados, de

sono.

reparos em relógios, em aparelhos elétricos, de

Então, ele sentiu alguém mexendo nos seus

reparos em cadeiras de rodas e até mesmo uma sala

pés e acordou. Era Swami sentado no chão perto de

de informática para o aprendizado de habilidades

Nelson. Em perfeito espanhol, Swami perguntou:

com o computador, que contava com aulas dadas por

“Que tal?” (Como vai?) Nelson explicou em

alguns universitários em seu tempo livre. Nós

espanhol que ele estava acabado, não podia se

também tínhamos uma padaria. No primeiro andar

mover. Swami disse: “Você está bem, levante-se e

estavam os quartos, 11 aposentos duplos. Todas as

ande”. Eram 2 da manhã. Nelson se levantou e

portas tinham um metro de largura para a passagem

Swami desapareceu. Nelson caminhou até o telefone

das cadeiras de rodas. A cozinha e a sala de jantar

e telefonou para o devoto que o havia levado até o

eram no andar térreo. No terceiro andar, nós fizemos

navio hospital. Você pode imaginar a conversa:

um Centro Sathya Sai. De repente, tínhamos 22

“Swami esteve aqui, Ele me disse para caminhar, eu

rapazes,

eles

estou aqui no telefone e estou andando”. Depois

frequentassem o Centro Sai. Nós só realizávamos

disto, Nelson pôde retornar para casa e viver com

círculos de estudos para eles, de vez em quando, a

sua esposa e dois filhos. Ele arranjou um emprego

fim de que soubessem o que nós estávamos fazendo

vendendo jornais.

porém

nunca

insistimos

que

no andar de cima. Aconteceram diversos milagres de
Swami.

Talvez você pense que depois deste tipo de
experiência todos os outros 21 rapazes estariam na
fila para serem os primeiros a entrar no Centro Sai.

Chuvas da Graça de Swami

Não, o karma deles não funcionava desse jeito; não

Um rapaz, Nelson, tinha caído de uma

houve nenhum aumento na frequência dentre nossos

árvore e ferido sua coluna. Ele tinha dois pinos, um

rapazes, muito embora o elevador subisse até o

em cada lado de sua coluna vertebral. Ele era um dos

Centro Sai. Mas a oportunidade de servir a estes

poucos membros que frequentavam o Centro Sai.

rapazes

Um de seus pinos estava ficando infeccionado e

experiência muito gratificante para mim e para os

quando um navio hospital chegou, com médicos do

outros devotos. Este lar também se tornou o local da

mundo todo, um dos devotos levou Nelson até o

primeira Clínica Sai,

navio, com seus exames de Raio-X. O médico que o

Organização Sai trabalhando lá em rodízio, aos

que

tinham

vidas

difíceis

foi

uma

com oito médicos da
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sábados. Neste mês de novembro, estaremos

Mérida. O evento, organizado por crianças com

celebrando 20 anos do Lar Sai para os deficientes.

deficiência mental, deficiência motora e distúrbios

– O autor é o Chairman da Zona 2 da

de fala, enfatizou, de forma encantadora, a prática

Organização Internacional Sathya Sai.

dos valores humanos através de canções, dramas,
poemas e cartazes, que eles prepararam nas aulas.
Um estudante com Síndrome de Down leu em voz
alta um poema do Diretor Adjunto do Instituto,
Professor Dominga Jaimes.

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI

VENEZUELA
Estudantes Sathya Sai das escolas primárias
e secundárias rurais de Abejales comemoraram o Dia
Mundial dos Valores Humanos, em 24 de abril, com
uma Caminhada pelos Valores. Abejales, que

Dia Mundial dos Valores Humanos, na Venezuela.

significa "colméia eterna", é uma terra remota ao pé
dos Andes, habitada por uma antiga tribo pré-

CANADÁ

colombiana. O programa começou com uma

Na província de Ontário, 25 membros da

cerimônia espiritual em uma igreja católica para

OSSB, incluindo jovens adultos e crianças do Centro

expressar amor e gratidão a Deus pela proteção das

Sathya Sai de Middlefield, participaram do programa

divindades e espíritos da Natureza. De acordo com

Adopt-a-Park, de Markham, no Dia da Terra, 22 de

as tradições locais, os participantes, simbolizando as

abril de 2017. O Featherstone Park fica no meio de

abelhas, caminharam alegremente ao redor da

uma fileira de casas, mas a vegetação foi manchada

pequena

tradicionais,

pelo lixo. Os voluntários Sathya Sai trabalharam

acompanhados pela banda musical Prema Sai da

juntos para remover o lixo acumulado ao redor dos

escola. Muitas estações de rádio locais promoveram

troncos das árvores, debaixo das arquibancadas do

com entusiasmo os valores humanos para se viver no

estádio e perto das cercas de um campo de beisebol.

amor e na paz. No final, os voluntários serviram uma

Um vizinho, notando os nobres esforços, juntou-se

deliciosa refeição vegetariana aos moradores na

aos esforços, enquanto outra pessoa observou: "Deus

praça central da vila.

te abençoe". Os vizinhos adoraram o trabalho dos

aldeia

com

trajes

Em 25 de abril de 2017, 56 crianças,

voluntários Sathya Sai, que, por sua vez, ficaram

juntamente com os professores, participaram de um

felizes ao saber que tinham servido a Mãe Natureza,

desfile de valores humanos no Instituto Bolivariano

em consonância com os ensinamentos de Bhagavan

de Educação Especial, El Vigía, no Estado de

Sri Sathya Sai Baba.
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HUNGRIA

pulseiras de contas ou grânulos colados em uma tela

No Dia da Terra, em 22 de abril de 2017, a

para criar uma imagem da Mãe Easwaramma. Eles

OSSB da Hungria organizou uma palestra na cidade

também embalaram livros para enviar para as ilhas

de Kaposvár, intitulada "Nosso Planeta e os Valores

do

Humanos Universais". O programa começou com

distribuição em uma feira de Trenton, Nova Jersey,

uma visão abrangente da vida, dos ensinamentos e

fizeram chapéus e cachecóis para distribuição em

da obra de Bhagavan Baba, bem como das atividades

abrigos para pessoas sem-teto e participaram de

da OSSB a nível nacional e internacional. A palestra

outros projetos de serviço. Os voluntários mais

foi sobre a relação orgânica entre a humanidade e a

velhos limparam as salas de serviço, os escritórios e

Natureza, com base nos ensinamentos de Baba.

as escadas, e pintaram os corrimões internos e as

Depois de apontar as consequências negativas do uso

escadas das instalações. Os membros do SSIO

excessivo de recursos naturais, a conversa enfatizou

taparam as rachaduras na entrada e as áreas de

as ferramentas disponíveis para restaurar o meio

concreto, reforçaram uma cerca, consertaram os

ambiente nos níveis individual e social. Os músicos

sinais de trânsito, despejaram lixo, prepararam o

do SSIO apresentaram um programa musical

jardim com flores e arbustos novos, e consertaram os

edificante, combinando elementos de todas as

regadores, entre outros serviços diversos. Foi um dia

principais religiões do mundo. O programa também

produtivo, agradável e memorável para todos os

apresentou uma meditação guiada, focada no bem-

participantes.

Caribe,

montaram

kits

de

higiene

para

estar do planeta.

ESTADOS UNIDOS
Em 6 de maio de 2017, mais de 200 adultos
e crianças comemoraram o Dia de Easwaramma no
Sarva Dharma Service Center (SDSC), em Howell
Township, Nova Jersey. Os voluntários Sathya Sai
formaram equipes para realizar inúmeros consertos e
reformas necessários dentro e fora do prédio do
SDSC. O programa começou com orações de
diferentes fés, bhajans e uma apresentação da
mensagem de Baba. O palestrante convidado foi a

de livros para crianças necessitadas no Caribe. As

Dia de Easwaramma no Centro Sai de Nova Jersey,
EUA.
GANA

crianças Sathya Sai fizeram cartões e marcadores

Em 1º de abril de 2017, um grupo que

para as crianças refugiadas sírias no Líbano e

incluía a OSSB de Gana organizou uma Caminhada

Sra. Isabella Lewis, coordenadora de um programa
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pelo Autismo. Mais de 50 pessoas, incluindo

orientais, e depois uma discussão destacou os

crianças, participaram da Caminhada nas ruas de

ensinamentos de Sri Sathya Sai Baba. Um voto de

Tema, em homenagem ao Dia Mundial do Autismo,

agradecimento

em 2 de abril. Folhetos distribuídos pelas crianças ao

veteranos da ANZAC que haviam dado suas vidas

público ajudaram a aumentar a conscientização e o

há um século para o benefício das gerações futuras.

incluiu

uma

homenagem

aos

apoio ao autismo. Após a caminhada, todos
gostaram de um programa de ginástica aeróbica e
uma sessão de meditação.

Dia Sri Sathya Sai Aradhana em Auckland, Nova
Zelândia.

SRI LANKA
Caminhada pelo Autismo em Gana.

Para compartilhar a mensagem de Bhagavan
Baba, a OSSB do Sri Lanka patrocinou uma

NOVA ZELÂNDIA
A OSSB da Nova Zelândia celebrou o Dia
Sri Sathya Sai Aradhana, em 24 de abril de 2017 na
St. Leonards Road School, em Auckland. O
programa, "Da Forma ao Sem Forma", começou
com orações e um cântico maori de "Te Aroha",
seguido de um minuto de silêncio em memória ao
primeiro desembarque do Corpo de Exército da
Austrália e da Nova Zelândia (ANZAC) em
Gallipoli, na Turquia, durante a Primeira Guerra
Mundial. As crianças SSE apresentaram uma peça
com uma mensagem simples: "Você pode encontrar
amor na Natureza, nos animais e em nossos
corações". Os Jovens Adultos ofereceram uma
emocionante apresentação musical incorporando
músicas e instrumentos musicais ocidentais e

Caminhada pelos Valores de três quilômetros, em 23
de abril de 2017, na capital Colombo. Cerca de 800
pessoas, incluindo membros da OSSB e suas
famílias e amigos, crianças das escolas locais,
membros de várias organizações religiosas e de
caridade e funcionários do governo, se juntaram à
caminhada. Vinte líderes religiosos e espirituais
comprometeram seu apoio à OSSB por seus esforços
de servir a todos e unir a sociedade através da prática
de valores humanos. O objetivo altruísta do evento
inspirou a mídia popular a divulgar o evento na
imprensa, televisão e rádio, sem custos. Os membros
da OSSB caminharam alegremente em uníssono com
os membros de outras organizações, usando bonés,
xales, crachás e cachecóis com o logotipo oficial da
Caminhadas pelos Valores. O evento começou com
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um recital de dança de várias fés e os discursos de

descrevendo os principais episódios da vida e dos

abertura do Dr. Praneeth Abeysundara, Presidente do

ensinamentos do Senhor Krishna e ilustrando sua

Congresso Budista do Sri Lanka; de Sri A.H.M.

descrição com Leelas e ensinamentos de Bhagavan

Fowzi, Ministro de Estado da Integração Nacional e

Sri Sathya Sai Baba.

da Reconciliação; e Sri Mano Ganesan, Ministro do

A Organização Sai também organizou o

Diálogo Nacional de Coexistência e Línguas

casamento de três casais, que foram realizados com

Oficiais. Após a cerimônia de corte de fita, a

ritos védicos por sacerdotes versados. Todos os

procissão

casais

passou

pelo

coração

de

Colombo,

receberam

artigos

domésticos

(roupas,

acompanhada por quatro belos carros alegóricos

ornamentos, móveis, utensílios) e outros itens

construídos por crianças Sathya Sai e jovens adultos.

necessários para iniciar a vida dos chefes de família.

Esses carros pitorescos, adornados com estruturas,

Após a recepção do casamento, um almoço suntuoso

decorações e mensagens de valores humanos,

foi servido a todos os membros da festa e ao público.

levavam crianças vestidas com fantasias de várias

Jammu e Caxemira: A Organização de Seva Sri

religiões. O evento histórico terminou com o hino

Sathya

nacional do Sri Lanka, nas línguas cingalesa e tamil.

regularmente Narayana Seva a cada domingo nas

Sai

instalações

em

do

Jammu

e

Government

Caxemira

Medical

realiza

College

Hospital, em Bakshinagar, Jammu, e no SMGS
Hospital, em Jammu, servindo chá e lanches aos
atendentes dos pacientes que vêm para o tratamento
de lugares distantes. No total cerca de 500 pessoas
carentes estão sendo atendidas diariamente. Também
se está realizando Narayana Seva no Sarai da Cruz
Vermelha

diariamente,

servindo

jantar

aos

atendentes dos pacientes que vêm para ficar na
Caminhada pelos Valores no Sri Lanka.

hospedaria.

ÍNDIA
Haryana e Chandigarh: A Organização de Seva
Sri Sathya Sai em Haryana e Chandigarh organizou
o Srimad Bhagavata Katha Parayana (narração da
história do Bhagavata) em Shahabad Markanda, de
23 a 29 de junho de 2017, do qual milhares de
pessoas participaram nos sete dias. O famoso erudito
Sri Rituraj Maharaj conduziu o programa de Katha,
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REPORTAGEM

progresso espiritual do homem. Os Bhajans,

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM

conduzidos pelos devotos de Haryana e Chandigarh,
vieram após a peça e foram encerrados com o Arati.

PEREGRINAÇÃO DA JUVENTUDE DE

No segundo dia de sua peregrinação, 8 de agosto de
2017,

HARYANA E CHANDIGARH

os

jovens

de

Haryana

e

Chandigarh

A Organização de Serviço Sri Sathya Sai de

apresentaram uma peça muito tocante intitulada “Sai

Haryana e Chandigarh organizou uma peregrinação

– A Mãe Compassiva”. Baseada numa história real

de dois dias de seus jovens para Prasanthi Nilayam

de um jovem de Haryana, a peça mostrava como um

em 7 e 8 de agosto de 2017 e apresentou programas

paciente era espoliado por médicos gananciosos, sem

culturais nos dois dias.

obter nenhuma cura enquanto sofria de uma fratura
de clavícula devido a um acidente. Imbuído do
desejo intenso de ajudar seus pais, o jovem orou com
sinceridade a Deus por ajuda nessa situação
desesperadora.

Em

resposta

à

sua prece,

o

compassivo Senhor, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,
apareceu-lhe num sonho e o curou de sua
enfermidade. Vieram a seguir os Bhajans conduzidos
pelos cantores de Haryana e Chandigarh, concluídos
com o Arati.
A peça "A transformação de Valkimi - de pecador a
santo" mostrou a importância da boa companhia.
A primeira apresentação foi um drama com
dança “Transformação de Valmiki – De Pecador
para Santo” encenado pelas crianças Bal Vikas em 7
de agosto de 2017. Baseado no tema “a boa
companhia leva à companhia de Deus”, o drama
apresentou muito bem como o ladrão de beira de
estrada, Ratnakar, foi transformado pela companhia

Cena da peça "Sai - A Mãe Compassiva".

e ensinamentos do sábio Gautama, fez intensa
penitência, alcançou a iluminação e se tornou

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE

Maharshi Valmiki, o autor do épico imortal, o

VISAKHAPATNAM

danças

Mais de 1200 devotos do distrito de

emocionantes das crianças Bal Vikas, a peça

Visakhapatnam de Andhra Pradesh vieram numa

destacou a importância da boa companhia para o

peregrinação de dois dias para Prasanthi Nilayam,

Ramayana.

Embelezada

com

as
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em 13 e 14 de agosto de 2017. Nos dois dias,

manhã quanto pela tarde, para celebrar este festival

puxaram os Bhajans regulares e conduziram o canto

sagrado.

do Veda no Sai Kulwant Hall. Nas vésperas do

O programa da manhã começou às 8hs com

festival sagrado de Sri Krishna Janmashtami, 14 de

o canto dos hinos Védicos, seguido por uma

agosto de 2017, as crianças Bal Vikas e os Jovens

apresentação de música instrumental pela trupe

Sai do distrito apresentaram um drama com dança e

estudantil de Nadaswaram. O que veio a seguir foi

música intitulado “Mira Madhuri” (doces canções de

uma mistura arrebatadora de Stotras e números

Mira). Começando com um Bhajan melodioso de

devocionais por estudantes. Começando com a

Mira, “Mero To Giridhara Gopal” acompanhado por

apresentação do Stotra “Madhurashtakam”, eles

uma dança emocionante das crianças Bal Vikas, o

cantaram uma quantidade de canções que incluíam

drama apresentou os fatos principais da vida de

“Aayo Kahan Se Ghanashyam”, “Tum Chahe Todo

Mira, destacando sua profunda devoção e entrega

Krishna Mein Nahi Todongi” (Você pode me deixar,

total ao Senhor Krishna. Todo o decorrer da

Krishna, mas eu nunca O deixarei). Danças dos

apresentação foi uma experiência divertida para os

estudantes das escolas Primária e Secundária

devotos à medida que as crianças apresentavam uma

Superior,

dança cintilante após outra, em belos trajes,

enriqueceram o valor do programa.

entre

as

canções

devocionais,

acompanhadas de Bhajans apropriados de Mira.
Vieram a seguir os Bhajans e a conclusão com o
Arati, às 18hs.

Oferta do Arathi às vacas no Sai Kulwant Hall.

Enquanto isso, a procissão de vacas,
A peça dançante "Mira Madhuri" retratou a história
da vida de Mira por meio de danças e bhajans.

conduzida por grupos estudantis de canto dos Vedas
e Bhajans, entrou no Sai Kulwant Hall, onde

SRI KRISHNA JANMASHTAMI

funcionários sêniores do Ashram as alimentaram

O Janmashtami (nascimento) de Sri Krishna

com frutas. Bezerros, corços, pavões, etc., que

foi celebrado em Prasanthi Nilayam em 15 de agosto

formavam parte da procissão, também foram

de 2017 com grande fervor devocional. Programas

alimentados. Após a oferenda do Arati para as vacas,

de músicas devocionais foram realizados, tanto pela

a procissão retornou ao Gokulam (vacaria). O último
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item do programa da manhã foi o Discurso Divino

GANESH CHATURTHI

de Bhagavan, do qual foram apresentados excertos

Profundo fervor e religiosidade marcaram a

no sistema de som local. Em Seu Discurso,

celebração do festival sagrado de Ganesh Chaturthi

Bhagavan descreveu como Krishna protegeu os

em Prasanthi Nilayam. O programa, realizado no Sai

Pândavas em todas as situações adversas, porque sua

Kulwant Hall, belamente decorado, em 25 de agosto

fé no Senhor era total. Bhagavan conduziu Seu

de 2017, começou com uma apresentação cultural

Discurso ao término com o Bhajan “Govinda

pelos estudantes. Começando seu programa às 8h20

Krishna Jai Gopala Krishna Jai”.

da manhã com o Stotra “Ganashtakam”, os

O programa devocional musical da tarde foi

estudantes encantaram os devotos por quase uma

formado por canções devocionais e patrióticas em

hora com sua execução melodiosa de canções e

celebração aos eventos gêmeos do Janmashtami de

Stotras que incluíam “Ganesh Pancharatnam”, “Sri

Krishna

da

Ganesh Sivuni Kumara” e um par de números

pelos

clássicos. Concluíram sua apresentação arrebatadora

estudantes e pelo corpo de funcionários do Colégio

com uma canção dedicada ao Senhor Sai “Sai Ram

Sathya Sai de Música de Mirpuri, o programa

Sai Ram”, ilustrando-a com um belo vídeo. O

começou com uma canção patriótica “Jayati Jayati

programa foi ainda mais enriquecido por belas

Bharata Mata” (Salve, Mãe Índia) que foi seguida

danças realizadas pelos estudantes das Escolas

por uma encantadora peça instrumental com a Vina.

Primária e Secundária Superior.

e

do

Independência

71º
da

aniversário
Índia.

do

Dia

Apresentado

Algumas outras composições incluíam “Narahara

A isto seguiu-se um Discurso Divino de

Narayana Gopal”, “Aaj Radha Brij Ko Chali”

Bhagavan, que explicou a importância de adorar o

(Radha vai para Brij hoje) e diversos clássicos

Senhor Ganesha, o removedor de todos os

Carnáticos

o

obstáculos e o concessor de toda auspiciosidade. Ele

programa foi encerrado com uma canção patriótica

aconselhava os estudantes a preencherem seus

“Aai Mere Watan Ke Logo” (Oh, meus patrícios).

corações com amor em vez de encherem suas

e

Hindustani.

Apropriadamente,

cabeças com todo tipo de informação. Bhagavan
direcionou Seu Discurso para o final com o Bhajan
“Shuklambaradharam, Ganapati Mantram, Nityam
Nityam Bhajo Bhajo” (Cante o nome de Ganapati,
que se veste com roupas brancas). Uma breve sessão
de Bhajan veio a seguir, na qual os estudantes
cantaram Bhajans de Ganesha de tocar a alma, que
Apresentação de canções devocionais e patrióticas
pelos estudantes e funcionários da Faculdade
Sathya Sai de Música Mirpuri.

os devotos acompanharam com profunda devoção.
A cerimônia de imersão dos ídolos de
Ganesha, reverenciados nas instituições educacionais
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de Bhagavan, nos hospitais e nos departamentos do

Depois que os ídolos foram levados para

Ashram pelos estudantes, médicos e corpo de

fora para imersão, começaram os Bhajans no Sai

funcionários, foi realizada em 27 de agosto de 2017.

Kulwant Hall, os quais foram concluídos com o

Ídolos

veículos

Bhajan “Chittachora Yashoda Ke Baal” (o filho de

artisticamente projetados com muitas formas e

Yashoda que rouba os corações dos devotos) cantado

desenhos se alinharam às 16hs no Sai Kulwant Hall,

por Bhagavan. O Arati, às 18hs, marcou o

que apresentava um espetáculo grandioso. Embora

encerramento do programa.

lindamente

decorados

em

todos os veículos fossem muito bem projetados,
alguns deles eram especialmente atrativos, como a

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE ODISHA

locomotiva, o navio, o coco, a carruagem dourada, o

Mais de 2000 devotos vieram do estado de

forte, etc. Em primeiro lugar, grupos de estudantes e

Odisha, numa peregrinação de dois dias, para

funcionários

Bhajans

Prahanthi Nilayam, de 26 a 27 de agosto de 2017, e

circundaram o Mandir, saturando o ambiente inteiro

apresentaram um belo programa cultural em 26 de

com vibrações sagradas. O que veio a seguir foi uma

agosto de 2017.

mostra

cantando

grandiosa

de

os

Vedas

danças

e

vibrantes

pelos

Um aspecto ímpar dessa peregrinação foi

estudantes das Escolas Primária e Secundária

uma jornada de carruagem que começou em Puri, a

Superior. Depois que o sacerdote do Mandir

morada sagrada do Senhor Jagannath, em 14 de

ofereceu o Arati aos ídolos, os estudantes e os

agosto de 2017, cobrindo uma distância de 1600

funcionários que escoltavam os ídolos os trouxeram,

quilômetros, chegando em Prasanthi Nilayam em 25

um por um, para a frente do Samadhi (túmulo) de

de agosto de 2017, espalhando a Mensagem Divina

Bhagavan. Após pedirem as bênçãos de Bhagavan,

de Bhagavan no percurso.

os estudantes e os funcionários os levaram para o
pátio para a imersão.

O programa cultural apresentado pelos
devotos de Odisha compreendia canções devocionais
Odia, um drama com dança e duas peças curtas. Os
devotos apresentaram primeiro três canções Odia,
cuja melodia e música arrebataram a audiência. Sua
próxima apresentação foi um drama com dança “O
Amor Gera Amor”. Ilustra o amor do homem pela
Natureza através da história de uma criança perdida
numa floresta e acolhida por pássaros e animais.

Número de dança por estudantes da Escola
Primária. Visto ao fundo está o grandioso
espetáculo de ídolos de Ganesha.

Duas peças curtas baseadas em incidentes da vida
real vieram a seguir. A primeira peça mostrou a
sensibilidade dos Jovens Sai que resgataram um
menino inconsciente na estrada e o entregaram a
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seus pais. A segunda peça mostrava como um grupo

MENSAGEM DE SAI BABA

de Jovens Sai limpou os arredores de uma mesquita

A Divindade Permeia o Universo

e conquistaram o amor e a boa vontade de seus

“Quando voltarem sua mente para Deus, que

irmãos muçulmanos, espalhando a mensagem da
unidade das fés. Vieram a seguir os Bhajans, que
foram encerrados com o Arati.

permeia o Universo inteiro, a mente será totalmente
preenchida por Deus e não verão mais as diferentes
formas dos objetos do mundo. Se a mente for
dirigida para os objetos materiais, não conseguirão
ver a Divindade que permeia todos esses objetos.
Viswam Vishnu Swarupam (Todo o Universo é o
Corpo do Senhor Vishnu). Deus é a causa e o
Universo é o efeito. A falha em compreender causa e
efeito resulta em ilusão.”
– Baba

Número de dança da peça "O Amor Gera Amor".

35

