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"Para remover a escuridão, precisamos de luz. Vocês não precisam se 

preocupar com o tempo que levará para remover a escuridão que esteve 

com vocês durante tantas vidas. Um prédio pode ter estado fechado por 

dez anos. Dentro dele a escuridão mais profunda esteve presente, dia e 

noite, todo este tempo. No entanto, não precisam de muito tempo para 

eliminá-la. Assim que acendem uma lâmpada, toda a escuridão some 

num instante." 

- Baba 
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DISCURSO DIVINO 

CONCENTRE-SE EM DEUS 

CONSTANTEMENTE 

Todos os nomes e formas são manifestações do Ser 

Supremo, que é a personificação da paz e da boa 

sorte. Ele é Existência, Conhecimento, Felicidade 

Absoluta e é Não dual. Ele é Sathyam, Sivam, 

Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza). 

 (Verso em Sânscrito) 

A mente é responsável por tudo. Ir para a floresta, 

por si só, não garante que você alcançará liberação. 

Se transcender a mente, o resultado será idêntico, 

esteja você em casa, numa floresta ou num templo. 

 (Poema em Télugo) 

 

COMECE IMEDIATAMENTE A CANTAR O 

NOME DIVINO 

Encarnações do Amor! 

 Aquilo que separa Atma e Anatma (o Ser e o 

não-ser), matéria e espírito, bem e mal, mérito e 

pecado, é a mente humana. Ela é como uma parede 

na mansão da vida, causando divisões na unidade. O 

homem pode experimentar a unidade se remover este 

obstáculo da mente. Ekoham Bahusyam – o Uno 

desejou tornar-se muitos. Um, somente, se 

manifestou como muitos. O homem enxerga 

diversidade na unidade pela ilusão mental causada 

pelo seu ego e seu apego. 

 

 

Ego e Apego causam Ilusão 

 Construímos uma casa bem grande. Ela tem 

banheiro, escritório, cozinha, quarto e assim por 

diante. O que separa os cômodos? Tão somente as 

paredes que construímos. Se removermos essas 

paredes, toda a casa se transformará num enorme 

salão. Assim como as paredes de uma casa, a mente 

humana provoca diversidade na vida humana. Por 

sua própria natureza, a mente do homem tem, 

simultaneamente, pensamentos positivos e 

negativos. O homem deveria compreender este 

princípio da mente e conduzir-se com discernimento. 

Pensamentos negativos surgem quando a mente se 

associa com tudo que é material. O envolvimento da 

mente no cenário mundano aumenta sua agitação e 

ansiedade. Os pensamentos negativos se 
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desenvolvem sem cessar, por causa da ansiedade. 

Pensamentos positivos e negativos são como os fios 

da trama de um tecido. Remova os fios e eliminará o 

tecido. Quando não houver pensamentos, não haverá 

mente. São os pensamentos negativos que ferem o 

ser humano. Eles só podem ser controlados pela 

prática constante. 

 Certa vez, Arjuna argumentou com Krishna: 

“Swami, a mente é muito instável. Também é muito 

poderosa. Não é fácil controlá-la”. Ele orou ao 

Senhor para que lhe ensinasse o modo de controlar a 

mente. Então Krishna disse: “Ó, homem louco! 

Neste mundo, não há nada mais fácil do que 

controlar a mente. De onde a mente vem? Ela tem 

origem nos pensamentos. Se você tornar seus 

pensamentos adequados e bons, jamais terá qualquer 

problema com a mente. Como deveria praticar isto? 

Um exercício apenas. Tenha fé inabalável de que o 

Universo inteiro é a própria forma de Deus. 

Reconheça que só há um princípio divino em toda a 

diversidade dos muitos nomes e formas deste 

mundo.” 

As joias são muitas, mas o ouro é um só. 

As vacas são muitas, mas o leite é um só. 

Os seres são muitos, mas o ar que respiram é um só. 

As flores são muitas, mas a adoração é uma só. 

As religiões são muitas, mas a meta é uma só. 

Os seres são muitos, mas o Atma é um só. 

  (Poema em Télugo) 

 As lâmpadas podem ser de potências e cores 

distintas, tais como vermelha, negra ou azul, mas a 

corrente elétrica em todas é uma só. Do mesmo 

modo, os seres têm diferentes nomes e formas, mas a 

divindade em todos eles é uma só e a mesma. Assim 

como uma só corrente alimenta todas as lâmpadas, o 

mesmo Atma está em todos os seres. Devemos pôr 

isto em prática e reconhecer: “Eu sou o Ser; eu sou o 

Atma”. “Eu sou o Atma” também é um pensamento. 

Mesmo este não deveria estar presente, pois indica 

que “eu” e “Atma” são duas entidades. Isso é 

dualidade. Onde há dualidade, existe ignorância. Um 

homem com a mente dual é meio cego. Atualmente, 

não somos totalmente cegos. Não temos uma visão 

clara. Então, somos apenas meio cegos. 

 Para afastar esta miopia, devemos nos 

afastar do sentimento dual do “eu” e do Ser. 

Deveríamos dizer: “eu sou eu”. Deveríamos trilhar o 

caminho da unidade. Arjuna também seguiu por este 

caminho. Deus é como a corrente elétrica. Vocês não 

podem vê-la por si só, pois não tem forma. Quando a 

corrente atravessa a lâmpada, ela lhes dá luz; num 

ventilador, lhes proporciona uma brisa refrescante; 

em um forno, ajuda a cozinhar; numa máquina, faz 

com que trabalhe. Vocês podem usar a corrente em 

um instrumento. Sem o instrumento, não é possível 

fazer uso da corrente elétrica. O corpo, a mente, o 

intelecto, o ego, os sentidos são simples 

instrumentos. O princípio do Atma que há neles é 

como a corrente elétrica que os faz funcionar. Eles 

não podem atuar sem o princípio divino. 

 

Reconheçam o Valor da Vida Humana 

 O homem deveria tentar conhecer o 

princípio divino que faz funcionar todos os órgãos. 

Para isto, a forma do Divino é essencial. Alguns 

dizem que Deus não tem forma. Quem pensa assim é 

ignorante, não tem conhecimento algum. A forma é 

essencial. Vocês querem liberação. Querem bem-
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aventurança e paz. Querem experimentar divindade. 

Como podem ter essa experiência? Vocês querem 

beber leite, água ou payasam (mingau doce). Para 

esta finalidade, precisam de um copo ou recipiente. 

Sem um recipiente, não podem ingerir a substância. 

Portanto, precisam de um recipiente para tudo que 

consomem. Quando o recipiente do corpo recebe 

felicidade, vocês conseguem experimentá-la. A 

Divindade é como um líquido que precisa do seu 

corpo para ser provado. Não podem aproveitar este 

líquido de outra maneira. Se não têm um recipiente, 

pelo menos deveriam juntar as palmas das mãos em 

forma de concha. 

 Resumindo, o recipiente é essencial. Assim 

é o corpo. No templo do corpo, o Ser é o eterno 

residente. “O corpo é um templo cujo morador é 

Deus” (Deho Devalaya Proktho Jivo Deva 

Sanathana). Não é suficiente que vocês 

simplesmente pensem em Deus. Precisam se esforçar 

de forma apropriada. 

Podem as trevas do mundo ser dissolvidas pela 

simples mensagem da luz? 

Pode a doença ser curada apenas por se escutar 

sobre a eficácia do remédio? 

Pode o pobre livrar-se da miséria apenas por ouvir 

sobre os princípios da economia? 

Pode a fome ser saciada pela mera repetição dos 

nomes de pratos deliciosos? 

Não! Só se pode alcançar felicidade colocando-se 

em prática o conhecimento. 

(Poema em Télugo) 

 Vocês devem adquirir, experimentar e 

manter aquilo que desejam. Para remover a 

escuridão, precisam de luz. Não necessitam se 

preocupar com o tempo que levará para remover a 

escuridão que esteve com vocês durante tantas vidas. 

Um prédio pode ter estado fechado por dez anos. 

Dentro dele a escuridão mais profunda esteve 

presente, dia e noite, todo este tempo. No entanto, 

não precisam de muito tempo para eliminá-la. Assim 

que acendem uma lâmpada, toda a escuridão some 

num instante. Basta que aprendam esta verdade uma 

única vez. Não precisam de tempo para isto. O 

homem não reconhece o quão sagrada, valiosa e 

nobre é a vida humana. Esforçar-se para conhecer o 

valor do seu próprio Ser é a verdadeira prática 

espiritual. O diamante não conhece seu valor. 

Aquele que possui o diamante e aquele que tem 

discernimento realmente conhecem esse valor. 

Como pode o homem desconhecer seu valor? A 

razão é o seu ego. Por causa do ego, ele se esquece 

de sua verdadeira natureza. Olvida sua própria 

verdade porque se identifica com este efêmero, 

transitório mundo material. Esta é a causa de todos 

os seus problemas. Vemos com nossos olhos, 

escutamos com nossos ouvidos, experimentamos 

com nossas mentes e consideramos que este mundo 

é verdadeiro. Quanto tempo isto dura? 

 

Dirijam suas Mentes para Deus 

 Hoje, todos vocês estão escutando o 

Discurso de Swami; veem Swami e se sentem 

felizes. Quanto tempo dura esta verdade? Ela 

permanece até que vocês voltem para casa à noite, se 

alimentem e vão para a cama. Dormindo, vocês têm 

diversos sonhos. Num sonho, este estado de vigília 

não está presente. Acreditando em tudo que acontece 

no sonho, vocês sentem prazer e dor. Porém, quanto 



5 
 

tempo dura o sonho? Ele permanece até que vocês 

acordam. No estado de vigília não há sonho. Nos 

sonhos, não há estado de vigília. Entretanto, vocês 

estão lá, tanto na vigília quanto no sonho. Vocês são 

onipresentes. O que é essa onipresença? É a 

divindade. Vocês são a própria forma da divindade. 

Quando compreenderem essas coisas simples, 

reconhecerão até as verdades mais profundas. O 

homem atual, no entanto, preocupa-se com o 

passado. De nada serve esta preocupação. Já 

trilharam esse caminho! Por que olhar para trás? 

Passado é passado; esqueçam o passado. 

 Ao pensar no futuro, vocês constroem 

castelos no ar, porém, o futuro não está garantido. 

Quem acredita piamente que verá o dia de amanhã? 

Sendo assim, não há sentido em pensar no amanhã. 

O passado é passado. O futuro não é seguro. Não 

fiquem remoendo sobre o futuro. Vivam no presente, 

que não é algo ordinário: é onipresente. Os 

resultados do passado estão no presente. Os 

resultados futuros também estão no presente. A 

semente de ontem, hoje é uma planta. Se não 

tivessem semeado no ano passado, não teriam uma 

árvore hoje. A semente do futuro também está na 

árvore de hoje. A árvore do presente, portanto, é 

uma árvore onipresente, com suas sementes do 

passado e do futuro. Do mesmo modo, o tempo atual 

é onipresente. Portanto, sintam-se felizes no 

onipresente. Por que o homem sofre atualmente? 

Porque se esquece do presente e preocupa-se com o 

passado e o futuro. A razão para ambos está em sua 

mente. “A mente é a causa da escravidão e da 

liberação do homem” (Manah Eva Manushyanam 

Karanam Bandhamokshayo). Swami já disse isto 

muitas vezes. Para abrir a fechadura, vocês inserem 

a chave e giram para a direita. Assim o trinco se 

abre. Para fechar, giram a chave para a esquerda. 

Mesma fechadura, mesma chave. A diferença só está 

em girar para a direita ou esquerda. Do mesmo 

modo, o coração é a fechadura e a mente, a chave. 

Girem para o lado de Deus e terão desapego; girem 

para o lado do mundo e terão apego. Dirigindo a 

mente para Deus, vocês obtêm liberação. Voltando a 

mente para o mundo, obtém escravidão. Então, a 

mente é responsável tanto pela liberação quanto pela 

escravidão. 

 

 

 

 Swami falou outro dia sobre prática 

individual, familiar e comunitária. O mundo 

progredirá através dessas três práticas. O que 

significa prática individual? É a prática espiritual 

realizada pelo próprio indivíduo. Que prática é essa? 

Seria japa, dhyana ou yoga (cânticos, meditação ou 

exercícios espirituais)? Não! Nada disso. É o 

desabrochar completo da individualidade da pessoa. 

A menos que sua própria individualidade floresça, 

todas essas práticas são inúteis. Como desenvolvem 
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isto? Jamais deveriam trilhar um caminho estreito. 

Só assim alcançarão o pleno desenvolvimento de sua 

personalidade. E o que quer dizer personalidade, 

para começar? Significa a manifestação da divindade 

latente no indivíduo. O corpo de uma pessoa não 

representa sua personalidade. Quem é, 

verdadeiramente, uma pessoa? No verdadeiro 

sentido da palavra, é aquela que manifesta sua bem-

aventurança latente. 

 

Manifestem Sua Divindade Latente 

 De onde veio esta palavra “pessoa”? Ela 

derivou do latim “persona”. Primeiro, precisamos 

saber o que significa persona. Jesus, que desceu da 

divindade, é chamado de persona. Então, persona 

significa divindade. Implica que a divindade está 

presente em cada pessoa. Essa divindade é 

onipresente.  

 Vamos pensar sobre outro assunto simples. 

Vocês dizem: este é o meu corpo, esta é minha 

mente, minha mão, meu nariz, meus olhos, etc. Tudo 

isso é meu, meu, meu. Então, quem sou eu? Façam 

esta pergunta. A personalidade está aí também. Aí 

está, também, a onipresença. Vocês dizem “meu 

olho”. A palavra “olho” (“eye” em inglês) soa como 

“eu” (“I”). Também dizem minha mão, meu corpo, 

meu estômago, minha mente. O “eu” está presente 

em tudo isso. Portanto, “eu” está em toda parte. Esse 

“eu” significa sua verdadeira personalidade. Vocês 

dizem “eu vim”. Quem é este que veio? É o corpo. 

Quando falam “eu cheguei ontem”, referem-se ao 

corpo. Então, o “eu” se identifica com o corpo. 

Porém o divino “Eu” está além de nome e forma. 

Embora resplandeça de diferentes maneiras, 

permanece sendo um só. “A verdade é única, mas os 

sábios se referem a ela usando vários nomes” (Ekam 

Sath Viprah Bahudha Vadanti). Ela é uma só, não é 

duas. Este é o seu verdadeiro Ser. Na língua inglesa, 

“eu” se escreve como “I”. A letra lembra o número 

“1”. Então, “1” e “eu” são semelhantes. 

 Porém, se somarem “eu” mais “eu” mais 

“eu” um milhão de vezes, o total será, apenas “eu”. 

Se somarem 1 + 1 + 1... chegarão aos milhões. 

Portanto, “eu” permanece sendo apenas um. Esse é o 

Atma. Mas, quando o escrevem como sendo o 

número 1, ele se torna milhões. Aí está a unidade na 

diversidade. Quando consideram o corpo como “eu”, 

obtêm multiplicidade. Quando reconhecem o Atma 

como “eu” obtêm unidade. 

 As Upanishads ensinam vocês a 

compreender unidade na diversidade. Os seres são 

muitos, o ar que respiram é um só. As nações são 

muitas, a Terra é uma só. Vocês jamais deveriam 

dizer: “eu sou americano”; “sou australiano”; “sou 

britânico; “sou indiano”. Nada disso. Não! Todos 

pertencem à mesma terra. A divindade é a mesma 

em todos vocês. O que é a terra? Em sânscrito, nós a 

chamamos de Bhumi. No sentido espiritual, ela se 

chama Bhuma, que significa o ilimitado Brahman. A 

terra não é permanente, mas bhuma é permanente. 

Compreender esta verdade é sinal de verdadeira 

espiritualidade. No entanto, não considerem o 

mundo como um obstáculo à espiritualidade. Vivam 

no mundo, cumpram com seus deveres, suas 

responsabilidades, mas mantenham o foco na meta; 

jamais se esqueçam dela. 

 Eis um exemplo. Uma dona de casa vai até o 

rio; lava um vaso que enche de água, põe sobre a 
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cabeça e volta para casa conversando com outras 

mulheres. Ela pode até discutir com elas, mas nunca 

se esquece do vaso que mantém sobre a cabeça. 

Outro exemplo: uma dançarina executa uma dança. 

Ela move as mãos, revira os olhos para lá e para cá, 

enquanto segue o ritmo e escuta a melodia. Mas, 

apesar de tudo isso, executa a coreografia 

corretamente. Ela está concentrada na coreografia. 

Nenhuma distração a faz esquecer a dança. Assim 

deve ser o nosso verdadeiro objetivo na vida. 

 

Lembrem-se sempre de que vocês são o Atma 

 Você pode ser o chefe de um lar; pode ser 

um estudante ou homem de negócios. Qualquer que 

seja a tarefa na qual esteja engajado, mantenha-se 

focado em sua meta de conhecer o Atma. Isto é 

espiritualidade. A espiritualidade não se limita a 

práticas espirituais. Manter a mente constantemente 

concentrada no Atma e experimentar felicidade no 

coração é a verdadeira espiritualidade. Então, tudo 

que você fizer será sagrado e valioso. Porém, você 

precisa vigiar a mente, porque ela é um obstáculo 

para tudo. Mantenha a mente afastada. Diga a ela: 

“não se interponha entre Deus e eu. Você se 

relaciona com o mundo. Meu relacionamento com 

Deus é sagrado e espiritual”. Faça assim para 

pacificar a mente e mantê-la tranquila. 

 Há um ideal muito apropriado no Ramayana. 

Quando caminhavam pela floresta, Sita seguia Rama 

e Lakshmana seguia Sita para protegê-la. Não era 

um caminho pavimentado; eles caminhavam em fila 

por caminhos estreitos. Certa vez, Lakshmana 

desejou ver Rama, mas Sita bloqueava a sua visão. 

Ele não ousaria ultrapassá-la ou se irritar com ela, 

pois isto poderia desagradar Rama, já que ela era sua 

esposa; pertencia a Ele. Mas, se ele suplicasse à mãe 

Sita, em oração: “Mãe! Por favor, afaste-se para que 

eu possa ver Rama”, ela certamente cederia. Então, 

Rama ficaria feliz, Sita ficaria feliz e Lakshmana 

também ficaria feliz. Isto transmite uma profunda 

verdade. Lakshmana é o ser individualizado 

(Jivatma), Sita é Maya, a Ilusão, e Rama é o Atma. 

Os três caminham um atrás do outro. Quando o 

Jivatma deseja ver Deus, Maya se interpõe como um 

obstáculo. Vocês não deveriam sentir ódio de Maya, 

porque Ela é a vestimenta de Deus. Em vez disto, 

orem de todo o coração. Então, não haverá Maya e 

vocês verão Deus. Jamais conseguirão sobrepujar 

Maya através do ódio. Precisam fazer amizade com 

ela. Com boas palavras ela lhes dará passagem e 

vocês poderão ver o Senhor. 

 De fato, Maya é a nossa própria ilusão. Não 

tem existência além dessa: é nossa imaginação! E 

precisa sumir. Aqui temos outro exemplo. Pensem 

em uma corda. Quando está escuro, sentem medo, 

confundindo-a com uma cobra. Nenhuma cobra está 

ali; só a sua ilusão. Acendam uma lanterna e 

observem. A corda permanece como sempre foi; não 

há cobra alguma. A cobra não foi embora nem a 

corda veio de lugar algum. Antes disso, nem a cobra 

veio nem a corda foi embora. Tudo que apareceu e 

desapareceu era ilusão. Maya não tem forma própria. 

É constituída somente de pensamentos. Encham de 

amor seus pensamentos e prossigam pelo caminho 

do sacrifício. Então, jamais serão afetados por Maya. 

Porém, vocês lutam pelos seus interesses egoístas. 

Sentem medo do que os outros pensariam, do que 

poderiam dizer. Por que ter medos como esses? Se 
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vocês deixarem de cantar o Nome do Senhor agora, 

por causa de temores sem sentido, quem virá em seu 

auxílio quando os mensageiros da morte vierem para 

buscá-lo? 

No instante em que os mensageiros de Yama, o deus 

da morte, colocam o laço em seu pescoço e 

começam a arrastá-lo, dizendo: “Venha! Vamos 

embora!” 

No instante em que seus parentes dizem aos 

membros da família para levá-lo para fora de casa 

porque seu fim está perto. 

E no momento em que sua esposa e filhos começam 

a chorar e se lamentar, 

Como você poderá cantar o Nome de Hari? 

 (Poema em Télugo) 

 Saiam cedo, dirijam devagar, cheguem em 

segurança. Não se atrasem nem percam tempo. 

Comecem nesse mesmo instante. Experimentem 

agora a bem-aventurança de cantar o Divino Nome. 

Depois é depois. Mais tarde é tarde. Não percam 

tempo de forma alguma. Engajem sua mente na 

prática do sacrifício. Trilhem o caminho da renúncia 

com a prática necessária. Esta é a atitude correta 

para a sua mente. Em meio a todos os tipos de 

pensamentos e atividades, vocês deveriam sempre 

lembrar que são o Atma e nada além do Atma. 

Jamais se esqueçam desses sentimentos divinos. 

Tenham a sensação, o tempo todo, em todos os 

lugares, em toda parte, de que vocês são divinos. 

Não há outra prática espiritual maior do que esta. 

Nada mais é necessário. Vocês não precisam 

abandonar seus deveres e responsabilidades. 

Cumpram suas obrigações com sentimentos divinos. 

Só então alcançarão uma paz duradoura. 

– Discurso Divino de Bhagavan no Sai Sruthi, 

Kodaikanal em 18 de abril de 1993. 

 

O Amor Divino não espera nada em troca. Para 

cultivar tal divino amor, o homem deve ter fé de que 

ele é uma centelha do Divino e compreender que o 

mesmo Deus está presente em todos. Assim que 

compreender e desenvolver fé nesta verdade, ele 

poderá amar a todos. Hoje em dia, não se encontra 

este tipo de amor. Isto significa que o homem não 

tem fé na declaração de Deus, de que “todos são 

centelhas do Divino”. 

– Baba 

 

 

REPORTAGEM 

SRI SATHYA SAI GHAT EM RISHIKESH 

 

 Um programa de três dias foi realizado de 9 

a 11 de setembro de 2016 para celebrar a 

inauguração de Sri Sathya Sai Ghat no rio Ganga em 

Rishikesh. 

 O programa em 9 de setembro de 2016 

começou com Ganesh Homam realizado com o 

oferecimento de oblações ao Senhor Ganesh em 

meio a cantos védicos. Isso foi seguido por 

apresentações musicais por ex-alunos de Bal Vikas 

de Haryana-Chandigarh, intensificando ainda mais o 

ambiente espiritual intenso do Sri Sathya Sai Ghat, 

com o Ganga sagrado fluindo ao fundo. À noite, 

uma peça sobre a Mãe Ganga foi apresentada pelos 

alunos da Escola Sri Sathya Sai, Rishikesh. Esta foi 

seguida por Bhajans pelo Grupo Prasanthi Mandir 

Bhajan, que concluiu sua sessão com um pupurri 
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especial de Bhajans centrados no tema do Ganges. 

Os estudantes da Escola Sri Sathya Sai, Rishikesh 

executaram então o Ganga Arati sincronizado com 

lâmpadas refletindo-se sobre as ondas do rio. O 

programa de 9 de setembro concluiu com Arati a 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Mais cedo, o salão 

espaçoso de Sai Annapoorna (de 20 m por 10 m) foi 

inaugurado por Sri S. S. Naganand, Membro do Sri 

Sathya Sai Central Trust. 

 

 

Ganesh Homam no Sri Sathya Sai Ghat, Rishikesh. 

 

 O programa em 10 de setembro começou 

com Nagar Sankirtan no início da manhã em 

Laxman Jhoola, carregando todo o ambiente com 

vibrações sagradas. Sri Nimish Pandya, Presidente 

da Organização Sri Sathya Sai da Índia, inaugurou o 

espaçoso Sri Sathya Sai Ghat, que compreende um 

lance de degraus que leva à margem do rio e fica 

logo abaixo da imensa propriedade que abriga o Sri 

Sathya Sai Mandir, Prashanti Norte e a residência de 

Bhagavan Baba, onde Ele permaneceu em 1982. O 

programa começou mais cedo com a realização de 

Ekadasa Rudra Abhishekam conduzida por Sri K.R. 

Vedanarayanan. Todos os presentes tiveram a 

oportunidade de realizar Abhishekam com a água 

sagrada do Ganges. Isso foi seguido por Bhajans 

apresentados pelo Grupo Prasanthi Mandir Bhajan. 

Outro evento importante do dia foi a instalação de 

Padukas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba no Ghat. 

A cerimônia de instalação foi realizada por Sri R.J. 

Rathnakar, Administrador, Sri Sathya Sai Central 

Trust. Os Padukas foram instalados em um Mandir 

especialmente criado no Ghat. Essas Padukas foram 

trazidas do Mandir de Prasanthi Nilayam, onde 

foram santificadas pelo poder das orações contínuas 

realizadas na sala de oração durante os últimos 40 

anos. 

 

 

Nagar Sankirtan em Laxman Jhoola. 

 

 Um concerto de música devocional ofertado 

por estudantes de Bhagavan de Prasanthi Nilayam na 

noite de 10 de setembro de 2016 encantou a todos. O 

renomado cantor de bhajans Sri Anup Jalota 

apresentou um concerto melodioso na noite de 10 de 

setembro de 2016, sobrecarregando todo o ambiente 

com fervor devocional. 

 Um número de esculturas ao longo do Sri 

Sathya Sai Ghat captura a glória e a história do rio 

Ganga. A estátua de 18 metros de altura da Mãe 

Ganga fica no Ghat principal, além de uma estátua 
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do Senhor Siva e do Rei Bhagirath. O Dr. 

Narendranath Reddy, Presidente do Conselho de 

Prasanthi, inaugurou a estátua de Shiva de 7 metros 

de altura situada fora de Sri Sathya Sai Mandir. A 

imagem de Lakshmi Narayan no Ghat foi revelada 

pelo Juiz A.P. Mishra, depositário, Sri Sathya Sai 

Central Trust. 

 

 

Padukas de Swami no Sri Sathya Sai Ghat. 

 

 No dia 11 de setembro de 2016, o Centro de 

Aprendizagem e a Biblioteca Sri Sathya Sai Veda 

foram inaugurados pelo Dr. B.G. Pitre, Diretor do 

Instituto de Educação Sathya Sai de Mumbai. O 

Centro de Aprendizagem estará aberto a todos para o 

ensino védico. O centro é apoiado por uma 

biblioteca bem equipada com literatura védica, 

inaugurada por Smt. Nimmi Kanwar, Coordenador 

Nacional do programa Bal Vikas. 

 

A felicidade está na união com Deus. Deus é a 

encarnação da bem-aventurança, que é eterna, 

imaculada, pura e não dual. É muito lamentável se 

vocês esquecerem Deus. Nunca desistam de Sai e 

façam o melhor uso da chance dada. Uma vez que 

vocês percam a oportunidade de servir os Pés de 

Lótus de Parthisa (o Senhor de Parthi), vocês não 

vão recuperá-la. Sai concede-lhes devoção, força e 

libertação. Não se arruínem ouvindo os outros. Não 

acreditem em ninguém, acreditem em sua 

consciência e sigam-na.  

- Baba 

 

 

DE NOSSOS ARQUIVOS 

O ATMA É A ETERNA TESTEMUNHA 

 

A verdade é a mãe, a sabedoria é o pai, a justiça é o 

irmão, a compaixão é o amigo, a paz é a esposa, o 

perdão é o filho. Essas seis virtudes são os verdadeiros 

relacionamentos do homem. 

(Verso sânscrito) 

 

ENVOLVA-SE NA BUSCA DA FELICIDADE DO 

ATMA 

 Neste mundo, cada indivíduo tem uma mãe. 

Mas a Verdade é a mãe de toda a humanidade. Aqueles 

que seguem essa mãe nunca enfrentarão dificuldades 

na vida. As mães do mundo estão atadas pelo espaço e 

pelo tempo e terão que deixar seus corpos em algum 

momento, mas a Verdade não é limitada pelo espaço e 

pelo tempo, e permanece a mesma em todos os três 

períodos de tempo. É a mestre de todos os três mundos. 

Então, todos devem necessariamente seguir uma mãe 

tão nobre (a Verdade). 
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Reconheça seus verdadeiros relacionamentos 

 A sabedoria é o pai. Sabedoria não significa 

conhecimento do mundo. Advaita Darshanam Jnanam 

(a experiência do não-dualismo é sabedoria). A 

verdadeira sabedoria confere a experiência do não-

dualismo. Dharma é o irmão. Esse irmão é a 

encarnação do amor e ama toda a humanidade, 

independentemente de casta, credo, nacionalidade e 

religião. Baseando-se nisso, os Vedas deram grande 

importância à verdade e à justiça. No grande épico 

Ramayana, Lakshmana personificou esse princípio do 

Dharma. Quando ele desmaiou no campo de batalha, 

Rama lamentou, dizendo que poderia conseguir uma 

consorte como Sita, uma mãe como Kausalya, mas não 

um irmão como Lakshmana. Rama disse que Sua 

Divindade floresceu porque Ele tinha um irmão como 

Lakshmana. Compaixão é o verdadeiro amigo. Neste 

mundo, um amigo hoje pode se tornar um inimigo 

amanhã. Mas não há maior amigo que a compaixão. A 

paz é a esposa. Essa é a joia preciosa dos santos e é o 

caminho real no campo espiritual. O perdão é o filho. 

Não há maior qualidade do que o perdão. Ele abrange 

todas as boas qualidades, como a verdade, a retidão, a 

não-violência e é a essência de todos os Vedas. 

 Para cada indivíduo, portanto, os verdadeiros 

relacionamentos são a verdade, a sabedoria, a justiça, a 

compaixão, a paz e o perdão. O mundo inteiro está 

cheio de agitação e de perturbação por causa da falta 

dessas qualidades sagradas. 

 

Encarnações do Amor! 

 Vocês devem se lembrar sempre de sua 

verdadeira mãe e de seu verdadeiro pai. Vocês não 

podem existir sem eles. Toda a criação surgiu da 

verdade e se funde de volta nela. Não há lugar onde a 

verdade não exista. É a boa sorte dos seres humanos ter 

esta verdade eterna como sua mãe. Mas hoje, a 

humanidade não segue uma mãe tão sagrada. Vocês 

adoram Devi nestes nove dias de Devi Navaratri. 

Vocês consideram Devi como sua Mãe Divina. Essa 

Devi é chamada Sathya Swarupini, o que significa que 

ela é a encarnação da verdade. Então, adorar a verdade 

equivale a adorar Devi. 

 

 

 

Controlem o ego e o apego 

 Se vocês entenderem e seguirem esta verdade, 

vocês serão bem sucedidos em todos os campos. Os 

Vedas também proclamam esta verdade. Há muitos 

neste mundo que passaram pelos Vedas e pelos textos 

sagrados, mas seus pontos de vista parecem ser 
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distorcidos e pervertidos. Desde os tempos antigos, 

sábios e santos da Índia empreenderam muitas práticas 

espirituais em busca da verdade. Eles decidiram não 

desistir até que tivessem a visão da verdade. Ao final, 

eles declararam ao mundo que tinham visto Deus, que 

é todo brilho, cheio de refulgência e está além das 

trevas da ignorância. Eles também declararam que 

Deus não está longe, em uma terra distante, mas está 

presente no corpo humano. Os sábios tiveram a visão 

de Deus, que é Chinmaya (resplandecente) no corpo, 

que é Mrinmaya (terrena). Portanto, não devemos 

subestimar o corpo humano e usá-lo para prazeres 

baixos e mundanos. O corpo é o templo de Deus. O 

corpo pode ser comparado a um arca de ferro. Assim 

como as joias preciosas são mantidas em uma arca de 

ferro, assim também Deus está presente no corpo 

humano. Portanto, o corpo deve ser mantido e deve-se 

dele ser feito uso adequado para o bem da joia 

preciosa, o Atma. Você obtém joias apenas da terra. Da 

mesma forma, você deve procurar a joia do Atma 

apenas no corpo. 

 Investiguemos o que bloqueia a experiência do 

princípio do Atma. O ego e o apego são obstáculos em 

seu caminho. Somente quando vocês desistirem do ego 

e do apego terão pureza de coração, o que, por sua vez, 

levará à experiência da suprema sabedoria. Quanto 

mais vocês desenvolvem apego, mais inquietos vocês 

se tornam. O ego é muito mais perigoso. Tornou-se 

uma doença incurável em seres humanos. Então, vocês 

devem manter o ego e o apego sob controle e se 

envolver na busca da bem-aventurança do Atma. 

Durante estes nove dias sagrados (Navaratri), as 

pessoas leem textos sagrados, como Devi Bhagavata, 

Ramayana e Mahabharata. As pessoas também adoram 

as divindades Durga, Lakshmi e Saraswati. Esta 

Trindade está presente no princípio da Verdade. A 

Deusa Gayatri tem três cabeças. Eles são: Gayatri, 

Savitri e Saraswati. Gayatri é a deidade que preside 

seus sentidos. Savitri é o princípio da divindade da 

vida. Saraswati é a deidade que preside à fala. Todos 

estes três estão dentro do mesmo princípio da Verdade. 

O Mantra Gayatri começa com Om Bhur Bhuvah 

Suvah. Bhu significa materialização (corpo); Bhuvah 

significa vibração (princípio de vida); Suvah significa 

radiação (Atma). 

 Durante estes nove dias, a deusa Shakti 

(princípio divino da energia) é adorada. Verdade, 

justiça, paz, perdão são todos expressões do princípio 

de Shakti. A verdade é a causa primitiva. Não há nada 

além disso. Todas as faculdades de energia estão 

presentes na verdade. Portanto, considere a verdade 

como sua mãe e siga-a. Os Vedas proclamam: Sathyam 

Vada, Dharmam Chara, que significa, “Fale a verdade 

e siga a Retidão”. Infelizmente, hoje as pessoas não 

seguem isso. Esta é a causa de todo sofrimento. Os 

antigos priorizavam a verdade e a justiça. Eles 

seguiram os ditames de sua consciência. Mas hoje essa 

atitude está em falta. 

 

Pratique a Verdade e a Justiça 

 Muitas pessoas dizem que estão em busca da 

Divindade. Uma vez que vocês sigam o caminho da 

verdade, vocês encontrarão a Divindade em toda parte. 

Um pequeno exemplo: os mesmos olhos veem a mãe, 

filha, esposa e irmã. Aqui vocês precisam saber sobre 

que tipo de sentimento vocês devem ter em relação a 

cada uma. Esta é a busca da verdade. Mãe deve ser 

vista com reverência e respeito, filha deve ser 
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considerada como uma parte de seu próprio ser. Desta 

forma, vocês devem perguntar e compreender a 

verdade. 

 Se vocês apenas forem pela evidência direta 

do que vocês vêm, vocês nunca conhecerão a verdade.  

Tudo o que vocês veem está fadado a perecer. Há 

muitas coisas que não podem ser percebidas a olho nu. 

No caminho espiritual, todos querem Pratyaksha 

Pramanam (evidência direta). Mas a evidência direta 

não pode constituir a verdade inteira. Por exemplo: 

vocês vêm uma pessoa que tem um metro e trinta e 

cinco de altura pesando quarenta e cinco quilos e de 

cor clara. Todas estas características podem ser vistas a 

olho nu. Mas vocês não devem considerar apenas essas 

qualidades físicas. Vocês também devem levar em 

consideração as qualidades que não são visíveis, como 

amor, compaixão, raiva etc. É absoluta tolice se vocês 

forem apenas pela forma física, que é evidência direta. 

 Não é possível ver a manifestação direta de 

Deus. Deus, que é a encarnação da verdade e da justiça, 

está em toda parte. Então, vocês devem praticar a 

verdade e a retidão, e desfrutar da bem-aventurança. 

 

Dirija sua visão para o interior e veja o Atma 

 Para tudo, a consciência é a testemunha. Se 

vocês não seguirem a consciência, tudo deixa de ser 

sagrado. O Atma é a testemunha eterna e isso é 

consciência. O Atma está em toda parte. Está em cada 

indivíduo e em cada criatura. Não tem forma. É sem 

atributos, eterno, ancestral, imaculado, imortal. Quem 

pode entender tal princípio Átmico? Vocês falam da 

verdade e consideram tudo o que vêm e ouvem como 

verdade, mas tudo isso está limitado aos sentidos. O 

Atma está além dos sentidos. Então, como conhecer 

este princípio Átmico? Vocês não precisam procurar 

por ele em outro lugar. Dirijam sua visão para o 

interior. Os Vedas disseram: Pashyannapicha Na 

Pashyati Moodho (“É um tolo aquele que vê mas não 

reconhece a realidade”). Tudo que você vê é Divino, 

mas você o confunde com a Natureza. Aquele com 

visão átmica verá toda a Natureza como Divina. Mas 

se você tem a visão do mundo, você só pode ver o 

mundo. Viswam Vishnumayam (o Senhor Vishnu 

permeia todo o universo). 

 Nomes e formas podem variar, mas o Atma é 

uniforme em todos. Para compreender esta unidade, 

vocês devem dirigir sua visão para o interior. Não há 

um outro caminho para conhecer Deus além de 

conhecer o próprio Eu. 

 O universo inteiro está dentro de vocês. As 

montanhas podem parecer lisas à distância, mas 

quando vocês chegarem perto, vocês saberão a 

verdade. É a distância que confere encanto. Enquanto 

vocês acharem que Kailasa, Vaikuntha e Swarga estão 

em um lugar distante, ficarão loucos pensando nesses 

lugares. Mas, na verdade, todos estão em seu Hridaya. 

Sua própria felicidade é o céu e sua miséria é o inferno. 

O conceito de inferno e céu é introduzido unicamente 

para que vocês façam apenas o bem. Céu e inferno não 

são separados: eles estão em sua mente. Qual é a causa 

da miséria? Suas próprias ações. Buda fez penitência 

por seis longos anos. Um dia, ele abriu os olhos e disse 

que tinha agarrado o ladrão. Quem é o ladrão? É a 

mente. Ele percebeu que a mente era a causa raiz de 

todo sofrimento. Se vocês controlarem sua mente, 

vocês nunca sofrerão. 

 O coração humano pode ser comparado ao 

Ksheera Sagara (oceano de leite), mas hoje se tornou o 
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Kshara Sagara (oceano salgado). O Senhor Vishnu 

repousa sobre o oceano de leite, significando que Ele 

reside em nossos corações. Mas se transformarmos 

nosso coração em Kshara Sagara, então baleias e 

tubarões (más qualidades) adentrarão. O coração 

humano deve ser puro; apenas então o Senhor Vishnu 

pode repousar sobre ele. Se vocês entenderem Deus, 

vocês não procurarão por Ele fora. Deus está com 

vocês, em vocês, acima de vocês, abaixo de vocês, ao 

seu redor. Não há ninguém mais próximo que Deus. 

Deus está mais perto que sua mãe biológica. Então, 

adorem Deus como sua mãe, que é a encarnação da 

verdade. 

 Sempre começo Meus discursos com um sloka 

ou poema e o concluo com um bhajan. Vocês sabem o 

que são eles? O poema ou sloka inicial é como um 

prato, o discurso pode ser comparado aos vários itens 

deliciosos servidos no prato e o bhajan, ao final, é 

como um tampo sobre os itens deliciosos. Não o tratem 

como um mandhu (medicamento), tomando uma 

pequena porção. Tratem-no como um vindhu 

(banquete) e aproveitem dos itens deliciosos que Eu 

sirvo no limite máximo possível. Experimentem e 

desfrutem deste banquete. 

Estudantes! Encarnações do Amor! 

 Vocês devem aprender muitas coisas na vida 

diária. Primeiro, conheçam os erros em sua vida e tente 

corrigi-los. O amor é essencial para que se tornem 

seres humanos completos. Se vocês seguem o caminho 

do amor, tudo se torna amor. 

- Excerto dos Discursos de Dasara de Bhagavan. 

 

 

 

FÓRUM DOS EX-ALUNOS 

O SENHOR DIVINO FURA O BALÃO DO 

EGO 

Venkat Jayaram 

 

 Foi em algum momento no início da década 

de 1970 que tive a imensa felicidade de ser escolhido 

pelo Divino Senhor para estudar em Sua instituição 

abençoada, o Sri Sathya Sai Arts and Science 

College, em Brindavan. Como entrei nisso tudo já é 

uma história e tanto, através da qual pude ver as 

mãos divinas do Senhor me levando até a instituição. 

Estou tentando narrar outro incidente que me fez 

perceber como somos meros instrumentos nas mãos 

do Mestre Divino, e é Sua vontade que nos leva para 

o caminho certo. Por isso temos que entregar – 

entregar nosso grande ego, que não passa de um 

balão cheio de ar. Agora vou contar a história. 

 Depois que entrei na faculdade, desenvolvi 

um grande interesse nos bhajans. Antes de vir para o 

sul, moramos em Mathura (cidade natal de Krishna) 

por mais de cinco anos, e lá todos os indianos do sul 

costumavam se juntar para cantar bhajans todos os 

domingos. Menino, eu costumava cantar bhajans 

ensinados por meus pais. Por isso, quando ouvia os 

bhajans cantados pelos meus colegas mais velhos, 

era levado para um mundo completamente diferente. 

Vendo meu interesse, o diretor da faculdade me 

ofereceu a oportunidade de participar regularmente 

dos cantos no albergue. 

 Num belo dia, havia muita atividade em 

Brindavan; muitos voluntários Seva Dal estavam 

fazendo limpeza. Corria a notícia de que Swami 

visitaria Brindavan no dia seguinte. Depois de entrar 
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no albergue, esta seria a primeira visita de Swami 

que eu testemunharia. Todos nós estávamos 

empolgados, com os estudantes mais antigos 

assumindo o controle de tudo e nos orientando em 

várias questões. 

 

 

 

 No albergue, havia cinco grupos de bhajans, 

“Sathya”, “Dharma”, “Santhi”, “Prema” e “Ahimsa”. 

Dois puxadores haviam se reunido e foram treinados 

pelos estudantes mais antigos para respeitar Bhava, 

Raga e Tala (sentimento, tom e batida). A disciplina 

era o critério mais importante, com silêncio total, e 

Bhakti Bhava era a meta final. 

 No dia seguinte, o carro de Swami entrou 

em Brindavan e passou pelo luxuoso caminho verde 

cercado com árvores enormes. Era domingo, e todos 

os estudantes entraram correndo para receber Seu 

darshan. Swami, no entanto, não falou com ninguém 

e subiu as escadas direto. 

 Os veteranos depois nos disseram que 

Swami estava contrariado com eles, pois queria que 

os alunos mais antigos fossem mais disciplinados. 

Naquela noite, houve uma cerimônia de inauguração 

de uma casa em Brindavan, e estávamos esperando 

ansiosamente a chegada de Swami. John Hislop, dos 

EUA, também aguardava Swami.  

 De repente, houve uma correria e todos 

ficaram alerta. Pouco depois Swami apareceu no 

local, que era próximo de onde era impressa a 

Sanathana Sarathi. Swami entrou na casa e, depois 

de nos chamar com um aceno, nós O seguimos. 

Swami estava sentado em Sua cadeira e perguntou 

para Hislop: “O que você quer?” “Swami, quero 

bhajans”, Hislop respondeu. Imediatamente Swami 

nos olhou e fomos correndo sentar perto de Seus Pés 

de Lótus. Eu era novo e não conhecia a sistemática. 

Apenas corri e me sentei perto de Swami. 

 Então o Senhor perguntou: “Onde está o 

harmônio? Como vocês vão cantar sem sruthi?” 

Antes que alguém se levantasse, corri até o albergue 

para trazer o harmônio e logo estava de volta com o 

instrumento. Colocando o instrumento na frente do 

puxador, me sentei perto. Muitos sinais discretos 

foram feitos na minha direção, para que eu 

retornasse para onde estava, mas não em movi um 

centímetro, pois não queria perder esta oportunidade 

de me sentar perto do Senhor. Os bhajans 

começaram e, depois do terceiro, o puxador fez sinal 

para outro cantor assumir seu lugar, mas 

infelizmente ele teve um problema no início, pois o 
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músico do harmônio tocou um sruthi errado. Swami 

nos olhava e eu não queria perder esta oportunidade. 

Comecei um bhajan que se ajustava perfeitamente a 

este sruthi. Swami, que até então nos fitava muito 

sério, sorriu e pediu que trouxessem os címbalos, e 

começou a tocá-los. Depois deste incidente, entrei no 

grupo principal de puxadores de bhajans da 

faculdade e do albergue. Sempre que havia bhajans 

em Brindavan na frente do Mestre Divino, eu ficava 

na primeira fila, junto com os outros músicos. 

 Em um belo dia, um VVIP muito especial 

visitou Brindavan. Depois do darshan da tarde, 

houve um satsang na varanda da frente, no primeiro 

andar. Os estudantes, o diretor da faculdade e o 

corpo docente estavam sentados na varanda. O VVIP 

e sua família também estavam ali. Swami entrou na 

varanda depois de terminar o darshan da tarde e se 

sentou. “O que você quer?”, perguntou Ele para o 

VIP. “Diga, eu lhe darei agora.” O VIP caiu aos pés 

de lótus de Bhagavan e respondeu: “Swami, quero 

Sua graça e Sua bênção”. Swami disse: “Elas estão 

sempre aqui. Peça algo especial”. “Swami”, disse o 

VIP, “quero ouvir bhajans em sua Divina Presença”. 

Imediatamente, Swami instruiu os estudantes para se 

prepararem. 

 Neste momento, eu estava no almoxarifado 

do albergue com outro estudante, verificando o 

estoque de alimentos, pois eu fazia parte da equipe 

de administração. Depois de receber instruções de 

Swami, o diretor imediatamente reuniu os músicos e 

todos aguardavam a permissão de Swami para 

começar. Baba não acenou com a cabeça. Em vez 

disso, perguntou: “Onde está Jayaram?”. Todos 

começaram a se olhar em busca de uma resposta, até 

que um dos estudantes, que sabia onde eu estava, 

disse para Swami que eu estava na dispensa. 

 “Traga-o”, disse Swami. Imediatamente, 

este estudante correu até a loja e falou rispidamente: 

“O que você está fazendo aqui? Swami está 

chamando”. Larguei tudo, corri rapidamente e parei 

na frente de Swami. Swami olhou para mim e disse: 

“Dunnapothu, sente-se aqui”, mostrando um lugar 

perto de Seus Pés. Depois que me ajeitei, Ele me 

pediu para começar os bhajans. Em geral, nesses 

encontros, ficávamos olhando para Swami e Ele nos 

indicava quem deveria cantar. Nesse dia, Ele me deu 

inúmeras oportunidades. Depois do arathi, quando 

voltamos para o albergue, os outros estudantes me 

parabenizaram pela atenção especial que recebi do 

Mestre Divino. 

 Depois de alguns dias, Swami foi para 

Prasanthi Nilayam, pois Seu aniversário estava 

perto. Pouco tempo depois também fomos. Prasanthi 

Nilayam, a morada da paz, estava lindamente 

decorada para a ocasião. Havia bhajans diários em 

Prasanthi, cantados por grandes devotos como Sri 

Raja Reddy, Sri Mohan Rao, Sri Panduranga Dixit, 

Smt. Vijaya e Smt. Jyotsana, e os estudantes se 

sentavam logo atrás deles, para dar apoio musical. 

Foram dias memoráveis, em realidade, pois 

estávamos perdidos na Música Divina na presença 

do Senhor Divino. 

 Passaram-se alguns dias depois do festival, e 

em um belo dia Swami pediu para alguns estudantes 

também conduzirem os bhajans. Era algo 

inimaginável cantar junto com cantores incríveis, 

como Sri Raja Reddy e Sri Mohan Rao; era algo que 
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nem sonhávamos. Mas quando o Senhor quer, 

simplesmente acontece. 

 No entanto, meu karma também começou a 

dar sinais. Surgiram coisas na minha cabeça, e eu 

comecei a pensar que eu era um puxador principal. 

Esqueci que era por Sai Sankalpa (a Vontade de Sai) 

que eu estava cantando. Logo em seguida 

retornamos para Brindavan. O ego subiu à minha 

cabeça, e minha idade piorou as coisas, pois fiquei 

desequilibrado com esse reconhecimento que me foi 

concedido pelo Mestre mais querido. 

 Swami então fez uma visita de surpresa a 

Brindavan, e houve uma sessão de bhajans de noite. 

Com esse reconhecimento como principal cantor, fui 

me sentar na frente de Swami e olhei para Ele 

esperando o sinal para começar os bhajans. Mas 

Swami olhou para outro estudante e fez o sinal para 

ele começar. Imediatamente pensei: “Ok, Swami 

quer que eu cante para o Senhor Shiva e é por isso 

que Ele não me deu a chance de cantar agora para o 

Senhor Ganesha.” No final da sessão, não tive 

chance nenhuma de cantar. Depois do arathi, olhei 

para Swami muito triste e Ele sorriu, subindo as 

escadas. 

 Então pensei comigo “Ele vai me dar a 

chance de sempre na próxima sessão”, mas isso 

nunca aconteceu. E foi assim por alguns meses. Em 

vez de me sentir triste, comecei a olhar 

profundamente para dentro do meu ser para saber o 

porquê dessa mudança. Será que eu tinha feito algo 

de errado? 

 Repassei mentalmente todas as ações que 

tinha feito nos últimos meses, mas não conseguia 

encontrar nada de errado. Então analisei meus 

pensamentos e me questionei. Meus pensamentos 

haviam sido impróprios? Swami sempre prescreve 

Trikarana Shuddhi (unidade de pensamento, palavra 

e ação). E tudo ficou claro, muito claro… Era meu 

ahamkara… meu ego… Imediatamente percebi meu 

erro e as lágrimas começaram a rolar pelas 

bochechas. 

 Ó, meu Senhor Sai! Que bobagem eu havia 

cometido! Foi Sua graça que me fez cantar. Mas de 

forma imprudente creditei a mim mesmo esse falso 

orgulho. E então supliquei: Ó, meu Mestre Divino, 

garanto-Lhe que nunca mais permitirei que este ego 

e ahamkara entrem em minha cabeça. Com precisão 

você furou meu ego, que não passa de um balão que 

ficou imenso, mas que não aguenta nem uma 

picadinha. Caí aos Pés de Swami no altar e supliquei 

por Sua piedade e compaixão. Depois de perceber 

tudo isso, consegui encontrar o caminho da mudança 

em minhas ações e no meu processo de pensar. 

 Os dias passaram e, em um belo dia, Swami 

visitou Brindavan. Houve um satsang à noite e 

Swami pediu para o diretor organizar os bhajans. 

Todos os puxadores correram. Pouco depois todos já 

estavam reunidos. Encontrei um lugar bem longe da 

varanda, perto das escadas, e me sentei. O Senhor 

misericordioso olhou para o diretor e perguntou: 

“Onde está Jayaram? Por que ele não está aqui?”. 

Todos começaram a olhar para mim. Como estava de 

olhos fechados, não me dei conta dessa 

movimentação. Então um dos estudantes me sacudiu 

e cochichou: “Swami está chamando você”. Pus-me 

de pé e corri até Swami. Swami me olhou 

profundamente, sorriu e me pediu para sentar na 

frente Dele e começar os bhajans. 
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 O Mestre Divino havia corrigido a mente 

defeituosa, removido a poeira indesejada e o pó do 

ego e começado a usar o instrumento novamente. 

Percebi que tudo é Sua Vontade, e temos que nos 

submeter totalmente a Ele. 

– O autor é um ex-aluno do Sri Sathya Sai Arts 

and Science College, Brindavan (1972-75).  

 

  

ESPECIAL 

COMO EU VI MEU DEUS VIVO 

Sharmila Bhattacharya 

 

 Desde a minha infância, o conceito de Deus 

para mim era abstrato e nebuloso. Foi somente em 

julho de 1976 que vi meu Deus vivo e eis aqui como 

aconteceu. 

 Em março de 1976, minha filha de seis anos 

de idade foi diagnosticada com uma doença 

autoimune (I.T.P.) que os médicos diziam ser 

incurável. Após buscar tratamento em centros 

médicos em várias partes do país, ficamos cada vez 

mais desesperados, pois a condição de minha filha 

não melhorava. Em julho de 1976, sonhei com uma 

figura de túnica laranja que reconheci ser Sathya Sai 

Baba. Devo assinalar, neste ponto, que eu não tinha 

nenhuma fé nele ou em qualquer líder religioso. 

Mas, na manhã seguinte, quando meu marido me 

perguntou se eu gostaria de ir a Puttaparthi, 

concordei imediatamente. Depois disso, as coisas 

começaram a acontecer como se uma força invisível 

e poderosa estivesse fazendo todos os arranjos para 

nós. Passagens de trem, acomodação confortável em 

Bangalore (Bengaluru), transporte de Bengaluru para 

Prasanthi Nilayam – tudo ficou pronto no decorrer 

de três dias. 

 

 

 

Cura Instantânea de Doença Incurável 

 Em Prasanthi Nilayam deram-nos um quarto 

para a família inteira (formada por meu filho, filha, 

mãe, marido e eu). Levamos nossa própria roupa de 

cama e utensílios de cozinha a conselho de outras 

pessoas. O quarto tinha um colchão grande sobre o 

qual podíamos dormir. Meu marido dormia num 

lençol na varanda, fora do quarto. Lembro que nosso 
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quarto ficava no segundo piso de Prasanthi 

Ocidental. Participávamos das sessões matutinas e 

vespertinas de Bhajan e Darshan regularmente. Baba 

vinha e ia e não havia nenhum contato pessoal com 

Ele. Três dias se passaram e minha filha teve febre 

alta no terceiro dia. Na manhã do quarto dia, minha 

filha permaneceu no quarto, com minha mãe, com 

temperatura de 39,5
o
C. 

 Naquela manhã, após o Darshan, vi meu 

marido acenando para mim, e uma voluntária me 

informou simultaneamente que Baba queria toda 

nossa família para uma entrevista. Sem um instante 

de hesitação, disparei por todo o trajeto até o quarto 

no terceiro andar de Prasanthi Ocidental. Apenas dei 

a entender que Baba estava nos chamando e dentro 

de segundos todas as três estávamos correndo escada 

abaixo para chegar aonde Baba nos esperava. Meu 

marido e filho já estavam com Ele. Uma vez dentro 

da sala, Baba nos falou com detalhes nítidos sobre a 

doença de minha filha e nossa tentativa infrutífera de 

curá-la. Ele então materializou Vibhuti, colocou-o na 

boca de minha filha, esfregou-o na testa e na 

garganta dela. Amor e compaixão infinitos foram 

derramados sobre nós quando Ele nos garantiu: “Sua 

filha vai ficar bem. Não há necessidade de nenhuma 

medicação ou tratamento adicional”. Ele também 

perguntou a meu filho o que ele queria ser quando 

crescesse. Meu filho, de 12 anos, respondeu que 

queria se tornar um profissional. Baba lhe disse, 

“Sim, sim. Isto vai acontecer, mas você vai ter que 

ler um bocado”. Ele então nos deu o Padnamaskar, 

após o que saímos de Sua Presença Divina num halo 

de felicidade e alívio. De repente percebemos que a 

testa de minha filha estava cheia de gotas de suor. 

Sua temperatura ficou normal depois que Baba a 

tocou.  

 

Chuva de Graça Divina 

 Agora, olhando para trás nos últimos 40 

anos, não é possível para nós relatar com detalhes os 

inúmeros milagres que nos ajudaram a vencer as 

calamidades que nos afligiram em diversas ocasiões. 

Minha filha agora está casada e feliz e tem uma filha 

de 18 anos, apesar de os médicos terem previsto que 

ela não levaria uma vida de casada normal e que 

nunca seria mãe. Meu filho é um profissional 

(Contador Juramentado e M.B.A.) e está feliz com o 

trabalho e a família. Meu marido, de 83 anos, é 

gerente aposentado de banco, tem uma diabete do 

tipo II há 40 ou 45 anos. Baba lhe deu várias 

entrevistas, agraciou-o com Seu Raksha Kavach 

(armadura de proteção) na forma de um anel de 

diamante e um Linga de Shiva para Abhisekham 

(ablução) diária e suprimento inesgotável de Vibhuti. 

Desnecessário dizer, ele permanece até o dia de hoje 

ativo e razoavelmente em forma. Quanto a mim, 

sinto a presença de meu Bhagavan dentro e ao redor 

de mim o tempo todo. 

- A autora é uma devota antiga de Bhagavan, de 

Bengaluru. 

  

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

DEUS! ONDE ESTÁ VOCÊ? 

 

 A Kalpataru (árvore mitológica dos desejos) 

de Puttaparthi, o Sai Divino, também reservou 

alguns frutos que estão escondidos da maioria das 
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pessoas, visíveis somente àqueles que têm olhos para 

ver. Há alguns frutos imediatos, presentes, que Ele 

prodigaliza sob o olhar de todos. O primeiro é, 

certamente, a hospitalidade, que Baba reserva para 

os peregrinos que visitam Seu Ashram. 

 

 

 

 A maioria daqueles que enfrentam a jornada 

para a aldeia de Puttaparthi – um empreendimento 

bem menos cansativo que vinte anos atrás, mas ainda 

assim desconfortável – tem em mente desde o 

princípio uma lista de coisas que espera receber. Em 

geral, o que mais se anseia é ser recebido por Ele. 

Por este hábito condenável que caracteriza o homem 

e o torna sempre cuidadoso com aquilo que pode 

receber, e raramente com aquilo que pode dar, quase 

todos caem no erro de esperar que, no dia em que 

chegam ao Ashram, Swami deve olhar para eles e 

escolhê-los entre os milhares para lhes dar uma 

“entrevista”. Em vez disso, o que acontece é que dias 

inteiros passam sem que Ele olhe para nós. Ao se 

tornar mais espasmódica a necessidade de tê-Lo todo 

para nós, parece que Ele adotou a pedagogia da 

espera. 

 “Se Ele nos chamasse logo que 

chegássemos,” escreve Dr. Murthy, “sem aquela 

desagradável espera, deixaríamos Prasanthi Nilayam 

satisfeitos, mas não santificados. Nós não nos 

teríamos tornado cônscios dos valores mais 

duradouros, nem do segredo de viver feliz na 

presença protetora de Deus. Damos maior valor ao 

presente que por muito tempo aguardamos e 

ansiamos”. 

 A espera pela pessoa amada é muito mais 

gratificante do que o momento do encontro. Quando 

os dois se encontram, eles já consumiram a energia 

da atração. Esperar pelo encontro é, seguramente, 

mais místico que o próprio encontro. Isto se aplica 

aos relacionamentos humanos; mas, vamos procurar 

imaginar que tipo de sofrimento se sente pela espera 

do ser amado com o qual o encontro definitivo não 

pode acontecer enquanto estamos vivos, e que por 

isso permanece uma espera insatisfeita. Mesmo que 

as distâncias até o próprio Senhor se reduzam, ainda 

fica sempre uma necessidade forte e frustrante de 

uma imersão nossa Nele.  

 Poder entrar no Ashram de Sai Baba já é 

uma grande dádiva e uma boa sorte. Há pessoas que 

poderiam testemunhar como foi difícil para elas não 

apenas chegar à localidade de Puttaparthi, mas ver a 

face do Senhor Sathya. Outras, em vez disso, 
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poderiam confirmar como eram avessas à ideia de 

parar naquela aldeia e como sua jornada se revelou 

particularmente guiada pelo alto, até serem 

conduzidas ao Porto da Paz por um Querer Divino. 

Alguns devotos narraram para mim um episódio do 

qual foram testemunhas. 

 Um pequeno grupo decidiu parar em 

Puttaparthi, após ter passado um feriado numa ilha 

do Oceano Índico.  Nesse grupo, havia também uma 

mulher que não compartilhava da escolha dessa 

excursão espiritual, porém, pressionada pelas 

necessidades coletivas, relutantemente submeteu-se 

às consequências. Quando chegaram a Puttaparthi, 

os pontos de ruptura e as inconveniências dessa 

localidade afiaram a aversão da senhora, que em vão 

lamentava os dias perdidos sobre as praias brancas 

da ilha. Não havia passado muitos dias quando Sai 

Baba recebeu o grupo. Na sala de entrevista, a 

mulher, que a contragosto estava envolvida no 

evento, buscou refúgio num pequeno canto, 

esperando passar despercebida e aguardando que 

tudo terminasse o mais rápido possível. Ela 

observou, sem nenhum interesse, a entrada de 

Swami, que, tendo sentado em Sua cadeira de 

braços, pediu ao tradutor para dizer à mulher que ela 

tivera, em sua vida, um período preciso no qual ela 

tinha chamado por Ele. 

 A mulher prontamente respondeu: “Não 

pode ser. Em minha vida nunca procurei me 

encontrar com uma pessoa como Ele”. Swami fez 

um segundo pedido ao tradutor e a seguir um 

terceiro: “Diga a ela que há dois anos e três meses, 

ela procurou intensamente por Mim”. A mulher 

começou a titubear e procurou interromper o jogo de 

adivinhação, reafirmando nervosamente ao tradutor 

que aquilo era matematicamente impossível. 

 “Pergunte a ela – Swami continuou – se ela 

não se lembra daquela noite em que estava chovendo 

um aguaceiro… aquela ponte… aquela árvore… 

aquele rio…” 

 Nesse ponto, a mulher começou a franzir as 

sobrancelhas, empalideceu e em seguida recobrou a 

cor; então, mais uma vez ela foi surpreendida por 

aquela lembrança. Admitiu ter passado uma noite de 

desespero e, naquele momento difícil, ter bradado: 

“Deus! Onde está Você?” A mulher agora percebia 

Quem podia ser Aquele que estava descrevendo um 

passado que ela mesma tinha esquecido. 

- Excerto de “A Árvore dos Desejos”, por Mario 

Mazzoleni. 

 

Assim como uma bússola de marinheiro sempre 

aponta em direção ao norte, do mesmo modo, em 

todas as circunstâncias, o amor é direcionado para 

Deus. O tempo, o espaço e os indivíduos não afetam 

o amor. O amor é o verdadeiro sinal da Divindade. 

Entender o amor equivale a entender a Divindade. 

– Baba 

 

CHINNA KATHA - PEQUENA HISTÓRIA 

A PRIMEIRA ESCOLA 

 

 Uma pobre mulher ganhava a vida vendendo 

verduras nas ruas de uma cidade, depois de comprá-

las em um mercado. Ela costumava ir ao mercado 

todos os dias para buscar as verduras, carregando 

uma cesta vazia sobre a cabeça. Como não havia 
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quem pudesse cuidar de seu filho pequeno, ela o 

levava consigo ao mercado, em seus braços. 

 

 

A mãe ficou contente por seu filho ser esperto o bastante 

para roubar uma fruta da cesta da vendedora. 

 

 Um dia, o menino viu uma mulher 

carregando frutas em um cesto. Quando ela se 

aproximou, a criança pegou uma fruta que estava 

pendurada fora do cesto e começou a comer, sem 

que a vendedora de frutas percebesse. Mesmo depois 

de ver o ato do filho, sua mãe nada disse. Em vez 

disso, considerou que seu filho estava sendo esperto, 

obtendo comida para si, mesmo ainda jovem, com 

quatro anos somente e sentiu orgulho da esperteza da 

criança. Depois de começar furtando pequenas 

coisas, o hábito se desenvolveu junto com a idade. 

Porém, a mãe jamais repreendeu o menino por 

roubar. De fato, ela não se importava que a criança 

agisse assim e nunca vez objeções aos seus delitos.  

 Com o tempo, o menino se tornou um 

grande ladrão. Certa vez, ao cometer um assalto com 

um grupo de ladrões, ele assassinou alguém. A 

polícia o deteve e jogou na prisão. Um dia, o rapaz 

expressou ao carcereiro seu desejo de ver a mãe. 

Chorando amargamente pela condição miserável de 

seu filho, a mãe foi vê-lo na cadeia. Quando ela se 

aproximou das barras da cela, o filho pôs as mãos 

para fora e agarrou a mãe com muita raiva.  

 

 

A mãe chorou amargamente quando seu filho foi preso. 

 

 Assustado, o carcereiro afastou a senhora. 

Então, o rapaz disse ao guarda: “Ela é a responsável 

pela minha condição. Foi por causa dela que eu me 

tornei ladrão e estou preso. Em vez de me punir 

pelos meus furtos na infância, corrigindo-me, ela 

ignorou meus delitos. É responsabilidade da mãe 

colocar o filho no caminho correto, mas ela 

negligenciou seu dever e arruinou minha vida”. 

 O colo da mãe é a primeira escola da 

criança. 

 

REPORTAGEM 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

 

R Ú S S I A 

 Cerca de 40 voluntários, incluindo 25 

membros da OSSI (Organização Sathya Sai 

Internacional), empreenderam vários projetos de 

serviço em suas comunidades locais de 11 a 13 de 
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junho de 2016.  Em Novosibirsk, voluntários 

limparam e removeram as ervas daninhas do tapete 

de flores ao redor de um monastério. Em Kemerovo, 

lavaram as paredes, tetos e pisos de instituições 

municipais. Perto dos rios Yenisei e Aba, em 

Krasnoyarsk e Novokusnetsk, os voluntários 

removeram lixo de áreas de recreação. Os membros 

da OSSI também redecoraram quartos, limparam 

casas de idosos, repararam casas e fizeram serviço 

de jardinagem nas cidades de Omsk, Krasnoyarsk e 

Barnaul. Membros da OSSI e participantes do 

público sentiram-se unidos e elevados pelo amor 

compartilhado através destes atos de serviço aos 

irmãos e irmãs em necessidade. 

 

G R É C I A 

 O Instituto de Educação Sathya Sai (IESS) 

do Sul da Europa e a OSSI da Grécia uniram-se para 

promover uma série de seminários para introduzir 

EHVSS (Educação em Valores Humanos Sathya 

Sai) para o público em geral. Os eventos gratuitos 

foram organizados semanalmente, aos domingos, em 

Sai Prema, perto de Atenas, por um período de seis 

meses, de novembro de 2015 a maio de 2016. Em 

consonância com o tema do projeto global da OSSI, 

de Serviço ao Planeta, para 2015, “Valores Humanos 

na Construção da Nação”, esses eventos incluíram 

apresentações, círculos de estudo e interlúdios 

musicais. O programa cobriu todos os cinco valores 

humanos e foi concluído estendendo a aplicação 

destes valores com foco no serviço desinteressado. 

Os eventos foram frequentados por mais de 200 

pessoas, metade das quais foi apresentada pela 

primeira vez aos valores humanos. Devido ao 

sucesso desses seminários, planejou-se continuar e 

expandir o programa, dessa vez por um período de 

nove meses, de setembro de 2016  a maio de 2017. 

 

 

Seminário em Educação em Valores Humanos Sathya Sai. 

 

- Organização Internacional Sathya Sai 

 

B H A R A T 

Kerala: O Sri Sathya Sai Bhagavata Saptahan foi 

organizado em Thiruvananthapuram na segunda-

feira, 25 de julho de 2016. O evento, com duração de 

uma semana, o dia todo, disseminou a vida divina e 

os ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Cada dia o programa começava com o Nagar 

Sankirtan santificador, seguido pelo canto de Vishnu 

Sahasranamam (1000 Nomes de Vishnu), 

Asthottaram e Sri Rudram. Falas espirituais 

motivacionais, por eminentes personalidades, 

levaram a audiência a um novo reino transcendente. 

O programa foi bem recebido e o ambiente 

permaneceu como uma congregação de devotos 

durante todos os sete dias. 

 

Rajastão: No dia 14 de agosto de 2016, a 

Organização de Serviço Sri Sathya Sai do Rajastão, 

em colaboração com o Hospital do Coração Sri 
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Sathya Sai de Rajkot, organizaram um acampamento 

de um dia para avaliação cardíaca gratuita em 

Udaipur. O acampamento foi inaugurado pelo Sr. 

Gulab Chand Kataria, Ministro do Interior do 

Rajastão. Falando na ocasião, o Ministro do Interior 

elogiou de coração o serviço desinteressado prestado 

pelo Hospital Cardíaco de Rajkot ao público em 

geral. Dirigindo-se à assembleia, Sri Manoj 

Bhimani, Participante e Gerente do Fundo do 

Hospital do Coração Sri Sathya Sai de Rajkot, 

explicou os princípios e as diretrizes estabelecidas 

por Bhagavan Baba na época da construção do 

Hospital. Nessa ocasião, Sri Manoj Batra, Presidente 

da Organização de Serviço Sri Sathya Sai do estado 

do Rajastão, destacou os objetivos e atividades da 

Organização Sai do Rajastão. 

 

Odisha: A Organização de Serviço Sri Sathya Sai de 

Odisha construiu um Sarva Dharma Stupa (Flor com 

as Cinco Religiões) com 11 metros de altura no 

Templo Sri Sathya Sai de Bhubaneswar, semelhante 

à Stupa inaugurada por Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba em Prashanthi Nilayam, em 1975, em Seu 

Aniversário de 50 anos. O Sarva Dharma Stupa foi 

inaugurado por Sri R.J. Rathnakar, membro do 

Fundo Central Sri Sathya Sai, numa grandiosa 

cerimônia realizada em 6 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Purifique Seu Coração 

Nenhuma água sairá da torneira se o cano não estiver 

ligado a um reservatório. Já conectaram seus atos de 

serviço ao reservatório de amor do coração? Estão 

servindo com uma boa consciência ou é apenas um 

ato rotineiro, cerimonial e superficial, motivado pelo 

orgulho e publicidade? Investiguem e retifiquem. 

Nenhuma adoração terá sucesso a menos que o 

coração seja puro e os sentidos estejam sob controle. 

– Baba 

 

 


