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"Por mais vasto que seja o conhecimento mundano, este de nada vale quando se trata de compreender a
natureza da Divindade. Mesmo um grande erudito em ciências é incapaz de perceber objetos materiais
durante o sono. Isso não é uma espécie de cegueira?"
- Baba
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DISCURSO DO AVATAR

Taittiriya Upanishad2 denominada shiksha valli.

A LUZ DA ESPIRITUALIDADE REVELA O

Durante a cerimônia, recapitulava-se essa seção, na

1

ATMA

qual se acham consagrados, para o benefício de um

Na antiga tradição gurukula (instrução sob a

chefe de família, os princípios dhármicos, ou seja, o

orientação de um guru realizado), ao término do

código de conduta relacionado com a retidão e a

período educacional dos discípulos, realizava-se uma

busca correta na vida. Hoje em dia, as universidades

cerimônia conhecida como snatakotsava. Ela era

organizam convocações apenas para a entrega de

presidida pelo preceptor (acharya) principal, ou

diplomas; elas não transmitem os valores humanos,

guru, do gurukula, que transmitia aos discípulos

que são importantes para se levar uma vida feliz.

valiosos conselhos antes que eles ingressassem na
vida de casado (grihasta ashram) para cumprir o

As Práticas Espirituais Purificam a Mente

papel de chefe de família.

Uma pessoa pode ter estudado os Vedas e
outros textos sagrados em profundidade, pode haver
adquirido maestria em prosódia e em poesia; mas se
lhe falta pureza de mente, ela está fadada a perecer.
Por mais vasto que seja o conhecimento mundano,
este de nada vale quando se trata de compreender a
natureza da Divindade. Mesmo um grande erudito
em ciências é incapaz de perceber objetos materiais
durante o sono. Isso não é uma espécie de cegueira?
A falta de conhecimento acerca da espiritualidade é
semelhante a esse tipo de cegueira. A espiritualidade
envolve conhecimento prático. Aqueles que não
conseguem desfrutar de bem-aventurança interior
também estão cegos. Até um cego é capaz de
perceber o mundo à sua volta, assim como é capaz
de ouvir tudo o que está ocorrendo. Os Vedas e os
Vedangas (ramos dos Vedas) falam a respeito de
tudo o que é sagrado na vida do homem. Pode-se
aprender com eles e realizar a Divindade por meio

Esses conselhos, sob a forma de um código
de conduta e de ética, estão contidos na seção da

da própria experiência (svanubhuti). Esses textos
sagrados ajudam-nos a adquirir pureza de mente.
2

1

O Ser, no sentido de Ser Interno ou Eu verdadeiro; uma
centelha do Divino (termo traduzido, às vezes, como “alma”).

Uma das Upanishads, textos que contêm a essência dos
Vedas, Escrituras Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios.
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Penitência (tapas), meditação (dhyana), yoga,

O corpo humano tem três formas ou níveis:

cânticos devocionais (bhajans), etc. são todos

denso (sthula), sutil (sukshma) e causal (karana). O

destinados à purificação da mente. No entanto, não

princípio vital (prana) é mais sutil que o corpo

se pode compreender a verdadeira natureza do Atma

denso e menos sutil que a mente.

simplesmente mediante essas práticas espirituais.

(buddhi) é mais sutil que a mente e menos sutil que

O intelecto

Assim como as nuvens encobrem o sol, as

o intelecto discriminatório (vijñana). Este é muito

cinzas encobrem o fogo, e o musgo a água, é

importante na vida do homem. À medida que o

impossível reconhecer o princípio do Atma quando a

indivíduo,

consciência se acha encoberta pela paixão e pelo

abandonando transformações mentais e percepções

ódio. Ele está além de toda mensuração e

objetivas, o Atma se revela.

com

o

auxílio

de

vijñana,

vai

comparação, é o mais misterioso de todos os

Toda a Criação é composta de cinco

mistérios e incompreensível. Os cientistas têm se

elementos (pancha bhutas): a terra, a água, o fogo, o

esforçado arduamente para conhecer a sua forma e

ar e o espaço. A terra possui todos os atributos na

as suas características. Eles querem saber sob que

forma sutil (tanmatras): o som, o toque, a forma, o

forma o Atma existe. É preciso entender que todo e

gosto e o cheiro (shabda, sparsha, rupa, rasa e

qualquer objeto que tenha forma ou feitio estará

gandha); é, então, o mais denso dos cinco

sujeito à deterioração e ao perecimento. O Atma não

elementos. Em seguida vem a água, associada a

possui forma definida nem feitio específico. Deve-se

quatro atributos, pois não tem a qualidade do cheiro;

reconhecê-lo no interior do próprio ser, não no

é, por conseguinte, dotada com a capacidade de se

exterior. Todo e qualquer indivíduo se refere a si

mover. O fogo contém três atributos: o som, o toque

mesmo usando a palavra “eu”. É dessa maneira que

e a forma; é, portanto, capaz de se mover para cima.

um jovem, e também um idoso, se refere a si

O quarto elemento, o ar, possui apenas os atributos

mesmo. Embora o corpo passe por transformações, o

do som e do toque; tem, então, a liberdade de se

“Eu” não muda. Essa natureza imutável conota o

mover em todas as direções. O quinto elemento, o

Atma. O “Eu” não está confinado a nenhum

akasha ou céu, tem por único atributo o som, pois é

indivíduo em particular. Ele está presente em todos.

desprovido

dos

outros

quatro

atributos;

consequentemente ele tudo permeia. Deus está além
A Divindade Permeia Toda a Criação
Em um pote com água há o reflexo de um

de todos os atributos, sendo, ao mesmo tempo, o
repositório de todos eles.

objeto na água. O reflexo se move com a água,
embora o objeto não se mova. Pode-se ver ou não o

A

reflexo, mas se pode ver o objeto que está ali. A

Microcosmo e no Macrocosmo

água é, portanto, o que se conhece por upadhi ou o
meio para o reflexo.

Mesma

Divindade

Está

Presente

no

A Terra, que é densa, é chamada de
Bhutakasha, que significa, literalmente, espaço em
3

forma densa. Bhutakasha está no interior de

sentados aqui, olhando para este grupo de pessoas

Chittakasha, o espaço em forma mental. Este, por

em Kodaikanal. Quando retornarem a suas casas e

sua vez, está no interior de Chidakasha, que conota a

tentarem se lembrar desta reunião, o grupo inteiro

Consciência em forma de espaço. Considerando esta

ocupará uma fração minúscula do seu campo mental,

descrição em ordem inversa, pode-se perceber que a

não é mesmo?
Dakshinamurti3

Consciência está contida no espaço ilimitado, a

descreveu

Chittakasha

mente está contida na Consciência, e os corpos

como um reflexo do Universo na mente. O Cosmos

densos, tais como a Terra, os planetas, as estrelas e

ocupa

assim por diante, estão contidos no âmbito mental.

Chittakasha.

Quando se considera esta descrição em uma direção,

chittakasha tão vasto é considerado uma pequenina

encontra-se evolução; na outra, involução.

fração de Chidakasha (o âmbito da Consciência do

Todas as coisas perceptíveis aos sentidos,
sem nenhuma exceção, estão no âmbito de

uma

área
No

muito

pequena

entanto,

até

dentro
mesmo

de
esse

Ser). Chitta significa mente, e Chit é a Consciência
primordial, da qual emanou Chitta.

Bhutakasha. A Terra é vasta e mede 12.750 km de

As Upanishads descrevem Deus como sendo

diâmetro. O Sol é muito maior do que a Terra. O

“mais sutil que o mais sutil e mais vasto que o mais

sistema solar tem uma extensão equivalente a 1.300

vasto” (Anoraniyam Mahato Mahiyam). A mesma

milhões de quilômetros. Uma galáxia (nakshatra

Divindade está presente tanto no Microcosmo como

mandala) é muitíssimo maior que o sistema solar. O

no Macrocosmo. Os nomes podem ser diferentes,

Sol se encontra a uma distância de aproximadamente

mas a essência é a mesma. Pode-se desenhar um

150 milhões de quilômetros da Terra. É a estrela

círculo dentro de um círculo maior. Ambos diferem

mais próxima da Terra. Um raio de luz, que viaja à

em tamanho, porém o seu valor é o mesmo: zero. O

velocidade aproximada de 300.000 km por segundo,

Atma está igualmente presente um tudo, em todos os

leva vários anos para chegar à Terra vindo de uma

tipos de corpos, sejam estes vistos ou não. Ele está

estrela distante. Muitas estrelas se acham a uma

além do tempo e do espaço. O reflexo da lua no óleo

distância tão grande que, até hoje, nenhum raio de

é destruído quando se queima o óleo, mas essa ação

luz proveniente delas chegou à Terra. Tudo o que

não tem nenhum efeito sobre a lua. Tudo o que se

está contido em Bhutakasha é vasto.

percebe por meio dos sentidos é apenas um reflexo,

Como explicam as Upanishads, todos esses

não a realidade. Quando se viaja de trem e se olha

aglomerados de galáxias se encontram no âmbito de

pela janela, parece que todas as árvores estão se

Bhutakasha. Todo este Bhutakasha é apenas uma

movendo, porém, na verdade, é a pessoa que está se

fração de Chittakasha. Vocês veem inumeráveis

movendo.

luzes e incontáveis astros, mas, quando se recordam

rotação a uma velocidade de 1.600 km por hora,

A Terra executa um movimento de

deles, todos esses planetas, etc. se acomodam em
uma pequena fração da sua mente. Vocês estão

3

Aspecto do Senhor Shiva, representado como o Mestre que
remove a ignorância mediante a transmissão do Conhecimento.
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além de girar em torno do Sol. A Lua parece se

passou a ser projetada atrás dele, o cavalo perdeu o

mover quando as nuvens se movem. Como pode

medo. Há muitas pessoas que sempre se movem na

alguém tentar remover um rochedo no qual está

direção errada, onde uma figura de um metro e meio

sentado? Como pode alguém realizar a Divindade se

projeta uma sombra de dois metros e meio.

está profundamente imerso na consciência do corpo?

Diz o Purusha Sukta4: “A Lua nasceu da

É preciso ser capaz de discernir entre um objeto e a

mente, o Sol dos olhos, o fogo e Indra da boca e o

sua base. Uma carroça move-se bem se é puxada por

deus do vento do alento do Ser Supremo”

um cavalo posto à sua frente; mas, se o cavalo for

(Chandrama Manaso Jataha Chaksho Suryo Ajayata

posto atrás da carroça, ela se moverá?

Mukhadindraschagnishcha Pranad Vayurajayata).
“Eu visualizei o Ser Supremo, que brilha com o
esplendor de um bilhão de sóis e está além de tamas,
a escuridão da ignorância” (Vedahametam Purusham
Mahantam Adityavarnam Tamasa Parastat). Nesta
descrição, diz-se que o Senhor Indra emanou da boca
da Forma Cósmica da Divindade (Virat Purusha).
Indra é o senhor dos sentidos (indriyas). No corpo
encontram-se todos esses órgãos dos sentidos – os
olhos, os ouvidos, o nariz e a língua. O uso
impróprio dos sentidos é a causa da ilusão e do
sofrimento do homem. Quando vocês ficam de pé,
de frente para o Sol, a sua sombra se projeta às suas
costas. De igual modo, quando dirigirem a atenção
para Deus, ficarão livres da ignorância ou ilusão. Em
um templo dedicado a Shiva, encontrarão o Seu

O Apego ao Corpo É a Causa da Ilusão
Desde a manhã até a noite, vocês se
empenham em cuidar do corpo e mimá-lo com
banhos,

cremes

e

adornos,

e

o

abastecem

regularmente com o combustível do alimento. Não é
da carroça (o corpo), e sim do cavalo (a mente) que
se deve cuidar apropriadamente. Certa manhã,
Alexandre estava cavalgando em direção ao oeste.
Olhando para a própria sombra, o cavalo se assustou
e ficou descontrolado. Alexandre compreendeu bem
a situação e o dirigiu para o leste. Como a sombra

touro Nandi sempre olhando para Ele, desatento a
tudo o mais. Eis por que o animal Nandi veio a ser
reverenciado em pé de igualdade com Deus. Em um
templo dedicado a Rama, encontrarão Hanuman 5
sempre olhando apenas para Rama (a Alma
Suprema) com toda a atenção. Eis por que Hanuman
é reverenciado em pé de igualdade com Deus.
4

Hino védico em louvor ao Ser Cósmico (Purusha).
Personagem do poema épico hindu Ramayana, considerado o
símbolo máximo da devoção, por sua total dedicação ao Senhor
Rama.
5

5

Olhem para o rato, tão desprezado por todos, mas

- Discurso de Bhagavan em Sai Sruthi,

reverenciado quando se encontra próximo ao Senhor

Kodaikanal, no dia 26 de abril de 1992.

Ganesha. A cobra é geralmente temida e desprezada,
mas a que adorna a estátua de Shiva é reverenciada

Estamos celebrando a chegada do Ano Novo. No

como um ser divino. Até um pequenino objeto é

entanto, o que se deve celebrar é a vinda de cada

glorificado quando associado com Deus. O valor,

momento novo. Um ano é feito de segundos,

então, varia de acordo com a associação.
Certo dia, o Senhor Vishnu enviou Garuda

minutos, horas, dias e meses. Por que esperar por
um ano inteiro? Saúdem cada novo segundo como

(o Senhor das Águias, que Lhe serve de veículo) à

um novo momento de celebração. Que a

morada de Shiva, com a missão de Lhe transmitir

contemplação em Deus a todo instante seja o seu

uma importante mensagem. Assim que Garuda, o

alento. Para fazer com que Ele Se aproxime de

inimigo das serpentes, apareceu diante do Senhor

vocês, devem empenhar-se no serviço ao próximo,

Shiva, a serpente que adornava o Seu corpo silvou

proporcionando-lhe alegria, e em atividades que

raivosamente na sua direção. Disse, então, Garuda:

sejam agradáveis a Deus. Submetam tudo o que

“Ó serpente arrogante! Sem dúvida, o teu poder

fizerem ao teste do que apraz ao Divino.

prevalece aqui, devido à tua proximidade com o

- Baba

Senhor Shiva. Sai daí e vê o que te acontece”. Tal é
o valor e o poder da boa companhia (satsang). De
fato, ela significa que se deve permanecer sempre
em tadatmya bhava, isto é, completamente imerso
em pensamentos em Deus. Vocês devem lembrar-se
sempre de que a Divindade permeia tudo. Se o
mundo é o efeito, Deus é a causa. Toda a Criação é
um drama de causa e efeito. Quem é Ishvara?
Aquele que detém o controle sobre tudo. Não há
ninguém acima de Ishvara para comandar. Acreditase que tudo o que se vê no mundo é a verdade ou a
realidade. Esse tipo de ilusão resulta do apego ao
corpo, sem a compreensão da sua natureza essencial.
É como sonhar durante o dia. Sabe-se que todo e
qualquer sonho é falso. Essa ilusão a respeito do
mundo

só

desmorona quando

se adquire o

verdadeiro conhecimento.
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CELEBRAÇÕES EM PRASHANTI NILAYAM

por meio de uma narrativa mitológica, a Divina

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE

Majestade e Glória de Krishna como o Onipotente

ADILABAD

Senhor do Universo. O tema edificante, a excelente

Em 24 e 25 de fevereiro de 2018, mais de

atuação do elenco e as belas danças executadas pelas

3.000 devotos do distrito de Adilabad, na região de

crianças

fizeram

Telangana, fizeram uma peregrinação de três dias a

impressionante.

da

peça

uma

exibição

Prashanti Nilayam e, nesse período, apresentaram
programas musicais e culturais.
No primeiro dia, uma torrente de música
divina fluiu no Sai Kulwant Hall, inundando cada
coração, quando cantores desse distrito apresentaram
um programa de música devocional intitulado Sai
Mera Sahara (“Sai é o meu único refúgio”).
Algumas das canções melodiosamente interpretadas

A peça "Prema Saramu" enfatizou a majestade

pelos cantores, com um acompanhamento musical

divina do Senhor Krishna.

arrebatador, foram Jagadishvari Ma Parameshvari
Ma (“A Divina Mãe Sai, Criadora do Universo”),

CELEBRAÇÕES DO FESTIVAL DE HOLI7

“Tu e eu somos um”, Maula Mere Maula e Om
Namah Shivaya.

No dia 4 de março de 2018, como parte das
celebrações do Festival de Holi, promovidas pela
Organização Sri Sathya Sai Seva de Birhar e
Jharkhand em Prashanti Nilayam, crianças do
programa de Bal Vikas e devotos das áreas tribais
desses estados apresentaram uma peça dançada
intitulada Lava Kusha Samvad (“A elocução de Lava
e Kusha”). Enquanto as crianças que interpretavam

Apresentação de música devocional pelos devotos

os papéis de Lava e Kusha8 narravam a história do

do distrito de Adilabad.

Ramayana9 tal como a haviam aprendido do sábio

No dia seguinte, crianças do programa de
Bal Vikas6 e da Juventude Sai do mesmo distrito
apresentaram uma peça dançada intitulada Prema
Saramu (“A essência do Amor”), que demonstrava,
6

Denominação dada à Educação Espiritual Sai para crianças na
Índia.

7

Também conhecido como “Festival das Cores”, é celebrado
com muita alegria em fevereiro ou em março (segundo o
calendário gregoriano). Marca a chegada da primavera e
comemora a vitória simbólica do “bem” e dos valores
espirituais sobre o “mal”.
8
Filhos gêmeos de Rama e Sita.
9
Célebre poema épico de autoria do grande sábio Valmiki, que
nele relata a história do Senhor Rama.

7

Valmiki,

devotos

encenavam

os

incidentes

relevantes desse épico.

melhor maneira de se levar uma vida nobre. Após a
entoação de bhajans, conduzidos por cantores de
Hydebarad, procedeu-se ao encerramento com o
Arati11.
A programação

de 18 de março,

o

auspicioso dia do Ugadi, começou às oito horas da
manhã, com hinos védicos cantados pelos devotos de
Hydebarad. Em seguida, o renomado erudito védico
Acharya Kuppa Shiva Subramanya Avadhani, da
Lava Kusha Samvad.

Veda Patashala12 de Tirumala, procedeu à audição
do

O FESTIVAL DO UGADI10

almanaque

(Panchangam

Sravanam13),

tradicionalmente conduzida no dia do Ugadi.

No dia 18 de março de 2018, com muita

Ilustrando a sua erudita fala com versos (slokas) em

santidade e entusiasmo, celebrou-se em Prashanti

sânscrito extraídos das Escrituras, o douto preceptor

Nilayam o alegre festival do Ugadi. Mais de 1.500

descreveu alguns acontecimentos vindouros do Ano

devotos que tinham vindo do distrito de Hydebarad,

Novo e exortou os devotos a aderir ao caminho

na região de Telangana, para participar das

espiritual mostrado por Bhagavan Baba, a fim de

comemorações, fizeram uma série de oferendas

obterem a Sua Graça.

musicais, tanto nesse dia como no anterior. A

Após o término da audição, os devotos

programação da véspera teve início às quatro e meia

foram abençoados com um Divino Discurso de

da tarde, com hinos védicos cantados pelos devotos

Bhagavan, no qual Ele enfatizou que o controle da

de Hydebarad, seguindo-se uma erudita palestra

mente e dos sentidos constituía a maior vitória da

proferida pelo Sr. V. S. R. Murthy, fervoroso devoto

vida do homem, acrescentando que todos os seus

de Bhagavan desse distrito. Em sua fala, o culto

problemas e tristezas advinham da falta desse

orador enfatizou o fato de ser o Festival do Ugadi

controle. Bhagavan concluiu o Seu Discurso com o

uma ocasião para se celebrar a Natureza, que era a

cântico Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama

Criação de Deus. Exortou os devotos a divinizarem

Ram. Seguiu-se uma apresentação de música

suas vidas pela prática de Sathya, Dharma, Shanti,
Prema e Ahimsa (os cinco Valores Humanos), de
acordo com os ensinamentos de Bhagavan Baba.
Acrescentou, ainda, que o serviço à humanidade por
meio da Organização Sri Sathya Sai Seva era a
10

Festival que celebra a chegada do Ano Novo lunar no
calendário hindu.

11

Ritual que consiste em girar um recipiente com tabletes de
cânfora em chamas em torno da imagem de uma divindade.
12
Escola de recitação védica e de aprendizado tradicional do
sânscrito.
13
Panchanga é o almanaque ou calendário astrológico védico
que contém as datas das efemérides de um determinado ano,
assim como previsões e tendências para esse período. Acreditase que escutar a recitação desse almanaque por um erudito
védico no dia do Ugadi proporciona resultados muito
auspiciosos.

8

O FESTIVAL DE SRI RAMA NAVAMI14

devocional intitulada Pranava Nadam Shivam, feita
pelo Grupo Shiva Bhajan, de Hydebarad, que

No dia 25 de março de 2018, comemorou-se

inundou todo o ambiente de fervor devocional com

em Prashanti Nilayam, com grande santidade e

melodiosas canções, dentre elas Gopala Govinda,

devoção, o Festival de Sri Rama Navami. A

Shambho Shankara Gaurisha e Oyi Rama, O Hoyi

programação matinal teve início às oito horas, com

Rama. Após a entoação de bhajans, conduzidos por

Sita Rama Kalyana, a celebração do casamento

devotos de Hydebarad, a programação foi encerrada

celestial do Senhor Rama e de Sita, o Divino Casal.

com o Arati.

Para a realização desse evento de grande significado
espiritual, instalaram-se imagens de Rama, Sita,
Lakshmana15 e Hanuman em uma plataforma
especialmente montada no Sai Kulwant Hall.

O

casamento celestial incluiu os rituais de Raksha
Bandhan16, Upanaya17, troca de guirlandas e
oferenda de um Mangala Sutra (cordão sagrado
usado ao redor do pescoço pelas mulheres casadas) a
Oferenda de música devocional pelos devotos de
Hyderabad.
À

noite,

os

devotos

Sita, todos executados ao som de mantras sagrados e
melodias auspiciosas. Durante toda a cerimônia,

de

Hydebarad

novamente entoaram cânticos védicos. Em seguida,
um grupo liderado pelo Sr. M. Ramachary
apresentou um magnífico programa de música
devocional que transportou os ouvintes a um plano
superior, destacando-se as composições interpretadas
por estudantes e criancinhas, que encantaram os
espectadores. Começando com Eka Dantaya Vakra

fizeram-se oferendas (puja) e Arati para as imagens.
Como parte do casamento, realizou-se também um
ritual védico de sacrifício (yajna). A programação
foi encerrada com as oblações finais de um ritual de
oferenda (purnahuti) no yajna kunda. Seguiu-se um
Divino Discurso de Bhagavan, no qual Ele explicou
como o Senhor Rama havia estabelecido grandes
ideais a serem seguidos pela humanidade. Ressaltou

Tundaya, oração em louvor ao Senhor Ganesha, os
cantores

executaram

arrebatadoras

canções,

incluindo Narayana Mantram Sriman Narayana
Mantram, Jagadabhiramudu Sri Ramude (“Rama, o
extremamente belo”) e Jai Jai Ram Jai Raghu Ram.
Após a entoação de bhajans conduzidos por devotos
de Hydebarad, a programação foi encerrada com o
Arati.
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Festival que celebra o nascimento do Senhor Rama. No
calendário hindu, ocorre no nono dia (navami) da primeira
quinzena do mês lunar de chaitra (geralmente em março ou
abril no calendário gregoriano).
15
Personagem do poema épico hindu Ramayana. Irmão de
Rama, célebre por sua firme lealdade, amor e serviço a Ele.
16
Literalmente, significa “vínculo de proteção”. Trata-se de um
rito em que uma irmã ata um laço ou cordão (rakhi) no pulso do
irmão como símbolo de segurança e proteção. Reza a tradição
que Sita amarrou um rakhi no pulso do seu cunhado
Lakshmana, reconhecendo-o como seu irmão e, tal como Rama,
seu protetor.
17
Cerimônia de investidura no cordão sagrado, na qual se dá a
iniciação de um estudante e a sua aceitação por um guru.
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especialmente as qualidades da equanimidade e do

DOS NOSSOS ARQUIVOS

autossacrifício que Rama demonstrara na Sua vida e

O CONTROLE DOS SENTIDOS É O

exortou a todos a levarem vidas nobres mediante o

SADHANA VERDADEIRO

desenvolvimento de tais qualidades. Bhagavan

NÃO POLUA SUA MENTE COM DESEJOS

concluiu o Seu Discurso com o cântico Prema

MUNDANOS

Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram. Procedeu-

O homem de hoje não reconhece a natureza

se, então, à entoação de bhajans e, às 11 horas, ao

de

sua

humanidade.

Como,

então,

poderia

encerramento com o Arati.

reconhecer sua divindade inerente? Só quando
estiver cônscio de sua humanidade, ele será
competente para reconhecer a própria divindade.
Como, então, o homem atinge a condição humana?
O que ela significa? Buda empreendeu várias
investigações para descobrir o Divino e chegou à
conclusão que somente através do domínio de seus
sentidos, ele poderia alcançar esse objetivo.

Troca de guirlandas como parte do casamento
Samyak Darshanam

celestial de Rama e Sita.
A programação noturna consistiu de canções

O homem precisa usar corretamente os seus

Rama.

sentidos, para finalidades sagradas, a fim de

Melodiosamente cantadas pelo Grupo de Bhajans de

reconhecer sua divindade. Desta maneira, Buda

Prashanti, elas encantaram os devotos durante quase

declarou que o primeiro requisito é Samyak

uma hora. Algumas dessas comoventes canções

Darshanam (visão correta). Essa declaração implica

foram Ramji Ki Mahima Apar (“A Glória de Rama é

em que, tendo sido dotado da grande dádiva dos

ilimitada”), Sri Rama Sharanam Mama (“Rama é o

olhos, o homem deveria usá-los para ver objetos

meu refúgio”) e Pibare Rama Rasam (“Bebam o

sagrados e seres santos. Porém, agindo ao contrário e

Néctar do Nome de Rama”). A programação foi

usando seus olhos para observar objetos profanos e

encerrada com Arati, após breve sessão de bhajans.

pessoas malignas, o homem se enche de maus

devocionais

dedicadas

ao

Senhor

pensamentos e se torna uma presa para as más
tendências.

Aquilo que se vê influencia os

sentimentos do coração. O estado do coração
determina a natureza dos pensamentos do indivíduo.
Os pensamentos influenciam sua vida.

Cantando as glórias de Rama no Sri Rama Navami.
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indivíduo precisa purificar a própria visão para
alcançar o conhecimento mais elevado. Isto significa
que deveria evitar olhar para tudo aquilo que é
ofensivo. Deveria esforçar-se para ver só o que é
sagrado e puro. Aquilo que o homem vê lança
sementes em seu coração. Cenas malignas despertam
pensamentos malévolos. Boas cenas evocam bons
pensamentos. Quando se implantam cenas sagradas
no coração, não há mais lugar para que maus
sentimentos ou pensamentos cresçam no coração.
Esta foi a primeira lição ensinada por Buda.
Ele perambulou por todo o país em busca de paz
espiritual e liberação. Após muitos anos de procura,
chegou à conclusão de que o segredo da sabedoria
espiritual não poderia ser adquirido dos eruditos ou
pelo estudo. Ele reconheceu que a compreensão
Portanto, para viver uma vida boa, o primeiro

espiritual só poderia vir do domínio dos sentidos.

requisito é a visão pura. O homem precisa cultivar
uma perspectiva sagrada. Como consequência de
testemunhar cenas cruéis, feias e malignas, o homem
vive

uma

existência

animal.

A

Samyak Vachanam
Partindo do desenvolvimento da visão

investigação

sagrada, o homem deve prosseguir para Samyak

fundamental que se deveria fazer é determinar o que

Vachanam (fala correta). O Buda declarou que

é puro, edificante e sagrado para ser visto. O que

somete pensamentos sagrados levariam à fala

quer que se veja deixa uma marca no homem.

sagrada. Ele insistiu para que a língua não fosse

Poucos percebem os efeitos disso.

usada de forma imprudente, pronunciando tudo que

A vida humana atual é atormentada por

viesse à mente. A língua foi concedida para falar a

ansiedade, miséria, inquietação e problemas de

verdade, comentar sobre o que é sagrado e puro. Não

vários tipos. A raiz disso tudo é que o homem é

foi dada ao homem para agradar seu paladar com

testemunha de tudo que é repulsivo, perverso e

doces deliciosos. Não foi concedida para que se fale

degradante. Para transformar a própria vida, o

tudo que se deseje. Não deve ser usada para causar

primeiro requisito é a visão apropriada. O olho

desprazer aos demais. Tampouco deve resvalar para

(netra) é comparável a um texto filosófico (Sastra) e

a falsidade. A língua foi concedida ao homem para

a visão (Drishti) de cada pessoa determina a forma

que se dirija aos outros com doçura, louve o Divino

como enxerga o Cosmos (Srishti). Desta forma, o

e desfrute da felicidade que nasce da fala sagrada.
11

Há gente que gasta seu tempo lendo todo
tipo de livros, sem tentar pôr em prática aquilo que

harmonia está ausente, a ação desmente aquilo que
foi dito ou pensado.

aprendeu da leitura. De que serve essa leitura? O

Buda continuou dizendo que a boa ação leva

Buda falou contra a erudição que é alheia a um bom

a Samyak Sadhana (o exercício espiritual correto).

modo de viver. Ele estudou muito e visitou muitos

Bons atos constituem a genuína espiritualidade. A

homens importantes. Escutou seus discursos e

mera adoração formal ou as práticas ritualísticas não

concluiu que o verdadeiro conhecimento não poderia

constituem

ser obtido por aqueles métodos. Ele percebeu que

religiosas são boas de certa forma, mas não

uma consciência pura e imaculada confere o

constituem

conhecimento mais elevado. A verdadeira sabedoria

espiritualidade consiste na unidade de pensamento,

deriva de uma pura pisque interior (Antahkarana).

palavra e ato em toda a sua pureza e santidade.

A Procura pela Paz

Samyak Jivanam

esforço

o

espiritual.

sadhana

Essas

espiritual.

práticas

A

real

Este ano (1998) é dedicado à Paz. Como se

Buda declarou que quando esse tipo de

alcança esta paz? O primeiro requisito é a

esforço espiritual estiver concluído, haverá Samyak

purificação da própria visão. O segundo é o cultivo

Jivanam (modo de vida correto).

de sentimentos sagrados dentro de si mesmo, que
propiciarão

a

pureza

no

falar.

A

harmonia

É desse modo que os cinco sentidos
(panchendriyas)

deveriam

ser

utilizados

para

promoverá um clima de paz. O bem-estar da

alcançar a meta suprema da vida. Boa visão, bons

sociedade está ligado à transformação dos indivíduos

pensamentos, fala bondosa, bons atos e bom esforço

que a compõem. Só indivíduos virtuosos podem

espiritual são os pré-requisitos para uma boa vida.

construir uma comunidade virtuosa. Uma mente pura

Nesse contexto, o significado de esforço

é essencial para haver pensamentos puros, visão pura

espiritual

deveria

e pureza no falar.

Essencialmente,

ser
esforço

corretamente
espiritual

entendido.
requer

o

O país está repleto de gente que fala bem e

abandono de todas as más qualidades e o cultivo de

exibe conhecimento acadêmico, mas que não pratica

bons pensamentos. Sadhana espiritual significa

sequer uma fração do que leu ou daquilo que fala.

cultivar bons pensamentos e praticar boas ações.

São essas as pessoas responsáveis pela situação
lamentável da nação.

O princípio de amor em vocês é o que há de
mais sagrado. Porém, devido à ilusão, vocês o estão
poluindo e, assim, reduzindo seu valor. Eu gostaria

Samyak Karma e Samyak Sadhana

de dar um breve exemplo antes de encerrar. O ouro,

O Buda insistiu em Samyak Karma (ação

em sua forma pura é brilhante e muito valioso, mas

correta). A marca de uma boa ação é a harmonia

quando se lhe acrescentam metais como prata, cobre,

entre pensamento, palavra e ato. Quando essa

estanho, etc., seu brilho e valor diminuem. Do
12

mesmo modo, o homem é como ouro puro, mas ao

ESPECIAL

se associar com desejos mundanos, perde seu valor e

DA FORMA FÍSICA À FORMA CÓSMICA

sua refulgência. Quando vocês desenvolvem os

Anurupa Roy Choudhury

valores humanos Sathya, Dharma, Santhi, Prema e

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba decidiu

Ahimsa (Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-

deixar Seu corpo físico e retornar à Sua Forma

violência), alcançam posições de destaque e as

Cósmica em 24 de abril de 2011, deixando, assim,

pessoas os respeitam aonde quer que vão.

milhões de devotos Seus subitamente órfãos. Nosso

Encarnações do Amor! Não poluam suas

Divino Mãe-e-Pai permaneceu em seu próprio

mentes com desejos mundanos. Vocês alcançaram

“Templo de Cura” por vinte e oito dias enquanto

este nascimento humano como resultado de atos

nós, Seus filhos, suplicávamos a Ele, em orações

meritórios praticados em vidas pregressas. Não o

fervorosas e apelos angustiados, para que curasse a

desperdicem. A vida humana é valiosíssima.

Si mesmo. Devotos por todo o mundo, com corações

Mantenham seu valor praticando valores humanos.

carregados de angústia e dor, intensificaram suas

Esse foi o ensinamento do Buda. As pessoas aspiram

atividades de Sadhana e Seva, e praticaram Seus

por alcançar o Nirvana. Para chegar lá, deve-se ter

ensinamentos com fervor ainda maior, para Lhe dar

coração puro. O verdadeiro Nirvana está em ter amor

alegria. O Bhajan “Deena Dukhiyon Se Prem Karo,

por Deus, temor ao pecado e moralidade na

Mera Sai Prasanna Hoga” (Dê amor aos necessitados

sociedade. Os animais não sabem o que é pecado.

e aflitos para fazer nosso Sai feliz) foi cantado por

Então, não têm medo dele. Mas vocês deveriam

muitos, de forma comovente. Nós queríamos que Ele

temer o pecado, porque sabem o que significa.

perdoasse nossos erros e permanecesse conosco por

Deveriam ter controle sobre seus sentidos.

muitos anos mais, naquela bela Forma, concedendo-

Reflitam

sobre

tudo

que

ouviram

e

nos Sua orientação divina. Akhanda Bhajans e os

experimentaram aqui. Carreguem suas baterias

cânticos sagrados do Gayatri Mantra, Sai Gayatri,

espirituais no contato com boas companhias. Só

Rudram, Maha Mrityunjaya Mantra, Sai Ashtottara,

assim progredirão na vida e se tornarão pessoas

Hanuman Chalisa ou Vishnu Sahasranama podiam

ideais.

ser ouvidos em Centros Sai e lares desde a América

– Extraído de Discursos de Bhagavan no Buda

até a Austrália. Uma região dos Estados Unidos

Purnima.

empreendeu o que se chamou de LEAP – Leave

A felicidade é seu direito de nascença. A paz é a sua

Everything and Pray (Deixe Tudo de Lado e Reze).

natureza mais íntima. O Senhor é seu refúgio e

Houve muitas vigílias de oração. Como disse um

suporte. Não se deixem afastar do caminho da fé

devoto, com muita tristeza, Baba estava nos unindo

pelas histórias inventadas pela malícia e

como nunca antes havia feito.

disseminadas pelo despeito.
– Baba
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chegasse aos noventa e seis anos pela nossa conta.
Quem sabe?
Baba proporcionara aos Seus devotos e
estudantes amplas oportunidades de se preparar para
essa penosa separação. Mas não conseguimos
interpretar os sinais. Quando Seus estudantes
estavam montando as decorações para celebrar seu
85º Aniversário, Ele os instruiu a usar materiais
permanentes no lugar de cartolinas, na confecção das
faixas onde se lia “85 Anos de Amor”. Ele sabia que
elas não precisariam ser retiradas. Também vinha
mencionando aos Seus estudantes, perto do fim, as
aparições noturnas, em Seu quarto, de Sua mãe e pai.
Ele havia se confinado a uma cadeira de rodas pelos
Separação Penosa
Os boletins médicos diários publicados pelo
hospital a princípio nos encheram de esperança.
Tínhamos certeza de que Ele logo voltaria ao Yajur
Mandir, Sua residência, e inclusive voltaria a dar
Darshans. Afinal, Ele próprio não dissera que ficaria
conosco até os noventa e seis anos de idade? Mas
não seria assim. Todos os Seus órgãos vitais
começaram a falhar, um depois do outro, como se
seguissem um plano divino. Parecia que nosso
Amado Baba havia decidido seguir o calendário
lunar. De acordo com esse almanaque, cada mês tem
27 dias e um ano tem 324 dias em vez de 365.
Assim, os 30.834 dias que Ele passou conosco
somaram 96 anos lunares – o cálculo Védico que não
havíamos considerado. De acordo com o calendário
Gregoriano que seguimos, Ele tinha 85 anos de idade
na época. Talvez Swami, em Sua sabedoria, tenha
feito essa mudança para o calendário lunar para
evitar comoções entre Seus devotos quando Ele

últimos anos. Sua saúde vinha se deteriorando e Ele
havia deixado claro que, tendo assumido forma
humana, Seu corpo também precisaria se render ao
tempo. Os Darshans também se tornaram irregulares.
Frequentemente, ansiávamos por vê-Lo, mas Ele não
aparecia. Saíamos desesperançados. Ele apenas
estava tentando nos acostumar com a separação de
Sua forma física. Em um dos seus últimos Darshans,
no final de março de 2011, Baba deu uma clara
indicação de que estava se despedindo de nós em
Sua forma física. Porém, só em retrospecto isto se
tornou claro para os devotos. Naquele dia, ao sair,
Ele elevou Suas mãos com as palmas unidas, no
gesto de Namaskar, voltando-se para todas as
direções, a fim de comungar com todos que estavam
sentados no Sai Kulwant Hall. Normalmente, a
benção de Baba era, invariavelmente, o Abhayahasta
(mãos espalmadas, na postura de bênção). O
Namaskar é o modo indiano de saudar as pessoas ao
encontrá-las ou despedir-se delas. Esse gesto
14

também transmite um significado mais profundo –

que Namasmarana é a forma mais fácil de se chegar

um apelo. Baba podia estar apelando a nós para

a Deus nesta era. Muitos devotos ali presentes,

continuar Seu trabalho e seguir Seus ensinamentos

dominados pela emoção e tristeza, tinham a

com total dedicação, mesmo depois que deixasse

expectativa de que Ele se erguesse em resposta aos

Sua forma física. Ele passou vinte e oito dias no

comoventes Bhajans cantados por seus amados

hospital por Sua Vontade, apenas para preparar

estudantes e outras pessoas. Estima-se que perto de

ainda mais as mentes de Seus devotos, além de

um milhão de pessoas estiveram ali, ao lado de Sua

conceder a alguns médicos, enfermeiros e outras

Divina Forma. Todas as estradas para Puttaparthi

pessoas, a rara oportunidade de cuidar do Senhor.

estavam congestionadas, ainda assim, as pessoas

Médicos mundialmente famosos fizeram o máximo

vieram

para salvá-Lo, mas o Divino Mestre havia tomado a

autoridades do Ashram e o povo de Puttaparthi

decisão final.

reagiram à altura. Intermináveis suprimentos de

enfrentando

todos

os

obstáculos.

As

Assim, nosso Amado Senhor, que veio a

comida e bebida formam distribuídos gratuitamente

Puttaparthi da eternidade, dissolveu-se uma vez mais

a todos que necessitassem. O Primeiro Ministro do

na eternidade. Todos os Avatares antes Dele também

país, outras autoridades e líderes nacionais e

abandonaram seus corpos humanos quando a hora

estaduais também vieram prestar suas últimas

chegou. Puttaparthi, a Divina terra natal, recebeu

homenagens a Bhagavan Baba, que trabalhara sem

enormes multidões nas épocas de festivais, mas as

descanso pela elevação dos pobres e desamparados.

multidões que vieram a essa terra santa para ter o
último

Darshan foram

sem

precedentes.

Os últimos ritos de Bhagavan Sri Sathya Sai

Em

Baba foram realizados em 27 de abril de 2011, com

profunda angústia e sofrimento, chegaram multidões

honras de Estado, na presença de muitos dignitários.

de todas as partes – pobres, ricos, famosos, velhos,

Personalidades eminentes de todas as principais

enfermos e pessoas de todas as fés, pois Ele

religiões recitaram preces de suas respectivas

pertencia a todos. Por dois dias e noites, eles se

escrituras e ofereceram seus respeitos a Bhagavan

enfileiraram ao lado de Sua forma física, deitada

Baba. Nada seria mais adequado, já que Baba

pacificamente em um caixão de vidro. A disciplina

representava a união e a unidade de todas as

era perfeita, enquanto as longas filas se moviam

religiões. O caixão de vidro contendo Sua bela forma

lentamente, permitindo a cada devoto oferecer sua

foi coberto pela bandeira nacional. Após o último

respeitosa homenagem. O tempo todo, ouviam-se

soar dos clarins, houve uma salva de tiros. Os

Bhajans sem parar, cantados por seus abalados

devotos

estudantes, que trouxeram lágrimas a todos os pares

coletivamente, com grande devoção e reverência

de olhos – emoção combinada com devoção, à

como sempre, mas a tristeza dessa vez era palpável.

medida que algumas vozes falhavam. Bhajans eram

O corpo físico de nosso Amado Senhor foi, então,

algo muito querido ao nosso Amado Senhor. Ele diz

entregue ao descanso na mesma varanda do Mandir,

presentes

cantaram

o

Sai

Gayatri
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da qual Ele havia concedido Darshans e Discursos às

por longo tempo, mas logo os devotos foram

Suas legiões de devotos por tantos anos. Enquanto

confortados pela presença de Baba em toda parte.

os sacerdotes cantavam Mantras Védicos, o sobrinho

Os programas

culturais e

devocionais

de Baba, Sri R. J. Rathnakar, realizou os últimos

apresentados por grupos nacionais e internacionais

ritos, de acordo com os mandamentos Védicos.

continuaram como antes. Os artistas olham para o
Samadhi e para a Sua cadeira, pois estão se
apresentando

A Missão Continua
O Samadhi foi rapidamente aberto ao
público

para

Darshan.

Baba.

Todos

os

festivais

religiosos e ocasiões especiais são celebrados como

inconsoláveis

Baba havia programado. Todas as Suas instituições e

encontraram algum alívio ao pousar suas cabeças aos

projetos continuam com dedicação e devoção ainda

Seus Pés de Lótus ali, onde Ele jaz. No dia de

maiores. O fato interessante é que há muita gente

Gurupurnima

construção

que vem agora a Prasanthi Nilayam que jamais viu

permanente do Samadhi, feita de puro mármore

Baba em forma física. Esses novos seguidores vêm

branco, foi inaugurada. O Samadhi tornou-se, então,

de todas as terras, atraídos por Seus ensinamentos e

um dos mais poderosos centros espirituais do

histórias sobre Sua maravilhosa vida e Seu

mundo, atraindo as mesmas multidões maciças e de

estupendo trabalho. Assim, Sua mensagem está se

múltiplas

Baba,

espalhando e a nova era de ouro certamente nascerá

fisicamente, concedia Darshans. Cada devoto fala a

com a chegada de Prema Sai, que continuará o

respeito das poderosas vibrações divinas que cercam

trabalho iniciado por Shirdi Sai.

em

etnias

Devotos

para

2011

que

a

etérea

vinham

quando

o Samadhi. A Presença de Baba é fortemente sentida
e muitos até O veem sentado na cadeira posicionada

Sai é a Suprema Consciência

ao lado do monumento. As mesmas atividades

Parthi Sai nos avisou diversas vezes que não

continuam a acontecer, da manhã ao entardecer, com

nos apegássemos à Sua forma física, mas, sim, que

o mesmo fervor devocional. Após os Bhajans e o

O instalássemos em nossos corações. Ele até

Arati, formam-se filas bem ordenadas de pessoas

aconselhou aos devotos que gastavam muito

que vão oferecer suas reverências ao Samadhi.

dinheiro para vir vê-Lo em Puttaparthi que não havia

Centenas delas se enfileiram diariamente para

necessidade de fazê-lo.

oferecer flores e suas orações. Todo devoto deseja

transformar em uma Prasanthi Nilayam, disse Ele.

pousar a cabeça sobre o Samadhi e orar a Ele,

Como prova de que Ele não se limita à forma vestida

buscando Suas bênçãos. Esta é a derradeira

de laranja que víamos, Ele apareceu em diversas

felicidade para nós atualmente e somos atraídos ao

formas diante de devotos em várias partes do mundo.

Seu Samadhi do mesmo modo que éramos atraídos

Ele ouviu os chamados de socorro de cada canto do

ao Baba em Pessoa. A dor no coração permaneceu

globo enquanto esteve fisicamente em Prasanthi
Nilayam.

Seus

O

milagres,

coração

deve se

manifestações

e
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materializações aconteceram

não

só

em

Sua

serviço e de amor universal. Já é hora de seguirmos

presença física, mas mesmo a milhas de distância,

implicitamente os Seus ensinamentos, se desejamos

em lugares onde Ele não estava presente em corpo

continuar a nos chamar de Seus devotos. “Obedecer

físico. E os milagres de Sai ainda acontecem, mesmo

minhas instruções é suficiente; isso lhes será mais

que Ele tenha retornado à Sua Morada Cósmica. Há

benéfico do que o mais rigoroso ascetismo.

relatos autênticos de todo o mundo, incluindo

Pratiquem Sathya, Dharma, Santhi e Prema, que são

Prasanthi Nilayam, de Sai aparecendo diante de Seus

importantes para Mim. Decidam manter esses ideais

devotos, de diferentes maneiras. Sua Onisciência,

constantemente diante de vocês, em todos os seus

Onipresença e Onipotência ainda são evidentes nas

pensamentos, palavras e atos. Isso pode lhes

vidas dos devotos Sai. Seus ‘cartões de visita’ ainda

conceder o prêmio supremo da fusão com a Suprema

chegam para garantir que Ele está conosco

Substância da Divindade”. (Discurso Divino em 17

eternamente. Surgiu em nós a alegre percepção de

de maio de 1968). Aqueles de nós que tivemos a boa

que Ele não nos deixou de forma alguma e nada

sorte de haver estado em Sua presença física

mudou. Ele ainda está conosco, em torno de nós, ao

imediata, o que, sem dúvida, nos veio como a maior

nosso lado, guiando e protegendo como sempre fez e

das bênçãos, temos a tremenda responsabilidade,

respondendo aos nossos apelos. Baba também

agora, de levar adiante Sua Mensagem e Missão. O

repetiu diversas vezes que todos os nomes e todas as

manto de Seu vasto legado espiritual repousa sobre

formas da Divindade pertencem a Ele – Rama,

todos os Seus devotos.

Krishna, Alá, Jesus, Buda, Mahavira, Zoroastro,

– Extraído do livro “To Sai with Love” de

Jeová, Guru Nanak, Sai. Podemos orar a Ele

Anurupa Roy Choudhury, um devoto de

chamando-O por qualquer nome que nos agrade,

Bhagavan de longa data e membro do Comitê

pois agora Ele é Sem Forma. Ele veio como Deus

Gestor da Escola Sathya Sai de Kolkata.

Encarnado para promover uma transformação no
homem através de Sua proximidade física. Agora
chegou a hora de adorar Sri Sathya Sai Baba em Sua
Suprema Forma Cósmica, que está presente em
todos os seres vivos e permeia o universo inteiro. Ele
não tem princípio nem fim, pois é a Consciência
Absoluta Suprema.
Chegou o momento, para todo devoto Sai e
todo Centro Sai do mundo, de continuar a Missão de
Swami, de melhorar a vida dos desamparados e
decaídos. E é precisamente o que vem ocorrendo,
porque Ele criou em Seus devotos o espírito de
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ESPECIAL

Nós O fizemos feliz? Nós acreditamos com devoção

MINHAS EXPERIÊNCIAS DA DIVINDADE DE

que Ele é Deus? Percebemos que Ele estava aqui

SWAMI

apenas para fazer o bem a nós, para cuidar de nós?

Sowcar Janaki

Às vezes, eu me pergunto se nós apenas o tratamos

Minhas humildes e amorosas saudações

como um homem-deus, um astrólogo ou um mago

(Pranams) aos Pés de Lótus de nosso Amado

criando milagres para Seus devotos. Com uma

Senhor. Sou muito abençoada por estar aqui no Dia

espécie de mentalidade dualista, receio que muitos

das Mulheres com todos vocês, as encarnações do

tenham questionado Seus poderes, Sua Divindade,

amor de Bhagavan.

Seu amor e graça insondáveis. Nós o ferimos além

Milhões de devotos de todo o mundo

das palavras. Foi isso que fizemos com Swami. Mas

experimentaram os incríveis milagres de Bhagavan

Ele não perdeu a esperança em nós. Ele sorriu para

Sri Sathya Sai Baba. Mas eu sempre me questiono se

nossa ignorância. Ele nunca desistiu, mesmo depois

nós amamos Swami ou estamos apenas olhando para

de deixar Sua forma física.

Seus milagres, desejando e orando para que eles

Para Swami, a mãe é suprema. Ele queria o

aconteçam conosco também. Que milagre maior

empoderamento das mulheres. Swami não podia

poderia haver para nós que o onipresente e

tolerar que as mulheres fossem maltratadas, como se

abrangente Senhor, que desceu em forma humana

elas não fossem seres humanos. No ano de 1995, ele

em nosso meio para nos reformar, para nos ensinar e

iniciou a comemoração do “Dia das Mulheres” no

nos dizer a própria importância de sermos seres

dia 19 de novembro. Ele havia pedido à Sra. Anjali

humanos?

Devi para me ligar e disse que eu deveria apresentar

A missão de Swami de transformação da

o programa inteiro naquela noite. Ela me ligou e

humanidade

disse que Swami havia ordenado que eu deveria

Ele tocou milhões de vidas. Ele tentou nos

estar lá para o evento. Embora eu estivesse

dizer uma e outra vez que nossas vidas não são

simplesmente extasiada que Baba me quisesse

apenas para serem vividas; temos que viver com

naquele dia único, o medo tomou conta da minha

princípios nobres, com bom caráter, servir à

alegria — Deus! O que farei na Presença Divina? Eu

humanidade

detestava

me recompus, enchi-me de coragem e entrei pelos

ostentação, gabar-se de nossa própria grandeza,

portões de Prasanthi Nilayam. Fui parada no portão

tentativas de nos apresentarmos orgulhosos. Você

perto do Sai Kulwant Hall. Pensando no que fazer,

pode se orgulhar de suas conquistas, mas não deve

eu fiquei lá procurando alguém que me deixasse

ser arrogante e magoar as pessoas. Ele sempre disse:

entrar. Eu vi Anjali Devi correndo em direção ao

fale gentilmente. Quanto aprendemos e praticamos

portão ofegando e dizendo: “Entre, entre. Swami

dos ensinamentos de Bhagavan em todos estes anos?

disse que você foi parada no portão e me disse para

Nós vivemos de acordo com as expectativas d’Ele?

levá-la até Ele”. Fiquei emocionada e quando fiz

com

humildade.

Ele
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padanamaskar para Bhagavan, Ele me abençoou,

bom coração, ofereceria orações em uma sala

inclinou-se para mim e disse: “Hoje é o seu dia, você

especial de puja (ritual) com todos nós para nos

tem que cuidar de todo o programa”. Tentando

mantermos seguros e felizes. Quando eu tinha cerca

superar meu nervosismo, docilmente eu disse:

de seis anos, meu pai costumava me dizer como ele

Swami

Pedda

ensinava seus amigos europeus e fazia palestras

Karyakramam Ela Chestanu? (“Swami, eu não sou

sobre o Ramayana, o Mahabharata e os Upanishads.

educada o suficiente, como posso conduzir um

Durante sua estada na Inglaterra, meu pai ensinou

programa tão grande?”). Ele sorriu e disse, “Quem

minha mãe na Índia através de cursos postais em

disse que você não é educada? Você é uma Doutora

inglês, pois ela só podia ler e escrever em télugo. Ele

da minha faculdade. Você irá fazer isto”. O senso de

a instruiu a contratar um professor que pudesse lhe

humor travesso de Swami me fez rir. De qualquer

ensinar bem inglês. Não é de admirar que minha mãe

forma, o Dia das Mulheres foi um grande sucesso.

tenha passado no exame Cambridge sênior com

Todos estavam felizes e eu também estava, com as

sucesso! Meu pai sabia que a mãe é a primeira e

bênçãos Divinas de Swami. Hoje sou profusamente

melhor professora de seus filhos. Ele sempre teve

abençoada por Bhagavan Sai por estar presente em

grande estima pelas mulheres e as tratou com o

Brindavan no Dia das Senhoras. Tal é o amor d’Ele

maior respeito. Com a transformação de minha mãe

por nós.

de uma simples mulher inocente que fala o télugo

Busca por Deus

em uma inteligente senhora de língua inglesa e com

Nenu

Chaduvu

Koledu

Intha

Eu nasci em uma família brâmane muito

a ampla visão de meu pai sobre os valores humanos

ortodoxa. Meu pai, o falecido Sri Venkoji Rao,

e a vida, fomos criados com uma mistura de cultura

estudou na Inglaterra por alguns anos e retornou à

do Oriente e do Ocidente. Alguns bons aspectos do

Índia em meados da década de trinta como

período colonial foram inculcados, como modos à

Engenheiro Químico e especialista na fabricação de

mesa, pontualidade, disciplina e higiene. Nossas

papel. Eu nasci em 1931, em 12 de dezembro. Havia

orações diárias continuaram em nossa sala de puja

um estigma social rígido naqueles dias. Quando as

com incenso e arathi. Além disso, rezávamos à mesa

pessoas viajavam para o exterior e retornavam, elas

de jantar, antes de cada refeição, claro, no inglês da

tinham que se santificar fazendo prayaschitta

rainha.

(expiação). Meu pai havia recusado esse ritual,

Na idade de seis ou sete anos, eu estava

dizendo que ele só acreditava na pureza de

curiosa para saber por que havia tantas imagens no

pensamento e ação. Como resultado de sua recusa

quarto de puja, como Rama, Krishna, Balaji,

em se purificar fisicamente, fomos impedidos de

Lakshmi, Parvati e muitos mais. Um dia eu

entrar em qualquer lugar religioso, como templos,

perguntei à minha mãe: “Amma! Nós oramos para

monastérios e assim por diante. Minha mãe, a Sra.

todas essas figuras e você diz que elas são todos

Sachi Devi, sendo uma mulher muito temerosa e de

deuses e deusas, mas onde elas estão agora? Será
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que algum dia vamos vê-los? Ela disse docemente,

eles. Isso foi gratificante, ser de alguma utilidade

“Sim, todos eles são deuses, mas talvez não

quando necessário! Daquele dia em diante, percebi

possamos vê-los porque somos seres humanos”. Eu

que havia maior prazer em dar do que em receber.

não fui convencida por sua resposta. Eu disse a

Bem, minha experiência com a rádio All India foi

minha mãe que iria ver Deus um dia! Meu desejo de

importante em muitos aspectos. Eu aprendi a arte de

ver Deus crescia junto comigo.

usar minha voz para impressionar os ouvintes, com

Como havia muito poucos peritos que se

minha modulação e dicção. Cultura da voz e

especializaram em tecnologia de papel, tanto

sotaque, eu sempre coloco vida em minhas linhas

artesanais quanto manufaturados, meu pai estava

enquanto me expresso. Esse estudo percorreu um

muito ocupado. Quando ele estava trabalhando em

longo caminho nos meus longos anos em filmes.

Rajahmundry

nas

Incidentalmente, Bhagavan me fez falar muitas

Fábricas de Papel Andhra, eu tinha doze anos de

vezes em Sua Divina Presença. Eu pude ver Sua

idade. Minha irmã mais nova Krishna Kumari e eu

apreciação quando ouvia atentamente!

(agora

Rajamahendravaram)

estudamos na Escola Secundária Governamental

Voltando no tempo, no ano 1945-46, tive

para Meninas por cerca de dois anos. Tivemos que

uma oportunidade única de servir Mahatma Gandhiji

deixar a escola e ir com nossos pais para Madras

como

(Chennai) no ano de 1944. Meu pai trabalhou para o

Deshmukh fez com que eu e minha colega Kanda

governo de Madras até 1947. Fomos admitidas em

Kalpakam usássemos sáris de khadi (pano de

Durgabai Deshmukh Andhra Mahila Sabha (uma

algodão, fiado e tecido à mão) e nos mandou para o

instituição de caridade em Chennai) para estudar

Hindi Pracharak Sabha, em Thyagaraya Nagar, para

para o Certificado. Antes de nos mudarmos para

servir ao Mahatma por dois dias. Esses foram

Dalmia Nagar, no estado de Bihar, para a fábrica de

grandes momentos da minha vida, mas eu esperava

papel, estivemos em Bengala, onde meu pai

ver Deus.

trabalhou na fábrica de papel Titagarh. Então, essa

Na indústria cinematográfica

voluntária

especial.

A

Sra.

Durgabai

era a nossa situação quando se tratava de estudo para

Com um casamento precoce aos 15 anos, a

mim e minhas duas irmãs mais novas. Durante a

maternidade aos 17 e o ingresso no mundo de falso

nossa estadia em Chennai, tive a oportunidade de

esplendor pela sobrevivência aos 18 anos, minha

participar de peças em télugo pelo rádio. Eu adorava

vida tomou um rumo diferente. Mas, no fundo da

ler roteiros escritos por muitos autores famosos.

minha mente, essa busca por Deus estava lá. Você

Rapidamente fui declarada como uma estrela de

pode chamá-Lo de Guru ou Deus, eu estava em

rádio de classe “A”. Eu recebia um cheque de vinte

busca de algum poder para me guiar no caminho

rúpias e depositava meu cheque em minha própria

certo. Eu necessitava seguir em frente com um senso

conta bancária. Qualquer membro da nossa família

de direção, pois era uma vida de várias cores naquele

que precisasse de dinheiro, lá estava eu para dar a

momento.
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Minha mãe acreditava firmemente que Sri

impulso, desejando ter o Seu darshan, mas você

Shirdi Sai Baba havia renascido como um Sri Sathya

deve ter o Seu Sankalpa e graça para ser afortunado.

Sai Baba em Andhra Pradesh. Meus pais eram

Ele me fez esperar. Ele estava me testando. Levei

devotos ardentes de Shirdi Baba. Quando uma vez

vinte longos anos para atravessar todos os obstáculos

eu ouvi de minha mãe que Sri Sathya Sai Baba

para alcançar Swami.

estava vindo para Chennai e que Baba estaria

Uma bela manhã, eu fui e me sentei bem à

hospedado na casa de Venkatagiri Raja e com a

frente do palco onde Bhagavan estava sentado. Com

família Gogineni, eu fiquei ansiosa em encontrar a

um olhar para mim, Ele desceu direto em minha

encarnação de Shirdi Baba, de acordo com minha

direção, ofereceu Seus Divinos Pés de Lótus,

mãe. O ano era 1965. Eu fui com sentimentos

levantando graciosamente Seu manto para que eu

mistos, não com grandes expectativas. No momento

colocasse as palmas de ambas as mãos neles. Eu

em que entrei na sala onde Baba estava sentado, algo

desmoronei, Ennala Kichavayya Naakee Adristam!

aconteceu comigo. Eu estava fascinada. Esse brilho

(“Depois de tanto tempo, Você me abençoou com

inexplicável, aquele sorriso, aquele brilho! Deus! Ele

tamanha boa sorte!”). Depois daqueles momentos

é meu Deus. Ele é meu Guru. Ele é meu tudo. Ele

gloriosos, não havia como olhar para trás; minha

olhou diretamente nos meus olhos e, sorrindo, disse

vida mudou. Eu me senti forte e acreditei que minha

em sua voz hipnotizante: Raa Kurcho (“venha

vida tinha um propósito. Uma vez, quando exercia a

sentar-se”). Eu fui, me inclinei diante d’Ele e toquei

função de guru, levando as crianças Bal Vikas para

Seus pés. Naquele exato momento, minha busca para

Puttaparthi para ter o darshan de Bhagavan, Swami

ver Deus em pessoa desapareceu. A partir daquele

me chamou para uma entrevista. Fiquei emocionada

dia, eu disse a mim mesma que deveria ir e encontrar

quando elogiou minha performance e me abençoou

Sri Sathya Sai Baba de novo e de novo, tanto quanto

profusamente com um presente. Então Ele olhou

possível. Toda vez que eu ia a Karnataka para

para mim e disse: “Janaki, sua saúde não está bem”.

trabalhar em filmes em Kannada, eu corria para

Confusa, eu disse: “Mas, Swami! Eu estou bem, não

Whitefield avidamente ansiosa pelo darshan de

sinto que não esteja bem”. Sorrindo, Ele colocou sua

Swami. Para meu espanto, eu encontrava o portão da

Mão Divina na minha cabeça e disse: “Não se

ferrovia

sabia

preocupe, vou cuidar”. Ele materializou muito

quando o trem de passageiros passaria, quando o

vibhuti e me abençoou novamente. Depois de alguns

trem de carga passaria na velocidade de uma lesma e

meses, eu estava trabalhando em Hyderabad em dois

quando o funcionário abriria o portão. No momento

filmes em télugo. Eu voltava para Chennai,

em que eu atravessava o portão da ferrovia e entrava

terminado meu trabalho. Eu estava andando em

no Mandir de Baba, Swami tinha recebido Seu

direção ao avião quando senti uma dor excruciante e

arathi e entrado em Sua morada divina. Bem, não é

insuportável em meu peito. Eu sabia que tinha algo a

assim tão fácil ver Swami. Você pode ter um forte

ver com meu coração. Chamei por Swami em voz

eternamente

fechado.

Ninguém
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alta e embarquei no avião. De alguma forma,

primeira fila, segurando o papel dobrado em minha

cheguei em casa com toda aquela dor. No dia

mão fechada. Eu nunca gostei de levantar, correndo

seguinte, fui internada no hospital por minha filha

em direção a Swami e começar a contar meus

mais velha. O Dr. Girinath ficou surpreso ao saber

problemas, pois nunca gostei de me impor e

como eu havia sobrevivido a um ataque cardíaco tão

incomodar Swami. O Sarvantaryami (morador de

grande, olhando para todos os testes feitos. Minha

todos) não precisa ser informado ou solicitado. Ele

outra filha e meu único filho foram chamados para

parou na minha frente e disse: Ivvu (“Dê”). Eu abri

voltar da Califórnia, pois eu teria que passar por uma

meu punho e dei o papel para Ele. “Quando você

cirurgia cardíaca de emergência. Baba havia enviado

quer ir?”, Ele perguntou gentilmente. “Swami, se

o genro de meu irmão, Sri Sai Surendranath, que

você me permitir, eu posso ir imediatamente, porque

leciona na faculdade de Swami e que fica com

os médicos dizem que ela pode não viver.” “Eu vou

Swami o tempo todo. Ele dirigiu a noite inteira de

lhe dizer, Eu vou lhe ver.” Dizendo essas palavras,

Parthi e chegou a tempo de me dar o vibhuti. Até

Ele seguiu em frente. Dois dias se passaram; Swami

então, eu estava na Unidade de Terapia Intensiva. Eu

não disse nada. Eu estava sentada no mesmo lugar,

ouvi Baba me chamando de “Janaki”. Eu podia ver

esperando ansiosamente as ordens de Swami. No

uma figura clara, com aquele manto laranja,

terceiro dia, Ele me chamou e disse, “Ok, venha, Eu

estendendo a mão para mim com um envelope na cor

vou falar com você”. Depois de algum tempo, a Sra.

rosa, em cima dele um diamante brilhante como uma

Chourie me pediu para segui-la até a sala de

bola, girando. É isso, a figura do manto laranja

entrevistas de Swami. Eu estava sentada a Seus Pés

desapareceu. Depois de uma operação de seis horas,

Divinos, imaginando o que Swami diria sobre minha

eu sobrevivi com as bênçãos Divinas de Swami.

nora. Ela vai conseguir viver? Ele disse, “Eles a

O poder do vibhuti

estão

drogando

demais,

desnecessariamente”.

Aqui estou hoje para narrar mais dois

Apressei-me em perguntar a Swami, “Devo ligar

incríveis milagres realizados por Bhagavan em

para meu filho e dizer-lhe para parar todos os

minha família. Swami me abençoou com um filho e

remédios, Swami?”. “Não, isso não é necessário,

duas filhas. Recebi um telefonema do meu filho, que

você pode ir, Eu irei com você. Anandamga Velli

mora na Califórnia, dizendo que sua esposa estava

Ra” (“Vá feliz e volte”). Dizendo isso, Ele criou

muito doente, com câncer muito perto do cérebro,

muito vibhuti para dar a ela. Quando cheguei do

que não era operável. Muito triste, eu não sabia o

aeroporto de Los Angeles com meu filho à casa dele,

que deveria fazer. Tudo em que eu conseguia pensar

fiquei triste ao ver uma mulher tão saudável sentada

era ir a Puttaparthi para ver Baba. Como moro em

em um sofá como uma boneca. Ela estava perdendo

Bengaluru (Bangalore), levei três horas e meia para

a visão, a memória, os movimentos, tudo. Meu filho

chegar lá. Escrevi o que foi dito por meu filho em

se casou com uma garota do distrito de Kutch, do

um pequeno pedaço de papel e estava sentada na

estado de Gujarat. Eu disse: “Ragini! Swami me
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enviou para você. Aqui está o vibhuti que Ele deu.

consigo mesmo. Deus está observando o tempo todo.

Você apenas tome um pouco todos os dias e

Siga o caminho d’Ele de Sathya, Dharma, Santhi,

continue orando, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. É isso

Prema (verdade, retidão, paz, amor). Deus está com

apenas”.

você.

Eu estava hospedada com minha filha mais

O segundo milagre Swami realizou em meu

nova. Eu gosto de comida do estado de Gujarat, mas

filho Venkata Ramana em setembro de 2010. Ele o

sempre que chego na cozinha, cozinho minha

curou de seu câncer de cólon depois de uma cirurgia.

própria comida, especialmente depois da minha

Agora, depois de cinco anos, ele recebeu uma “ficha

cirurgia cardíaca relacionada ao estresse. Talvez

limpa”, como Bhagavan me prometeu antes de

atuar seja minha profissão para a subsistência, mas

minha ida para os EUA para sua cirurgia.

cozinhar é minha paixão. No terceiro dia depois que

Milagres

cheguei, o telefone tocou; eu estava na cozinha;

Onipresença

de

Swami

demonstram

Sua

minha filha Sachi atendeu e me chamou: “Amma

Mesmo depois da partida de sua forma

(mamãe), seu filho está ligando”. Eu corri para

física, milagres estão acontecendo mais e mais.

descobrir o que tinha acontecido. Ele disse: “Maa

Recentemente, eu estava nos EUA. Há uma senhora

(mãe)! Algo aconteceu”. “O quê? O que aconteceu?”

em um lugar chamado “Ann Arbor”. Ela é Sra.

Eu perguntei. Ele respondeu: “Fomos fazer um

Jayanthi, uma grande devota de Bhagavan. O vibhuti

segundo check-up esta manhã, eles não conseguiram

de Swami está se materializando por toda a casa, em

encontrar nem mesmo uma célula cancerosa nela!

Suas imagens sagradas. Ela e sua família moram em

Algum milagre aconteceu. Baba fez isso. Sim,

um prédio de três andares. Vibhuti sagrado, açafrão,

Swami fez esse milagre”. Minha alegria não

kumkum e muitas imagens bonitas. Tudo isso está

conhecia limites. Os médicos disseram que estavam

documentado por um americano. É incrível, além de

confusos. Imediatamente, enviei um fax para

descrição ou da imaginação. Está no Youtube. Ele

Bhagavan sobre Ele ter salvado a vida de Ragini:

está materializando coisas para nos fazer sentir Sua

“Você fez esse milagre porque ela mereceu Seu

presença, para dizer “Eu estou com você, Eu não fui

amor e graça. Meus agradecimentos sinceros a Você,

embora”. Nós ainda estamos tentando chegar a um

meu Swami.” Algumas pessoas, no entanto, podem

acordo conosco mesmos, de que Swami não está lá,

questionar por que apenas alguns selecionados têm

estamos perdendo a proximidade física com Ele. Ele

Sua graça — por que não todos? A resposta é muito

não nos deixou nem por um momento. Desejo a

simples. Qual foi o seu saldo bancário no seu janma

todos um feliz Dia das Mulheres e muitos anos com

(nascimento) anterior? Quais foram suas boas ações?

propósito para todos nós. Om Sri Sai Ram.

O que você levou adiante? O que você está fazendo

– A autora, Sra. Sowcar Janaki, é uma renomada

agora? Para ser abençoado por Bhagavan, para

atriz e uma devota ardente de Bhagavan Sri

merecer Sua graça, você precisa ser verdadeiro

Sathya Sai Baba.
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ESPECIAL

manhã! Foi isso! Eu tinha que encontrar um Centro

MEU CAMINHO ATÉ SAI

Sai Baba. Que sorte eu tive, pois o número de

Jeanie Boo

telefone do Centro Sai da minha cidade constava na

Eu ouvi falar pela primeira vez sobre Sai

contracapa daquele livro! Eu telefonei para lá na

Baba através do livro de Sri. Jegadeesan “Caminho

manhã seguinte e a senhora que atendeu me disse

para Deus”. Mais tarde, em 1983, um jornalista

que o Centro tinha se mudado para a Escola Tamil.

amigo de meu marido nos deu uma pilha de livros de

Ela me deu algumas instruções e informações

Sai Baba que foi deixado de lado durante um bom

adicionais, algo que eu estava tão ansiosa por

tempo.

receber. Eu fiquei tão animada! Eu comecei a
participar dos Bhajans e desde então não olhei para
trás. Meu caminho para Deus tinha acabado de
começar, meu caminho com Bhagavan Baba.

Quando estou junto com Crianças, Eu sou uma
Criança
Minha família fez logo uma viagem até a
casa de Sri Jagadeesan em Kuala Lumpur (Malasia).
Ele foi muito amável e afetuoso e nos deu muitos
objetos referentes a Baba. Um deles foi uma foto
emoldurada de Baba com o terceiro olho. Eu
mantinha esta fotografia no quarto dos fundos do
andar de cima da minha casa, em cima de uma mesa,
apoiada contra a parede. Um dia, meu filho mais
velho, Ernest, que tinha na época 3 anos, veio
correndo até mim e muito entusiasmado exclamou:
Como Swami entrou na minha vida

“Mamãe, mamãe, Sai Baba tem um cheiro muito

Então, numa noite, por curiosidade, eu

gostoso!” Eu perguntei como ele sabia disso. Ele

peguei um dos livros e era esse livro que mencionei

disse que Sai Baba tinha falado com ele. “Tem

acima. Eu o folheei e comecei a ler e fiquei

certeza de que Baba falou com você?” Eu perguntei:

maravilhada com as muitas histórias milagrosas

“Onde?” Ele pegou minha mão e me levou até o

contadas ali. Instantaneamente fiquei encantada com

quarto dos fundos. “Aqui”, ele disse, apontando para

essa pessoa chamada Sathya Sai Baba. Naquela

a foto apoiada na parece. “Foi desta foto”, ele disse,

noite, meu marido e eu compartilhamos a leitura

mas sua voz estava em todo o quarto”, e ele apontou

desse livro e o terminamos mais ou menos às 4 da

para o teto! Ele disse: “Estou muito feliz porque
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Baba me chamou de Ernest. Eu não gosto que me

meio do salão. À direita da escada, onde eu estava de

chamem de menino.” Ele falou que Baba lhe disse:

pé, eu vi que ia acontecer um Bhajan. Aí, eu vi um

“Ernest, compartilhe suas bolas de gude.” Ele tinha

homem vestindo uma túnica cinza de pé de frente

uma latinha com bolas de gude guardada na gaveta

para mim. Eu olhei para ele e, na minha mente no

da cabeceira e ele não deixava seu irmãozinho

sonho, eu disse para mim mesma: “Este é o Senhor

brincar com elas. Nos dias seguintes, divertidamente

Rama”, muito embora eu não tivesse a mínima ideia

eu lhe perguntava sobre este episódio e ele sempre

de como era o Senhor Rama. Então, enquanto nós

dava as mesmas respostas. Ele tinha apenas 3 anos

dois começávamos a nos sentar, ele olhou direto nos

de idade, porém permanecia consistente com seu

meus olhos. Bem nessa hora, eu soube que ele era

relato. Eu pensei comigo mesma que Baba vindo até

Sai Baba! Enquanto ele continuava a me olhar

uma criança para dizer-lhe que compartilhasse suas

dentro dos olhos, ele disse: “Eu posso reconhecer

bolas de gude me lembrava do que o próprio Baba

você. Você é minha antiga devota.” Com essas

tinha dito: “Quando Eu estou junto com crianças, Eu

palavras, eu senti uma grande pancada no meu peito.

sou uma criança.” Baba vem para falar de coisas de

Eu fui despertada com aquela pancada. A dor era

criança, mas mesmo então, Ele dá ali lições sobre

real porque eu ainda sentia ali essa dor quando

valores.

acordei. A dor permaneceu por algum tempo antes

Neste

caso,

Ele

ensinou

Ernest

a

compartilhar.
Três semanas depois desse acontecimento,
eu resolvi comprar incensos do tipo indiano para

de desaparecer. Depressa acordei meu marido e
contei o sonho para ele.
Duas

semanas

depois,

eu

estava

em

minhas orações. Assim, eu fui até a loja indiana na

Puttaparthi. Era a celebração do 60º aniversário de

cidade e comprei um pacote de incenso de aroma de

Swami. Meu pai e minha cunhada tinham vindo

jasmim e, na primeira vez que eu o acendi, Ernest

comigo. Na noite do aniversário de Swami, 23 de

exclamou: “Mamãe, Sai Baba é esse cheiro!” Nossa!

novembro, enquanto minha cunhada e eu corríamos

Passaram-se 3 semanas e ele ainda se lembrava do

para a Cantina Ocidental para jantar, nós topamos

cheiro! Swami realmente tinha vindo até meu filho e

com um amigo Sai de nossa cidade que, muito

falado com ele.

animado, nos disse que tinha acabado de vir da
Conferências dos Delegados e que Swami tinha

Um Sonho antes de minha Primeira Viagem a

anunciado: “Todos os que estão aqui hoje fazem

Puttaparthi

parte da mesma congregação de pessoas reunidas

Foi em 1985. Eu tinha feito planos para ir a

durante o Dia da Coroação do Senhor Rama!”

Puttaparthi para ver Swami. Era para ser minha

Quando ouvi isso, de repente meu sonho fez sentido!

primeira ida à Índia. Duas semanas antes de minha

Não é de admirar que o homem em meu sonho

viagem, tive um sonho. No sonho, eu estava numa

parecia o Senhor Rama e ainda assim era Sai Baba!

casa grande que tinha uma grande escada central no
25

Eu fiquei tão animada que, quando chegamos na

perigoso ficar sozinhos ali na estrada naquela hora.

Cantina Ocidental, eu mal consegui comer!

Depois de alguns momentos, um carro passou por

Nossa estadia de 10 dias em Prashanthi

nós correndo. Porém, ele parou a uma certa distância

Nilayam foi uma experiência tão abençoada! Aquela

e começou a voltar. Quando ele parou a cerca de 20

viagem foi o começo de muitas outras que vieram

metros de onde nós estávamos, um homem saiu do

depois.

carro, do lado do motorista, e veio até nós. Quando
eu o vi, eu disse a meu marido: “Ele se parece com

Swami sempre Planeja com Antecedência para

nosso amigo, Michael Lim!” Mas quando ele se

Seus Devotos

aproximou, eu vi que ele era meu próprio irmão!

Uma noite, um bocado de anos depois que

Ele nos disse que não tinha dado para ver a

conhecemos Swami, meu marido e eu estávamos

placa do nosso carro, mas que ele achou que as duas

voltando de carro de Kuala Lumpur para nossa

pessoas do lado de fora do carro pareciam conosco e

cidade, depois de participar de um encontro de meu

por isso ele resolvera parar e verificar. Ele logo ficou

marido de ex-alunos da Universidade de Sydney.

sabendo do nosso problema e sugeriu que nós

Passava da meia-noite quando meu marido achou

caminhássemos até o

que precisava fazer um intervalo para se refrescar.

proximidades a fim de pedir ajuda enquanto ele

Ele estava se sentindo cansado e com sono. Nós

ficaria de guarda. Nós fizemos isso e o homem que

escolhemos uma área iluminada sob um poste de

cuidava do trevo da rodovia chamou um reboque

iluminação da estrada. Quando meu marido estava se

para nós. Caminhamos de volta para aguardar perto

refrescando, eu fiquei sentada olhando o para-brisa

de nosso carro. Dentro de alguns minutos, um

da frente. De repente, eu vi fumaça saindo do capô

caminhão de reboque chegou e rebocou nosso carro

do carro! Eu alertei meu marido e descemos para

até a cidade mais próxima.

trevo

de rodovia nas

averiguar. Descobrimos que o radiador tinha ficado

Meu marido e eu entramos no carro de meu

sem água. E nós não tínhamos trazido nada de água

irmão e perguntamos o que ele estava fazendo

conosco durante a viagem. Nós dois ficamos ali

dirigindo ali naquela hora. Meu irmão trabalhava em

imaginando o que poderíamos fazer. Não tínhamos

Penang, na parte norte da península (Malásia), a

nenhuma água, não tínhamos nenhum jeito de entrar

cerca de 5 a 6 horas de distância, de carro, de Kuala

em contato com ninguém. Nessa época ainda não

Lumpur. Ele disse que depois de terminar o trabalho,

havia telefones celulares, pelo menos não para nós.

em torno das 5 da tarde, ele sentiu uma forte

E não tinha jeito de pegarmos um táxi naquela hora.

necessidade de voltar para Muar, nossa cidade natal,

De repente, eu me lembrei de pedir ajuda a Swami.

na parte sul da península. Ele não tinha planos de

Eu tinha comigo um pacotinho de Vibhuti. Eu o abri

voltar para casa, mas sentiu que precisava. Quando

e espalhei um pouco sobre o capô e continuei a rezar

ouvimos isso, eu soube imediatamente que Swami

a Swami pedindo ajuda. Nós sabíamos que era

havia feito com que ele se apressasse a fazer essa
26

viagem para casa. Swami sabia que nós íamos

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA

precisar de ajuda exatamente naquela hora. O

BRINCADEIRAS DIVINAS NAS AREIAS DO

milagre deste incidente estava no tempo! Se o meu

CHITRAVATHI

irmão tivesse passado por ali mais cedo, ele não teria

Foi durante os idos anos de 1946 a 1949 que

nos encontrado; e se nosso carro tivesse dado defeito

alguns devotos de

nosso

mais tarde, ele não teria passado por nós. Swami

oportunidade

tinha planejado tudo de modo tão perfeito! Ele sabe

Brincadeiras (Lilas) às margens do rio Chitravathi, à

de cada movimento nosso antes mesmo de

noitinha. Por volta das 15 horas, nós nos

acontecer.

preparávamos, assim como as crianças de Madras

única

Senhor tiveram

de

testemunhar

a

Suas

(Chennai), esperando que seus pais as levassem para
a marina da praia! Às 16 horas, Swami nos guiaria.

Concluindo
Minha família conhece Swami já há 34 anos.
Temos escutado Seus Discursos e estudado Sua
literatura. Nisto tudo, um dos ensinamentos de
Swami que mais me atrai é: “Seja Bom, Faça o Bem,
Veja o Bem. Este é o caminho para Deus.” Isto, eu
sinto, engloba tudo o que é preciso para a nossa
jornada espiritual. Até mesmo “Ame a Todos, Sirva
a Todos” está guardado dentro deste relicário que
contém estas três divinas diretrizes aparentemente
‘simples’. Minha família e eu nos sentimos muito

Na

brisa

fresca

e

envolvente,

nós

abençoados porque Swami escolheu entrar em

caminhávamos e seguíamos nosso Senhor, que

nossas vidas. Muitíssimo obrigada, meu querido

caminhava com túnicas esvoaçantes, brilhante como

Swami. Nós O amamos, sempre.

a luz do sol em uma atmosfera serena, cercado por

– Do discurso da Sra. Jeanie Boo, da Malásia, no

outeiros marrom-dourados, encimados por uma faixa

dia 23 de fevereiro de 2018, por ocasião das

escura aqui e ali. Nossos passos, com os pés

celebrações do Ano Novo Chinês, em Prasanthi

mergulhando nas areias do Chitravathi, eram um

Nilayam.

grande contraste com o deslizamento dos Pés de
Lótus de nosso Senhor nas areias. Nós andaríamos
por cerca de meia hora. Swami nos perguntava onde
poderíamos nos sentar. Nós selecionávamos um
lugar; Swami se sentava no lugar escolhido por nós!
Com Swami no centro, sentávamos em círculo ao
redor Dele.
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Logo Ele diria “Vamos falar sobre algo”, e

fotografias das divindades a seus devotos escolhidos.

haveria uma pergunta de um dos devotos sobre o

Quando Swami perguntou a um devoto, bem versado

Senhor Rama ou o Senhor Krishna. Swami narraria

em Bhagavad Gita (A Canção do Divino), se ele

incidentes até então desconhecidos e não registrados

possuía uma cópia do Gita e ele respondeu que tinha

das vidas de Rama e Krishna. Ele então pedia aos

apenas uma cópia antiga com as páginas rasgadas,

sortudos que tinham uma voz melodiosa para cantar.

ele nivelou a areia como de costume e tirou uma

Poderia ser Mira Bhajans ou Thyagaraja Kirtans ou

nova cópia da Gita em télugo e lhe deu. Muito feliz,

Purandaradasa Kirtans. Swami chamaria um dos

ele leu a cópia em lágrimas.

devotos e pediria que se sentasse perto d’Ele. Ele

A Segunda Guerra Mundial estava em seu

então retiraria uma imagem Panchaloha da areia.

auge e os rolos de filme não estavam facilmente

Essa seria sempre a Ishta Devata (divindade

disponíveis. Eu tinha uma câmera comum da Agfa.

escolhida) daquele devoto! Ele derramaria Ananda

Swami manifestou os filmes de rolo nº 120 e os deu

bhashpa (lágrimas de alegria) e Swami lhe daria essa

a mim para tirar fotos de grupo de devotos com Ele.

imagem e pediria que fizesse Puja (adoração). As

Ele me pediu para enviar a foto pelo correio, com o

imagens poderiam ser Ganesh, Rama, Krishna,

negativo, para os devotos. Uma vez às margens do

Panduranga,

Devi,

Chitravathi, Swami queria que eu lesse um livro

Hanuman, Sarasvati, Shirdi Sai, Kumaraswami e

escrito por Seu professor de escola, Sri Kondappa,

assim por diante. Depois desta bênção especial,

sobre a vida de Baba. Quando a parte “Sai Baba de

haveria uma benção geral por meio de alimento

Shirdi renasceu agora como Sri Sathya Sai Baba” foi

abençoado (Prasad) para todos. Swami produziria

lida, a forma de Swami mudou para a de Sai Baba de

laddus (doce feito com farinha de grão de bico e

Shirdi. Do meio da multidão, meu pai se levantou,

nozes) a partir da areia e os distribuiria. Um único

gritando “Ei! Sai! Ei, Sai!” e correu em direção a

laddu na palma de Sua mão seria distribuído por Ele

Baba e O abraçou forte. Swami achou muito difícil

para todos lá (cerca de 30 a 40 devotos), com mais

libertar-se do abraço de meu pai até que a forma

da metade dele para cada um! Sua palma em si era a

mudou de volta para a de Sathya Sai!

Narasimha,

Padmanabha,

Akshaya Patra (vasilha inesgotável). Às vezes, seria

Um dia, enquanto estávamos indo para as

doodhpeda (leite doce) ou kesari (doce feito com

margens do Chitravathi, Swami nos pediu a todos

semolina) ou doce pongal (prato à base de arroz e

que corrêssemos e o pegássemos. Ele correu rápido e

lentilha). Sempre que parecíamos cansados, Swami

sentou-se à distância. Nós também corremos e,

manifestava badam halwa (pudim de amêndoas) e

quando estávamos prestes a tocá-Lo, Ele apareceu

nos dava.

em outro lugar. Nós então corremos para lá. Quando

Um dia, nesse lila sthal (lugar do jogo

estávamos quase perto d’Ele, encontramo-lo sentado

divino), Swami tirou de Suas “Lojas Sai” imagens e

exatamente do lado oposto! Finalmente, nos

pingentes em marfim e sândalo. Às vezes, Ele dava
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rendemos a Seus Pés de Lótus, admitindo nossa

pudesse ficar de pé no santuário. Maravilha! Meu

derrota. Assim, Ele revelou Sua onipresença.

nome foi selecionado. Minha felicidade não tinha

– Do livro “Lokanatha Sai” de M.L. Leela.

limites.

FÓRUM DE EX-ALUNOS
POR QUE TEMER QUANDO SWAMI ESTÁ
AQUI
Nitin Magal
Eu tive a bênção de estudar em instituições
educacionais Sathya Sai por uma década. No ano
2009, eu me candidatei ao curso de Bacharelado em
Comércio (B. Com (Hons)) em Brindavan. Mas eu
tinha dúvidas e pensava: “Será que um estudante
comum, com média 6, entrará em Seu rebanho?”.
Mas pela Vontade de Swami eu passei por todas as
rodadas de testes e entrevistas e fui aceito.

Nós estávamos prontos para o programa e,

O tempo passou em Brindavan. Nós

no dia da apresentação, fomos apresentados a Swami

estávamos nos preparando para participar dos

em nossos papeis no Salão de Bhajans. Swami, que

eventos do Encontro Esportivo. Anteriormente, eu

sabia tudo, veio deslizando até mim e o Diretor me

havia participado de duas peças na presença de

apresentou, dizendo: “Swami, este é Vitthala e ele

Swami, e tinha muita vontade de estar na equipe de

estará de pé no santuário”. Swami questionou com

teatro. Eu havia interpretado um personagem

sua espontaneidade usual: “Você vai Me abençoar

principal em ambas as apresentações anteriores, e

também?”.

adorava ser um deles, pois os estudantes recebem a

pensamentos, exceto Sua forma grudada em minha

oportunidade de chegar perto de Bhagavan sob esse

mente. Com muita coragem, eu disse “Swami...”!!

pretexto. Meu nome foi incluído e eu recebi o papel

Uma palavra foi tudo de que fui capaz naquele

de soldado. Era uma peça sobre Bhakta Tukaram e

momento. Ele sorriu e continuou seu percurso.

Eu

fiquei

chocado

e

não

tinha

sua jornada. Não tinha conhecimento sobre a peça e

A peça começou e Swami assistiu toda a

estava me perguntando quando seria o meu diálogo.

nossa apresentação. Ele estava sentado logo oposto a

Logo depois, nosso Diretor trocou alguns papeis e eu

mim. Ele não se moveu, nem foi à sala de

recebi o papel de discípulo do Santo Tukaram. Dias

entrevistas. Ele estava no meio do estrado e me

se passaram e a equipe estava buscando alguém que

olhava e assistia à performance. No fim da peça, nós

pudesse fazer o papel do Senhor Vitthala, e que

havíamos planejado uma sessão de fotos com
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Swami. Tínhamos em nossas mentes que Ele viria ao
local demarcado que havíamos planejado. Mas Ele

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI
E. U. A.

escolheu ficar bem do meu lado. Naquele momento,

O Instituto Sathya Sai de Educação (ISSE)

um pensamento passou na minha mente, de que

dos Estados Unidos, com o apoio da Organização

Swami estava ficando velho fisicamente. Então, eu

Sathya Sai Internacional (OSSI), iniciou um novo

segurei a mão do Senhor o mais gentilmente

esforço para alcançar a comunidade, o Human

possível, pensando na Sua idade. Mas, por sua vez,

Values Fest (Festival de Valores Humanos), um

Ele apertou minha palma e a segurou firmemente.

festival

Ele então me perguntou: “Qual é o Seu nome?”. Eu

consciência a respeito dos cinco principais valores

respondi: “Swami, Nitin Magal”, ao que ele falou

humanos e a prática do amor e do serviço na

“bom”, em télugo. Ele não soltou minha mão nem eu

comunidade. O Primeiro Festival Anual de Valores

imaginei soltar a d’Ele. A firmeza foi crescendo à

Humanos aconteceu em Austin, Texas, no dia 4 de

medida que o tempo passava; Ele havia segurado

novembro de 2017, no Don Tew Performing Arts

minha mão por nada menos que vinte minutos. Eu

Center (Centro de Arte Dramática Don Tew). O

senti o compromisso de nossa Mãe Sai em nunca nos

evento, apoiado por escolas parceiras locais, atraiu

deixar, aconteça o que acontecer. Ele pode atrasar,

cerca de 500 pessoas, incluindo centenas de famílias

mas nunca negar: “Por que temer se eu estou aqui?

locais. Foi apresentada uma exposição de arte,

Eu estou sempre aqui com vocês, para sempre, em

música e escrita criativa, tudo incluindo valores

todos os lugares, em todos os momentos”.

humanos, exibindo 150 peças feitas por crianças de

centrado

na

família,

expandindo

a

A peça chegou ao fim. Ele derramou Seu

escolas de nível infantil e elementar, diversas

abundantemente

ficamos

atividades baseadas nos valores voltadas para

extasiados. A partir desse incidente, eu aprendi que

crianças, um concurso de arte e música, e uma

Swami nos dá coisas que nem pedimos, mas, se

mostra destacando o trabalho comunitário feito por

merecemos, Ele concede generosamente e sem a

organizações de serviço social locais.

amor

sobre

nós

e

necessidade do pedido. Nós pedimos constantemente
que Ele nos abençoe, mas Ele nunca se esqueceu de
nos abençoar e amar. Nosso Swami está bem aqui,
ao nosso lado, mas por vezes nos esquecemos d’Ele.
Ele tem um plano divino para cada um de
nós. Tudo que precisamos fazer é nos lembrar de que
Swami está perto de nós, e nos assiste sempre.
– O autor concluiu seu Bacharelado em Comércio
no Campus de Brindavan no Instituto no ano de
2012.

Primeiro Festival Anual de Valores Humanos,
Austin (Texas), EUA.
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O dia foi coroado por um emocionante
concerto noturno apresentado pelo International

Taunton, de Somerset, inspirando a todos com os
ensinamentos de Jesus Cristo.

Rhythm Masters. O encantador concerto terminou
com uma cerimônia de entrega de prêmios
reconhecendo os esforços de todas as crianças e
artistas participantes. O Primeiro Festival

de

Valores Humanos foi tão bem recebido pela
comunidade

que

muitas

pessoas,

escolas

e

organizações de serviço social expressaram seu
interesse em participar do próximo evento em 2018.
Os comentários do público sobre o evento incluíram
“único”,

“me

levou

às

lágrimas”

e

Celebrações Nacionais de Natal, Reino Unido.

“muito

impactante”.
RUSSIA E PAÍSES ADJACENTES
Mais de 630 pessoas assistiram a uma série

REINO UNIDO
No dia 10 de dezembro de 2017, membros

de

encontros

públicos

organizados

por

250

da OSSI do Reino Unido, vindos do Sudoeste da

voluntários Sai da comunidade de 50 Centros Sathya

Inglaterra e do País de Gales participaram das

Sai da Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Ucrânia,

Celebrações Nacionais de Natal anuais no Princess

Bielorússia, Moldávia e Azerbaijão, entre 26 de

Hall, na faculdade feminina Cheltenham Ladies

outubro e 11 de novembro de 2017. Estas reuniões

College. O evento, cujo tema era "Harmonia: a

enfocaram uma larga gama de tópicos, incluindo os

Marca da Humanidade”, foi aberto com um discurso

ensinamentos de Sri Sathya Sai Baba, programas da

de boas-vindas pelo Presidente da OSSI do Reino

OSSI e conservação do meio ambiente. No

Unido, seguido por uma apresentação de Natal, nos

Cazaquistão,

moldes tradicionais do Festival das Nove Lições e

experiências no plantio e cuidados com árvores nas

cânticos de Natal. Leituras da Bíblia Sagrada foram
belamente entremeadas com os cânticos, juntos

voluntários

compartilharam

suas

cidades e na remoção de lixo plástico do oceano. No
Quirguistão, voluntários falaram sobre a importância

relacionando a alegre história do sagrado advento do

do desenvolvimento espiritual e o papel dos

Senhor Jesus. O ambiente mágico e edificante no

professores de ensinamento espiritual, seguido por

salão durante a apresentação culminou no cântico de

cantos devocionais, impregnando a todos com amor,

Natal final “O Come, All Ye Faithful” (Oh! Venham

alegria e gratidão. Membros da OSSI da Ucrânia

Todos Vós Fiéis). A apresentação terminou com um

apresentaram um filme destacando a importância dos

sermão de Natal proferido por Anne Ryan de

valores humanos, do respeito pelos mais velhos e da
manutenção das tradições da família, da cultura e da
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espiritualidade.

Voluntários

da

Bielorrússia

organizaram um “Sai Café”, uma interessante
atividade de grupo onde os participantes discutiam o
papel da linguagem no controle das emoções.
Mais de 500 membros Sai da comunidade,
de 27 Centros e 58 Grupos da Rússia, Bielorrússia,
Moldávia, Ucrânia e Cazaquistão participaram das
celebrações do 92º aniversário de Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba. Membros da OSSI se juntaram

Roupas quentes para famílias carentes em uma

região remota do Nepal.

com muito entusiasmo nos concertos, cantos
devocionais e compartilharam suas experiências com
Sathya Sai. Eles também assistiram a vídeos sobre
Bhagavan Baba e a um filme da performance de um
Coral russo em Prashanthi Nilayam.

TAILÂNDIA
No dia 16 de dezembro de 2017, estudantes
Sathya Sai da Tailândia fizeram uma apresentação
sobre o projeto Servir ao Planeta, para 41 pessoas,
incluindo 19 membros da OSSI. As crianças falaram
sobre a necessidade de conservar a água, eletricidade
e alimentos, enquanto cuidamos da Mãe Terra. Elas
também enfatizaram a necessidade de mantermos
nossos pensamentos puros.

Celebrações do 92º Aniversário de Bhagavan Baba
por devotos da Rússia.

NEPAL
No dia 16 de dezembro de 2017, 15 jovens
de Narayangarh, Nepal, viajaram até os vilarejos
remotos de Sapreni, Jaithali e Kol Bhanjyang, e

Celebrações de Natal na Tailândia.

amorosamente serviram alimento quente para mais
de 60 famílias. A despeito da dificuldade para

No dia 17 de dezembro de 2017, 21

acessar estas remotas localidades, os voluntários,

membros da OSSI da Tailândia e 17 convidados

com muita felicidade, ofereceram cerca de 100 itens,

trouxeram a alegria do Natal para mais de 100

entre roupas e cobertores, para as famílias carentes.

moradores do Good Shepherd Sisters Home (Lar das
Irmãs do Bom Pastor), servindo um suntuoso jantar
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para todos os residentes. No dia 24 de dezembro, um

AZERBAIJÃO

outro programa foi organizado pela OSSI, que

No dia 17 de dezembro de 2017, sete

incluiu canções devocionais, cânticos de Natal e

voluntários de três Centros Sathya Sai do Azerbaijão

danças apresentadas pelas crianças menores. À meia-

distribuíram sacolas com presentes para 36 crianças

noite, um padre de uma igreja próxima conduziu os

em um orfanato, cada sacola contendo laranjas,

convidados em oração, saudando o Dia de Natal.

tangerinas, romãs, maçãs, bananas, oito tipos de
doces, koziinaks (um doce feito de nozes e
sementes), cookies, waffles, biscoitos, nozes, um

HUNGRIA
No dia 25 de novembro de 2017, 110

brinquedo e uma máscara de Ano Novo. Os

devotos da OSSI da Hungria celebraram o 92º

voluntários também ajudaram as crianças menores a

aniversário de Sri Sathya Sai Baba com um encontro

preparar presentes para seus amigos. As crianças

nacional o qual focalizou a importância do meio

maiores participaram animadas de uma aula sobre a

ambiente e

apreciação da natureza e sobre como enxergar a

incluiu

uma

apresentação

teatral

descrevendo o amor desinteressado oferecido pela

beleza interior de cada pessoa.

Natureza e toda a vida na Terra. No dia seguinte, 14
voluntários do Centro Sathya Sai de Budapeste
visitaram uma casa de repouso para entreter os
residentes idosos, trazendo a alegria do feriado
cantando canções húngaras comoventes, recitando
poemas e contos. Os voluntários também serviram
deliciosas sobremesas caseiras e frutas frescas aos

Visita a um orfanato, Azerbaijão.

idosos, os quais expressaram sincera gratidão pelo
amoroso serviço.

– Organização Sathya Sai Internacional

B H A R A T [ÍNDIA]
Gujarat: A Conferência Anual da Organização de
Serviço Sri Sathya Sai (OSSSS) de Gujarat, foi
realizada nos dias 27 e 28 de janeiro de 2018, em
Vadnagar, Gujarat. A vila de Vadnagar tem uma
identidade própria única porque é a cidade natal do
Serviço aos idosos, Hungria.

Primeiro

Ministro

Sri

Narendra

Modi.

Um

Acampamento de Sadhana para dirigentes da
Organização Sai também foi realizado como parte
desta conferência.
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O Acampamento de Sadhana para dirigentes

presidente estadual, do vice-presidente estadual e de

estaduais e presidentes de distrito da Organização

presidentes distritais de diversos distritos. Esta

Sai foi organizado em 27 de janeiro de 2018. O foco

mostra foi visitada por muitos dignitários e pessoas

principal deste acampamento foi o Código de

locais. À noite, uma exibição de vídeos com a

Conduta de Nove Pontos dado pelo nosso Bem-

duração de 70 minutos foi realizada, relacionada

Amado Bhagavan. Nove oradores do estado falaram

com a Missão do Avatar Sai.

sobre cada um desses pontos. O Acampamento de

A Conferência Anual da Organização de

Sadhana teve a participação de cerca de 40

Serviço Sri Sathya Sai, de Gujarat, foi realizada no

dirigentes estaduais e presidentes de distrito do

Templo Hatkeshwer Mahadev, em Vadnagar, em 28

estado de Gujarat.

de janeiro de 2018. O tema da conferência foi
“Espiritualidade, a Batida do Coração da OSSSS”.
Os oradores convidados foram o Dr. Deepak Anand,
Professor Assistente do Instituto de Ensino Superior
Sri Sathya Sai, de Puttaparthi, e o Dr. Shashank
Shah, membro visitante da Universidade de Harvard,
Estados Unidos. Em seu Discurso de Abertura, Sri
Manohar Trikannad, Presidente de Estado da OSSSS
de Gujarat, explicou o tema da Conferência.

Acampamento de sadhana sobre o Código de
Conduta de Nove Pontos.

A primeira fala foi apresentada pelo Dr.
Deepak Anand, o qual citou diversos exemplos nos
quais ele havia tido interação direta e próxima com o

Uma conferência para a imprensa também
foi organizada nessa ocasião, onde pessoas da mídia
receberam informações sobre a atividades de Seva
da Organização Sai. Uma mostra espiritual também
foi realizada nessa ocasião, a qual fez uma descrição
pictórica da Missão do Avatar Sai, desde o Seu
nascimento. O evento incluiu ensinamentos e
atividades de seva da Organização Sai tanto em nível
nacional como estadual com a finalidade de levar
adiante a Missão do Avatar.
A inauguração da mostra foi feita por Sri
Somabhai D. Modi, irmão mais velho do Primeiro
Ministro Sri Narendra Modi, na presença do

Bem-Amado Bhagavan, o que lhe deu oportunidade
de buscar respostas de Bhagavan sobre diversas
questões

a

respeito

de

espiritualidade.

Suas

experiências com Bhagavan trouxeram surpresa e
emoção para o público presente, que incluía muitos
não devotos.
O orador na sessão vespertina foi o Dr.
Shashank Shah, o qual, em um discurso de 90
minutos, explicou a palavra “Espiritualidade”, letra
por letra, intercalando com várias citações de
Bhagavan e de suas experiências com Bhagavan.
Em seu Discurso de Encerramento, Sri
Manohar Trikannad informou sobre as próximas
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atividades da Organização Sai. Com alegria, ele

expandido para outros distritos. A equipe de SSSVIP

então disse que ambos os oradores tinham explicado

[Programa Integrado de Vilarejos Sri Sathya Sai]

com muita lucidez o significado da espiritualidade e

também

sua importância na Organização Sai, segundo a visão

seminários para educar e inspirar as pessoas a

de

cultivar vegetais orgânicos.

Swami.

Ele

terminou

seu

discurso

de

está

conduzindo

aulas

regulares

e

encerramento pedindo a todos os presentes que
prestassem um juramento com ele de serem dignos

MENSAGEM DE SAI BABA

instrumentos de Swami em levar adiante Sua Missão

Livrem-se do Desejo, da Raiva e da Cobiça

de modo desinteressado.

O Ramayana, o Mahabharata e o Bhagavata nos
ensinam que mesmo uma só qualidade perversa em
um indivíduo pode causar imensa destruição e leválo à ruína. O que dizer, então, do destino do homem
atual, possuidor de três qualidades perversas, que
são o desejo (kama), a raiva (krodha) e a cobiça
(lobha)? Essas três constituem os principais
obstáculos no caminho para Deus. Como declara a
Gita, elas são, de fato, os três principais portões que

Conferência Anual da Organização Sri Sathya Sai

conduzem ao inferno. Quem as possui está fadado a

de Serviço de Gujarat.

perecer.
– Baba

Kerala: Compreendendo os perigos causados pelo
uso de pesticidas no cultivo de vegetais e frutas, a
OSSSS de Alappuzha, distrito de Kerala, começou
um projeto inovador, “Sai Agri Varsh”, pelo qual os
devotos

são

encorajados

a

cultivar

vegetais

orgânicos em casa, como um jardim na cozinha ou
no terraço. Os devotos usam os vegetais cultivados
na preparação de refeições em casa em vez de
comprá-los no mercado. Se houver vegetais de
sobra, os devotos podem trazê-los ao Sai Samithi
para utilização no Narayana Seva. Esse projeto
implementado nos vilarejos do SSSVIP [Programa
Integrado de Vilarejos Sri Sathya Sai] e casas de
devotos está indo muitíssimo bem e será em breve
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