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Minhas atividades e Meus atos jamais serão alterados, sejam quais
forem as opiniões manifestadas a seu respeito. Não modificarei Meus
planos para odharmasthapana (estabelecimento da retidão), nem Meus
discursos ou Minhas atitudes. Há muitos anos venho Me mantendo firme
neste propósito e empenhado na tarefa para a qual vim: incutir nos
homens a fé no caminho deprasanthi (a suprema paz espiritual). Não me
deterei nem retrocederei um passo sequer.
– Baba
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DISCURSO DE MAHASHIVARATRI (A
GRANDE NOITE DE SHIVA)
DEUS É A BASE FUNDAMENTAL DE TODA A
CRIAÇÃO
A criação emerge da verdade e se mescla na
verdade. Há algum lugar no cosmos em que a
verdade não exista? Visualize esta verdade
pura e imaculada. (Poema em télugo)
A VERDADE PERMEIA TUDO. Está presente
em todas partes. Para onde quer que olhemos,
a verdade está presente. Na verdade, todo o
nosso darshan, sparshan esambhashan (visão,
toque e conversação) difundem-se apenas
com a verdade!
Erradique a violência desenvolvendo amor
A verdade não tem forma. Tudo o que
vemos é a verdade! (Swami materializou um
anel e o segurou na mão, mostrando para
todos) Isto é verdade. De onde veio? Veio da
verdade e se fundirá na verdade. (O anel
desapareceu da mão de Swami diante dos olhos
de todos os presentes) Sarvam Khalvidam
Brahma (verdadeiramente tudo isso é
Brahman). A verdade é a manifestação de
Brahman. A verdade é apenas uma, não duas.
Mas é preciso fazer muito esforço para
perceber a verdade. A verdade não se limita
meramente ao nosso discurso. Ela tem muitas
formas. Também é fato que Brahman assume
um número infinito de formas. Mesmo assim,
Brahman é apenas um. Esta é a razão pela qual
se diz que Brahma Sathyam Jagan-mithya
(apenas Brahman é real, o mundo é uma
percepção equivocada). Tudo o mais é reflexo
de Brahman, nada mais. A verdade é única,
embora seja chamada de nomes diferentes e
assuma muitas formas diferentes. Tudo neste
universo nasce da verdade. O dharma

(retidão) surgiu de Sathya (verdade).
Sathyannasti Paro Dharma (Não há dharma
maior do que a adesão à verdade). Quando a
verdade e a retidão se unem, o resultado é a
paz. Da paz vem o amor. Este amor envolve a
cada um e a todos. Não há lugar neste mundo
em que o amor não esteja presente. Da mesma
forma, não há lugar neste mundo em que a
verdade não esteja presente. Além disso, da
verdade e da retidão emerge a paz e da paz, o
amor; e do amor emerge a bem-aventurança.
Quando o amor se enraíza, a raiva é extraída
de lá. É em um lugar assim que a não-violência
floresce. Portanto, se você quiser que a nãoviolência predomine no mundo atualmente,
você deve desenvolver cada vez mais amor. Se
houver apenas amor, todos se tornarão
um. Mamaivamsho
jivaloke
jivabhuta
sanathana (o eternoatma de todos os seres faz
parte do Meu Ser), afirma a Bhagavad
Gita. Este é o significado dessa declaração:
“Todos são Minha amsa (parte). Vocês não são
diferentes de Mim. Vocês são Meus próprios
reflexos! Vocês são Eu e Eu sou vocês.” Nomes
e formas podem ser diferentes, mas
o atma presente em todos é o mesmo. Cada
corpo tem um nome diferente. Esses nomes
são dados para fins de identificação; eles não
significam o verdadeiro Ser de vocês. É o
mesmo atma que está presente em todos.
Assim, amem esse atma. Na verdade, isso
equivale a amar a si mesmo.
O amor assume nomes e formas
diferentes no mundo. O amor entre o marido e
a esposa é chamado de anuraga. Da mesma
forma, o amor de uma mãe pelos filhos é
chamado de vatsalya.
Os sentimentos
determinam a forma do amor! No entanto, o
amor que permeia todos os indivíduos é
apenas um. Com a expansão do amor, todos
podem se unir. Assim, não haverá espaço
algum para as diferenças. Não haverá

dualidade. Quando não houver dualidade,
haverá apenas um! O homem com mente dual é
cego de um olho. Não somos cegos. Temos dois
olhos; juntos, eles vêem apenas um objeto. Da
mesma forma, devemos ver a unidade em
todos os lugares. Quando promovermos o
sentimento de Paternidade de Deus e
Irmandade do Homem, todas as diferenças,
ansiedades, agitações e lutas desaparecerão
do mundo. Todos são filhos de um único pai,
Deus! Temos que promover esses sentimentos
nobres atualmente. Apenas dessa forma a
humanidade vai se tornar uma. Como você se
refere a si mesmo? “Sou um ser humano”, você
afirma. Quem é um manava (ser humano)?
O manava é a pessoa cheia de kama(desejo)
e krodha (raiva)? Não, de forma alguma. Essa
pessoa não pode ser chamada demanava.
O manava é aquele que leva a vida sem
observar nenhuma diferença, qualquer que
seja. Na verdade, não devemos promover
nenhuma diferença. Somos todos encarnações
do mesmo atma; filhos de um único pai,
realmente! Os nomes e as formas parecem ser
diferentes. Não devemos desenvolver
diferenças com base nesses nomes e formas.
Para onde quer que vamos, devemos nos
manter unidos. Não é fato de que a mão é
apenas única, embora os dedos sejam
diferentes uns dos outros?
As jóias são muitas, mas o ouro é apenas um.
As vacas são muitas, mas o leite é apenas um.
Os seres são muitos, mas o alento é apenas um.
As castas são muitas, mas a humanidade é
apenas uma. (Poema em télugo)

O mesmo atma está presente em todos
Nascemos como seres humanos. Todas
as pessoas possuem certos poderes. Embora
os poderes das pessoas sejam diferentes,
o atma em todos é apenas um. Vocês vêem
muitas lâmpadas acesas aqui. Embora as
lâmpadas sejam de voltagens diferentes, a
corrente que passa nelas é apenas uma. Fico
feliz de manifestar este princípio de unidade.
Mas recebi centenas de cartas recentemente
Me pedindo para não expelir o linga de Meu
corpo. O linga estará na forma líquida na
corrente sangüínea. Para se solidificar, é
preciso muita energia. Trazer o linga para fora
também exige muita força física. Além disso,
os lingas são muito pesados. É preciso muita
energia para expelir esses lingas. Os médicos
não aconselham a fazer isso. Os devotos
imploram: “Swami! Você está fazendo
o linga sair pela boca para fazer o homem
perceber a verdade da divindade. Que as
pessoas que têm fé na Sua Divindade vivam
com fé; não se preocupe com os que não têm
fé. Mas não force Seu corpo físico sob
nenhuma circunstância. Seu corpo é muito
importante para nós. Viemos aqui por causa
de Sua presença física. Vai nos causar grande
angústia se Você fizer Seu corpo físico se
enfraquecer dessa maneira. Portanto,
conserve Sua energia. Não a use apenas para
fazer as pessoas felizes ou para satisfazê-las.”

Deus, por Sua vontade, pode fazer qualquer
coisa. Ele pode transmutar a terra em céu e o
céu em terra. É muito fácil para Ele. Mas para
que serve isso? O que acontecerá
aos sadhakas (aspirantes espirituais) nessa
situação? Este corpo já tem 81 anos. Ainda vai
durar alguns anos mais. Preciso manter este
corpo para conceder alegria a todos vocês de
várias formas. Muito em breve, vou lhes
conceder uma bem-aventurança infinita. Para
aqueles que ficam felizes ao ver Meu corpo
físico, o corpo é importante e necessário. Por
isso é Meu Deve cuidar muito bem do corpo.
A devoção ocupa um lugar muito
importante na cultura de Bharat [Índia]. As
pessoas a chamam de um país de cultura
hindu. As cinco letras da palavra "hindu”
significam panchabhutas (cinco elementos),
pancha pranas (cinco alentos de vida) epanch
koshas (cinco protetores da vida). Assim, qual
é o significado interno da palavra hindu? A
letra H da palavra representa humildade, I
significa individualidade, N representa
nacionalidade, D indica divindade e U indica
unidade. É apenas quando você obtém
unidade que você consegue alcançar a
divindade. Da mesma forma, é apenas quando
você desenvolve divindade que obtém paz e
felicidade. Temos que proteger o sentimento
de nacionalidade. Precisamos desenvolver fé
na unidade da nação. Se perdermos o
sentimento nacional, será o mesmo que
perder a própria existência. O que protege a
nacionalidade? É a individualidade que
protege a nacionalidade e, por fim, a
humanidade.
Precisamos estabelecer um certo limite
a tudo neste mundo. Somente assim teremos
paz. Deus está presente onde quer que você
olhe. Srishti (criação) emerge da verdade e se
mescla na verdade. Srishti reflete o princípio
de samashti (sociedade),
que
significa
igualdade. Não pense que Deus está em algum
lugar longe, em um canto. Vocês todos são

encarnações de Deus! Vocês devem marcar
firmemente este sentimento no coração. Na
realidade, esta verdade está sendo
testemunhada por todos os seres humanos
diretamente. Feche os olhos e reflita sobre a
questão: “Quem sou eu?” O que você vê ao
fechar os olhos? Nada. Mas você escuta uma
pergunta constantemente soando aos
ouvidos: “Quem sou eu? Quem sou eu?” Então
você vai perceber: “Eu não sou esta forma”.
Todos esses nomes e formas são passageiros,
não são permanentes.
O corpo lhe foi dado para suportar as
dificuldades. Dê boas-vindas às aflições e
dificuldades. Você não pode perceber o valor
da felicidade sem experimentar aflições e
dificuldades. O prazer é um intervalo entre
duas dores. Na verdade, só geramos felicidade
a partir da dor. Mesmo as dificuldades são
apenas por um curto período; elas não duram
para sempre. Vocês devem sentir um pouco de
dificuldade se quiserem ter mais felicidade.
Purandaradasa cantava assim:
Oh, Rama! Quem deu as cores maravilhosas às
penas do pavão? Quem deu o bico vermelho ao
papagaio verde? Quem plantou a árvore no
topo da montanha e a regou? Quem fornece
alimento para manter os girinos nas fendas de
uma pedra? Deus é a base fundamental de toda
a criação. (Poema em kanada)
“A divindade é a testemunha direta da
humanidade. Oh, Deus! Que Você proteja a
todos! Que Você, sendo o habitante de todos os
seres vivos, os salve! Você é onipresente
como atma Divino. O atma protege o atma,
ninguém mais. Oh, Deus! Que Você conceda a
consciência para perceber esta verdade a
todos!”
Devemos desenvolver a fé no atma
tattwa (princípio do Ser). O atma não tem
nome nem forma. Ainda assim, se você
desenvolver fé no atma tattwa, ele lhe dará

proteção total. Na verdade, o atma é o Próprio
Deus!

de vankaya (berinjela). Há um poema que
exalta o gosto deste curry:

Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi
Siromukham,
Sarvatah
Sruthimalloke
Sarvamavruthya Tishthati (com mãos, pés,
olhos, cabeça, boca e ouvidos penetrando em
tudo, Ele permeia o universo todo). O atma
tattwa, que é imanente em todos os seres
vivos, é verdadeiro e eterno. O atma não pode
ser dividido. Da mesma forma que a mesma
corrente elétrica passa por todas as lâmpadas,
o mesmo atma está presente em todos. Se o
fio elétrico é cortado em algum lugar, todas as
lâmpadas se apagam. Da mesma forma que a
corrente não observa nenhuma diferença
entre uma lâmpada e a outra, o atma não
possui diferenças.

Inigualável é o gosto do curry de vankaya
Inigualável é o rosto da virtuosa Sita como
um pankaja (lótus) florescido. Inigualável é a
compaixão do Senhor Sankara. Inigualável de
fato é o valor da vitória do rei de Lanka.
(Poema em télugo)

Perceba a santidade da cultura indiana
Queridos estudantes!
Hoje, a má utilização da ciência está
criando muitos problemas. As vacas estão
sendo alimentadas com tripas na América,
com a expectativa de que gerem mais leite.
Mas essas vacas sofrem de muitas doenças. Os
que bebem o leite também ficam expostos a
essas doenças. Muitas mudanças estão sendo
promovidas em vários países, e o resultado é
que as pessoas estão levando uma vida
artificial. São apenas osbharatiyas que estão
levando uma vida natural. Você não deve
recorrer a formas artificiais; do contrário,
tudo na vida vai se tornar artificial. Por
exemplo, talvez vocês tenham observado
muitas mudanças ultimamente nos vegetais
que consumimos. O povo indiano é
essencialmente vegetariano e por isso
consome muitas verduras. As verduras
fornecem grande força para o corpo. Mas hoje
elas estão sendo cultivados com água poluída
do sistema de drenagem, resultando em
hortaliças e verduras poluídas. Muitos povos
na Índia gostam bastante de curry

Mas hoje as berinjelas não são mais
como aquelas exaltadas no poema. Elas se
tornaram totalmente poluídas. Devido ao
aumento da poluição, o pensamento do
homem também se poluiu.
Queridos estudantes!
Vocês estão obtendo uma educação
superior. Vocês não deveriam poluir a mente
lendo livros ruins. Sigam a gloriosa cultura
indiana. A cultura indiana é muito sagrada.
Nossos ancestrais levavam uma vida feliz
experimentando a santidade desta grande
cultura. Espera-se que, depois de algum
tempo, as pessoas de outros países também
percebam a grandeza desta cultura e a
adotem. Entretanto, nós não precisamos
esperar todo esse tempo. Vamos entrar no
caminho nobre imediatamente. Deus protege
a todos de muitas formas. Ele sabe tudo.
Quando o próprio Deus está em nós e conosco,
não precisamos temer nada.

Ajudar os necessitados é Meu dever
Na Minha infância, eu costumava
organizar reuniões nos povoados. Nelas, Eu
costumava Me oferecer para ajudar os pobres,
particularmente as pessoas das castas mais
baixas. Quando me deslocava nos povoados
usando bermudas e camisetas de manga curta,
muitas pessoas Me paravam, traziam
um dhoti e Me faziam usá-lo. Escrevi algumas
canções sobre os caminhos perversos das
pessoas ricas e as ensinei aos pobres das
castas mais baixas. Esta é uma dessas canções:
Trabalhamos no campo dia e noite lavrando,
semeando e colhendo. Você se senta no conforto
aconchegante das mansões comendo, bebendo
e se divertindo; Você nem desce para saber de
nosso bem-estar. Todo o trabalho é nosso, e
todo o conforto, seu. É certo? (Canção em
télugo)
Os ricos rebateram a canção e
perguntaram: "Quem é você para nos dizer
isso?". Na resposta, eles usavam outra música
que Eu compus:
A terra é presente de Deus, não propriedade dos
ricos. Se você nos atacar com seu poder, Deus
está lá para nós. Há grandes almas, carregadas
com o sentimento de irmandade. Acorde!
Acorde! Levante-se da sonolência de maya.
(Canção em télugo)
Quando eu ensinava os pobres e
oprimidos desta maneira, os ricos vinham e
Me atacavam. Até o irmão mais velho deste
corpo costumava Me repreender: “Por que
Você faz parte das atividades públicas? Não
saia. Sente-se em silêncio na casa e estude as
lições. Não saia de casa." Dizendo isso, ele Me
trancava em um quarto da casa. Todas as
Minhas companhias vinham até nossa casa e
Me chamavam: "Raju! Raju! Raju!” Pobres
almas! Estavam tão apegadas a Mim. Eu lhes
dava coragem, dizendo: “Meus queridos!

Tenham paciência por algum tempo. Com
certeza vou sair e atender suas aspirações.
Pertenço a vocês.” Venho ajudando os pobres
deste então. Proteger os pobres, prestar-lhes
auxílio dando comida, abrigo e água e, assim,
fazê-los felizes é Meu dever. Sempre que uma
pessoa faminta parava na frente da nossa casa,
Eu lhe dava comida abrindo mão da Minha
porção do alimento. Aos que precisavam de
roupas, Eu oferecia as Minhas próprias
roupas. Venho ajudando todas as pessoas
necessitadas desde Minha infância. Ontem e
hoje, meu lema sempre foi: Ajudar sempre,
ferir jamais. Desta forma, pratiquei a ajuda aos
outros desde Minha infância. Até hoje estou
enviando Meus estudantes a todas as ruas e
casas dos povoados para distribuir alimentos
e roupas aos habitantes.
Muitas pessoas só ajudam os pobres da
boca para fora, sem realmente ajudálos.Manasyekam Vachasyekam, Karmanyekam
Mahatmanam; ManasyanyathVachasyanyath,
Karmanyanyath Duratmanam (Aqueles cujos
pensamentos, palavras e ações estiverem em
perfeita harmonia serão nobres; os que
carecerem de harmonia serão malvados).
Venho
protegendo,
estimulando,
aconselhando e fazendo as pessoas trilharem
o caminho correto desde Meus primeiros anos
neste planeta, e isso continua até hoje. Nunca
prejudiquei ninguém. Nunca demonstrei raiva
ou ódio em relação a ninguém. No entanto, por
causa do ciúme do Meu nome e da Minha fama,
algumas pessoas estão criando histórias falsas
sobre Mim e publicando-as nos jornais. Estão
fazendo uma falsa propaganda contra Mim.
Não importa o que essas pessoas possam dizer
ou fazer, não fico chateado. Não tenho medo
de ninguém. Sou a verdade, verdade, verdade.
Estou ligado apenas à verdade. O nome deste
corpo é Sathyam (Verdade). Nunca
abandonarei o caminho da verdade. Estou
sempre pronto para ensinar uma lição àqueles
que estão se permitindo espalhar essa falsa
propaganda. Chegou o momento de tomar as

medidas apropriadas. No entanto, eles não
devem ser inteiramente culpados. Estão
fazendo uma falsa propaganda por causa do
dinheiro. Mas eles devem tentar perceber o
erro cometido.
Nunca houve a menor dosha (impureza)
em Mim em nenhum momento. Por isso todos
vocês devem seguir Sai. Vocês podem
conseguir qualquer coisa neste mundo
seguindo o caminho da verdade. Contemplem
Deus constantemente e enveredem pelo
caminho da verdade. (Neste momento, Swami
perguntou aos estudantes se Ele estava
causando algum inconveniente a eles com o
longo Discurso. Os estudantes responderam em
uníssono: “Não, Swami”.)
Nunca foi Minha intenção causar algum
mal a vocês. Esses pensamentos nem chegam
perto de Mim. Tudo o que Eu faço é para o bem
de vocês, e não o Meu. Até a comida que Eu
ingiro e a água que Eu bebo são apenas para
vocês. Na verdade, tudo o que Eu faço é para
vocês. A vida daqueles que perceberem esta
verdade será santificada. Não prestem
atenção a tudo o que os outros dizem. Os
ouvidos não foram dados ao homem para
escutar coisas desnecessárias. Afastem-se
daqueles que se entregam a conversas ruins.
Fiquei muito aflito ao saber que as
pessoas de algumas áreas dos distritos de
Leste e Oeste de Godavari estavam bebendo
água poluída. Providenciei o fornecimento de
água potável pura a um custo de
aproximadamente cem milhões de rúpias.
Próximo das baixadas, o Godavari passa, mas
as pessoas das regiões mais altas não tinham
uma gota de água para beber. Por isso, fiz com
que a água do Godavari subisse até as áreas
mais altas através de bombas e deixei as
pessoas muito felizes. Agora eles estão todos
muito contentes. Pretendo visitar essas
pessoas logo. Elas ficaram extremamente
felizes ao ouvir essa notícia. "Swami!”,

disseram. “Nunca imaginamos que Você
derramaria tamanha graça sobre nós. Seu
amor e compaixão são inigualáveis. Estamos
extremamente felizes e gratos em saber que
Você está nos visitando.” Eles estão limpando
todas as estradas do caminho e tomando as
providências
para
a
Minha
visita.
Ramakrishna e Kondal Rao, que executaram o
projeto, vão Me acompanhar. Assim, devemos
ajudar os outros e fazer o bem para todos, na
medida do possível. Se levarem assim a vida
de vocês, tudo acabará sendo bom para vocês
e também vão ficar felizes.
Devoção
exemplar
estrangeiros

dos

devotos

Queridos estudantes!
Mesmo que vocês se deparem com seus
inimigos, ofereçam cumprimentos a eles e
digam com amor: “Oh, irmão!". Com isso eles
também vão cumprimenta-lo da mesma
forma, com amor. Todos são irmãos e irmãs.
Somente quando vocês se comportarem dessa
forma poderão obter um bom nome para
nossa universidade. Não estamos cobrando
nem uma moeda de nossos estudantes, nem
sequer a taxa dos exames. Estudantes de
diferentes partes do país e até do exterior vêm
para cá, completam sua educação e retornam
com diplomas acadêmicos superiores.
Estamos investindo muito dinheiro para
fornecer diplomas de pesquisa também, como
Ph.D. Se todos os estudantes desenvolverem
um caráter exemplar como o dos estudantes
da Universidade Sri Sathya Sai, nosso país terá
um bom nome. Recebemos um bom relatório
sobre nossos ex-estudantes que estão
seguindo suas vocações nos Estados
Unidos. O relatório dizia o seguinte: "Swami!
Um número considerável de Seus estudantes
estão na América. Estão todos em cargos
elevados. Onde quer que fiquem, estão
espalhando alegria ao redor.” Algum tempo
atrás, nossos ex-alunos vieram a Prasanthi

Nilayam em um avião charter. Junto com as
famílias, formavam um grupo de 250 pessoas
no total. Eles experimentaram muita bemaventurança em sua estada em Prasanthi
Nilayam. Ao partirem, expressaram sua
gratidão: "Swami! Nunca imaginamos, nem
mesmo em nossos sonhos, que Você
derramaria tamanha graça sobre nós.”
Pretendo realizar uma volta ao mundo
em pouco tempo. Muitos devotos vêm da
África e da Rússia para cá. A devoção dos
russos é indescritível. Entre todos os devotos
que visitam Prasanthi, o número de russos é
muito grande. Eles experimentam imensa
bem-aventurança. (Apontando para os devotos
russos) Olhem! Esses devotos com as mãos
erguidas são todos russos. Estão todos cheios
de grande devoção. (Apontando novamente
para os devotos russos…) Vocês não são russos,
vocês pertencem a nós! Amo todos
vocês.
Queridos estudantes!
Há vários países no mundo, como
Rússia, EUA, Alemanha, Japão, Itália, França,
etc. Embora os países sejam diferentes, as
pessoas que moram em todos esses países
pertencem apenas a nós. Eles ajudaram muito
na construção do estádio coberto de Prasanthi
Nilayam. Trabalharam duro noite e dia. Eles
amam Swami intensamente. Consideram
Swami o seu alento vital. Onde quer que Eu vá,
eles me seguem; até correm atrás do Meu
carro. Foram para Chennai também quando
fui para lá. Pouco preocupados com as grandes
dificuldades e com as despesas, vieram para cá
apenas por Swami. Vocês precisam aprender
muito com a devoção deles a Swami.
– Do discurso de Bhagavan durante o
Mahashivaratri, no Sai Kulwant Hall,
em Prasanthi Nilayam, na tarde de 16 de
fevereiro de 2007.

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM

Monges budistas cantando mantras sagrados
no Sai Kulwant Hall, na véspera do Ano Novo
Chinês.
PEREGRINAÇÃO
ADILABAD

DOS

DEVOTOS

DE

Mais de 3.000 devotos do distrito de Adilabad,
em Andra Pradesh, vieram a Prasanthi
Nilayam em uma peregrinação de três dias, de
10 a 12 de fevereiro de 2007, e receberam as
divinas bênçãos de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba. Eles também apresentaram um
programa cultural e musical nessa ocasião
para o deleite de todos os presentes. Bhagavan
os abençoou com um Discurso inspirador.
Na manhã de 11 de fevereiro de 2007,
Bhagavan veio ao Salão Sai Kulwant às
8h15min. Assim que Ele se sentou no estrado,
os devotos de Adilabad começaram sua
apresentação de música devocional. Seus
grupos musicais, compostos de homens e
mulheres, encantaram a audiência com
cativantes canções devocionais por quase uma
hora. Uma onda de bem-aventurança correu
pelo Salão quando Bhagavan materializou três
correntes de ouro, uma atrás da outra, para
dois cantores e o compositor das músicas.
Depois desse excelente programa musical,
Bhagavan deu Seu Discurso nectarino,
exortando todos a aderirem ao caminho da
verdade e da retidão (o discurso de Bhagavan
na íntegra está disponível nesta edição). Seu

discurso foi seguido pelo cântico a plena voz
dos hinos védicos entoados por todos os
estudantes, espalhando vibrações divinas em
todo o ambiente. O programa da manhã
chegou ao fim com o arathi a Bhagavan às
10h05min.
À tarde, Bhagavan chegou ao Salão Sai
Kulwant às 4h30min e derramou a bemaventurança de Seu divino darshan sobre os
devotos no Salão. Ao darshan de Bhagavan
seguiu-se uma exibição de rica variedade de
formas de arte tribal e folclórica, apresentada
por diversos grupos de devotos de Adilabad.
Os grupos se posicionaram diante do estrado
um após o outro, apresentaram uma amostra
de sua forma de arte e ofereceram saudações
a Bhagavan. Bhagavan prestigiou toda a
exibição e abençoou todos eles.

A peça apresentada pelos Jovens Sai de
Adilabad mostrou como os ensinamentos de
Bhagavan estão transformando as vidas dos
jovens.
Sai Hi Jivan: uma curta peça
Depois disso, uma pequena peça intitulada
“Sai Hi Jivan” (“Sai é Vida”) foi apresentada
pelos Jovens Sai de Adilabad. Ela descrevia um
episódio relacionado à celebração do Ano
Novo por um grupo de jovens universitários e
mostrou como os ensinamentos de Bhagavan
estavam gerando transformações nas vidas
dos jovens, que estavam trilhando o caminho
do serviço altruísta, ao invés de gastar seu

tempo para comer, beber, fofocar e arranjar
casamentos. A peça trouxe à tona os principais
ensinamentos de Bhagavan, a saber, “ajudar
sempre, ferir jamais”, “ame a todos, sirva a
todos”,
unidade
das
fés,
valor
donamasmarana (repetição do nome de
Deus), “mãos que servem são mais sagradas
que lábios que oram”, etc., através de diálogos
e atuação dos jovens. No fim da peça,
Bhagavan abençoou os jovens e posou com
eles para fotografias. O programa cultural e
musical dos devotos de Adilabad teve uma
feliz conclusão com o arathi a Bhagavan às
5h40min.
BEM-AVENTURADO
SHIVARATRI
PRASANTHI NILAYAM

EM

Uma colossal aglomeração de devotos de
todas as partes da Índia e de países de alémmar deleitou-se na bem-aventurança
do darshan, sparshan e sambhashan
[visão,
toque e conversação] de Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba na auspiciosa ocasião do Shivaratri,
que foi celebrado na divina presença de
Bhagavan em Prasanthi Nilayam, em 16 de
fevereiro de 2007. O Salão Sai Kulwant, local
de encontro para as celebrações, foi
lindamente enfeitado para essa função
sagrada.
Na manhã de 16 de fevereiro de 2007,
Bhagavan veio ao Salão Sai Kulwant às 8h00,
em meio ao cântico de hinos védicos dos
estudantes presentes no Salão. Logo depois de
Sua chegada, Bhagavan abençoou e cortou os
bolos colocados na varanda pelos devotos e
estudantes estrangeiros e acendeu velas sobre
eles. Depois disso, foi ao estrado e ocupou o
Seu lugar. Enquanto os estudantes
cantavam mantras rudram e sivopasana
(versos em louvor a Shiva), Bhagavan
derramou, do estrado, a bem-aventurança
dodarshan sobre a imensa aglomeração de
devotos. Às 8h30min, os estudantes da
Universidade Sri Sathya Sai começaram a sua

apresentação musical, que incluía stotras
(cânticos sagrados) como bilvastotram,
shivashtakam, sai shiva stotram, etc., e
emocionantes solos de músicas devocionais
carnáticas clássicas e leves, enchendo todo o
ambiente com vibrações sagradas. O
programa da manhã foi finalizado com
o arathi a Bhagavan às 9h20min depois dessa
tão elevada apresentação devocional.
Na tarde de 16 de fevereiro, Bhagavan veio ao
salão Sai Kulwant às 16h15min e derramou a
bem-aventurança de seu darshan no Salão,
que estava lotado com sua máxima capacidade
por devotos ansiosos por Seu darshan nessa
noite auspiciosa. O programa começou com a
declamação de poemas em télugo por Sri A. V.
S. Raju, um devoto apaixonado de Bhagavan.
Sri Ajit Popat, da Inglaterra, fez, a seguir, um
breve discurso resumindo os ensinamentos de
Bhagavan em sete passos, e exortando os
devotos a colocá-los em prática para a sua
redenção. Bhagavan deu, então, Sua divina
Mensagem de Shivaratri (texto na íntegra
nesta edição), que concluiu às 18h50.
Imediatamente depois disso, começaram
os bhajans de Shivaratri, que se estendem por
toda a noite, puxados alternadamente por
alunos e alunas da Universidade Sri Sathya Sai,
aos quais a congregação inteira seguia em
coro com grande devoção.
Esse elevado e emocionante bhajan continuou
por toda a noite, enchendo os corações dos
devotos com bem-aventurança divina. Grupos
de cantores das equipes do ashram e do
hospital, assim como grupos de devotos de
muitos locais da Índia e de países
estrangeiros,
se
revezaram
para
puxar bhajans durante toda a noite de 16 de
fevereiro de 2007.

Na manhã de 17 de fevereiro de 2007,
Bhagavan veio ao salão Sai Kulwant às 8h00 e
abençoou
os
devotos
com
Seu
divino darshan e discurso nectarino. Antes do
discurso de Bhagavan, o doutor G.
Venkataraman,
antigo
vice-reitor
da
Universidade Sri Sathya Sai, dirigiu-se à
assembléia.
O
doutor
Venkataraman
mencionou a recente visita de Bhagavan a
Chennai e disse que Bhagavan não apenas
havia dado Seu amor na forma de água às
pessoas de Chennai, mas também havia unido
e transformado todos através de Seu amor,
que fluiu por toda parte. Fazendo uma menção
especial ao papel da juventude na divina
missão de Bhagavan, o distinto palestrante
observou que apenas os jovens poderiam
salvar o mundo do caos, seguindo o caminho
mostrado por Bhagavan. Depois disso,
Bhagavan abençoou os devotos com Seu
segundo discurso de Shivaratri, exortando
todos a se livrarem do ego e do apego, que são
os piores inimigos do homem. Bhagavan
observou que ninguém se torna grande pela
mera leitura de livros; é a boa conduta que
torna um homem notável. Os bhajans
continuaram por mais alguns minutos depois
que Bhagavan concluiu Seu discurso. As
celebrações de Shivaratri em Prasanthi

Nilayam tiveram um final feliz com o arathi a
Bhagavan às 9h40. Prasadam especial de
Shivaratri foi distribuída a todos no final.
CELEBRAÇÕES DO ANO NOVO CHINÊS
O Ano Novo chinês foi celebrado em Prasanthi
Nilayam em um ambiente repleto de amor e
piedade em 24 de fevereiro de 2007. Mais de
1.100 devotos de origem chinesa vieram de
Taiwan, Hong Kong, Tailândia, Indonésia,
Singapura e Malásia para celebrar esse
importantíssimo festival do calendário chinês
na divina presença de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba. O tema desse evento foi Devoção aos
Pais – a pedra angular da civilização e do
progresso chinês.
Nessa ocasião, Prasanthi Nilayam inteira
adotou uma aparência festiva com diversos
tipos de decorações e grandes pôsteres
anunciando o auspicioso evento e o tema das
celebrações. Decorações fabulosas foram
feitas no Salão Sai Kulwant, o lugar das
celebrações,
com
lanternas
chinesas,
bandeirinhas coloridas e luzes decorativas.
Um belo altar foi montado em estilo
tradicional chinês no estrado com uma estátua
de Buda no centro.
Canto de mantras por monges budistas
As celebrações do Ano Novo chinês em
Prasanthi Nilayam tiveram um auspicioso e
sagrado início na tarde de 23 de fevereiro de
2007, com o canto de mantras budistas
sagrados por 36 monges budistas das quatro
maiores escolas do Budismo Tibetano, a saber,
Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa e Gelukpa. O
programa começou às 4h, depois da chegada
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ao Salão Sai
Kulwant. Duas crianças, um menino e uma
menina, apresentaram cada um dos quatro
representantes das tradições tibetanas, que se
aproximaram e ofereceram katas tibetanos
(coloridas mantas de seda) a Bhagavan como

uma oferenda tradicional chinesa para o
cântico bem-sucedido dosmantras. Os mestres
tibetanos também fizeram outras oferendas
tradicionais a Bhagavan, que incluíam dharma
chakra (roda simbolizando a transformação),
amitayu tanka (pintura de uma deidade que
concede vida longa) stupa (réplica de um
monumento religioso simbolizando a mente
iluminada) e mandala (representação
geométrica tridimensional do universo).

Monges budistas cantando mantras
sagrados, gerando sentimentos positivos em
benefício do mundo.
Após essas ofertas a Bhagavan, os monges
começaram o cântico do mantra sagrado “Om
Mani Padme Hum”, o mantra mais comum no
Tibet, que se supõe conter a essência dos
84.000 ensinamentos do Senhor Buda, e sobre
o qual se acredita que gera amor, compaixão e
sentimentos positivos para a elevação do
mundo. Depois, os monges cantaram
o mantra “Samantabhadra”, que se supõe ser
o mais efetivo para a promoção do bem de
todos os seres, sendo, assim, considerado o
“Rei das Orações”. Depois disso, os monges
cantaram um mantra especial composto pelo
17° Karmapa Ogyen Trinley Dorje, que é
dedicado a Bhagavan.
Posteriormente, os monges cantaram
o mantra Gayatri 21 vezes. Como acontece nas
práticas budistas, todos os méritos advindos
do cântico dos mantras sagrados foram

dedicados à saúde e à felicidade de todos os
seres vivos. No final do cântico dos mantras, o
capitão Ong, de Singapura, se dirigiu à
multidão e explicou em detalhes a
importância do cântico de mantras. O
programa
foi
concluído
com bhajans.
Bhagavan abençoou todos os monges no final
e posou com eles para fotografias. Também
materializou uma corrente de ouro com um
pingente do Senhor Buda para o Capitão Ong,
que organizou esse programa.
Bhagavan inaugura celebrações do Ano
Novo Chinês
Na manhã de 24 de fevereiro, Bhagavan veio
ao Salão Sai Kulwant às 8h20min em uma
grande procissão liderada por cinco bailarinos
da dança do leão, que dançaram durante sua
entrada no Salão ao som de um tambor. Atrás
desse grupo de dança dos leões estavam oito
bem vestidos antigos imperadores chineses,
seguidos por um grupo de crianças chinesas
que cantavam o tradicional ‘Di Zhi Gui’ chinês
(versos que estabelecem o código de conduta
para crianças e estudantes).

Mais de 1.100 devotos chineses vieram a
Prasanthi Nilayam para celebrar o Ano Novo
Chinês na presença de Bhagavan.
Quando alcançou o palco, Bhagavan acendeu
as velas no altar para inaugurar o programa,
às 8h30min. Ele começou com cânticos
védicos apresentados por seis crianças de
EVH da Malásia. Isso foi seguido por um

discurso de boas-vindas por Sri Billy Fong,
presidente da organização das celebrações e
do Conselho Central Sathya Sai Baba da
Malásia. Expressando sua gratidão pela
permissão de Bhagavan com relação à
celebração do Ano Novo chinês em Sua Divina
Presença, Sri Billy Fong enfatizou as
semelhanças entre as culturas e crenças
indianas e chinesas. Mas a característica mais
notável dessa semelhança, disse ele, era a
ênfase na devoção pelos pais e ancestrais.
Enquanto a tradição cultural indiana declara
que a pessoa deveria reverenciar sua mãe e
seu pai como Deus, a cultura chinesa enfatiza
‘Xiao’, ou devoção pelos pais, como a virtude
suprema que todo ser humano deveria
possuir, adicionou o distinto orador. Depois
desse discurso, cinco casais chineses da
Malásia, de Hong Kong, da Indonésia, de
Singapura e de Taiwan, fizeram oferendas
tradicionais chinesas a Bhagavan. Isso foi
seguido pela apresentação a Bhagavan de um
livreto comemorativo sobre a devoção e a
honra aos pais e ancestrais. Posteriormente,
27 meninos e meninas da Malásia recitaram o
tradicional ‘Di Zhi Gui’ chinês com sua
execução inglesa para a alegria de todos.
O último item da programação matutina foi
uma apresentação musical do coral de adultos
da Malásia compreendendo 113 membros,
entre homens e mulheres, que cantaram
melodiosamente
uma
mistura
de bhajans chineses com canções tradicionais
do Ano Novo chinês, harmonizados em uma
doce música. Após uma breve sessão
de bhajansconduzida pelos estudantes da
Universidade Sri Sathya Sai, o programa da
manhã concluiu com o arthi a Bhagavan às
10h.
Meus Pais, Meu Tesouro : uma peça
À tarde, foi apresentada uma peça
intitulada "Meus Pais, Meu Tesouro", que
vividamente capturou o dilema de um

atarefado homem moderno que encara um
conflito entre as demandas do modo de vida
moderno e os valores tradicionais antigos. A
peça apresentou a história de um viúvo com
quatro filhos, chamado Kim Leng, que queria
mandar seu velho pai para um asilo por não
conseguir encotrar tempo para cuidar dele
devido a suas responsabilidades em casa e no
escritório. Os diálogos repletos de emoção
entre o velho e seu neto, intercalados com
apresentações de contos épicos e folclore da
cultura chinesa, no fim derreteu o coração de
Kim Leng, que percebeu o valor da devoção e
honra aos pais. A história da peça simples e
realista, os diálogos poderosos, a excelente
atuação do elenco, os figurinos apropriados, o
nobre tema e a direção perfeita deixaram um
impacto duradouro nos espectadores. Depois
da peça, Bhagavan abençoou o elenco e posou
para fotos com eles.

Juventude chinesa apresentando a dança do
dragão, no Sai Kulwant Hall, em 24 de
fevereiro de 2007.
DISCURSO
NA
OCASIÃO
DA
PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE
ADILABAD A PRASANTHI NILAYAM
O AMOR UNE A TODOS
Encarnações do amor divino – jovens!
É extremamente necessário para o
homem reconhecer a importância dos valores
humanos em sua vida. Devido à falta de
valores humanos, o homem hoje está levando
uma vida indigna de um ser humano.

A peça "Meus Pais, Meu Tesouro" encenada por
devotos chineses, transmitiu a mensagem de
respeito aos pais, e do dever de cuidar deles.
Uma espetacular dança de dragão executada
pela juventude da Indonésia foi o grand
finale das celebrações do Ano Novo chinês,
que foram concluídas às 18 horas com
oarathi a Bhagavan. Distribuiu-se prasadam a
todos no final.

A prática dos Valores Humanos é essencial
para a Paz Mundial
Um homem possui dois tipos de
qualidades – as internas e as externas. Más
qualidades como kama (desejo), krodha
(raiva), lobha (ganância), moha (ilusão), mada
(orgulho) e matsarya (ciúme) são externas,
enquanto valores como Sathya (verdade),
dharma (retidão), shanti (paz), prema (amor)
e ahimsa (não-violência) são internos.
Abandonando suas eternas e verdadeiras
qualidades internas, o homem hoje está
correndo atrás de tudo o que é material e
transitório. O homem deveria, ao contrário,
internalizar sua visão e desenvolver atma
bhava (visão do Ser).

É o bastante se o homem possuir
apenas sathya. Então, dharma virá a ele por si
só. Onde existir verdade e retidão, haverá paz.
Quando tivermos paz, o amor fluirá dentro de
nós. Aí, então, não haverá espaço para a
violência em nós. Hoje em dia, para onde quer
que você olhe, encontrará violência,
sofrimento e aflição. O homem deveria,
portanto, dar o melhor de si para desenvolver
as suas qualidades humanas inatas. A verdade
é eterna e indestrutível. Ela não nasce nem
morre. A verdade é apenas uma e é a mesma
para todos. Você não pode dizer que existe
uma verdade para um indivíduo em particular
e outra para os demais. A verdade é universal
– ela se aplica igualmente a todos os seres
humanos. Você deve cultivar tal verdade
universal. Sathyam Bruyath, Priyam Bruyath,
Na Bruyath Sathyamapriyam (fale a verdade,
fale agradavelmente e não fale uma verdade
desagradável). Isso é a humanidade real.
Quando aderir à verdade, você trilhará o
caminho correto. Aquilo que sente em seu
coração, é o que deve falar com sua língua. O
que proferir com sua língua, você deve colocar
em ação.
O homem deveria expandir seu coração.
Ele não deveria limitar seu amor apenas para
sua mulher e seus filhos. Ekam Sath Viprah
Bahudha Vadanti (a verdade é única, mas o
sábio se refere a ela por vários nomes). A
verdade é apenas uma, não existe uma
segunda verdade. Verdade é, de fato, o outro
nome de Brahman (o absoluto), que é
onipresente.
Portando,
primeira
e
principalmente, desenvolva a verdade em seu
coração e estabeleça-a firmemente. Quando
você planta a verdade em seu coração, ramos
dedharma brotarão dela. Com o crescimento
de dharma, você alcançará a paz. Quando tiver
paz, seu amor se tornar amplo e universal.
Então, as distinções entre “meu” e “seu”
desaparecerão e o amor reinará supremo em
todos os lugares. Como resultado, a violência

desaparecerá da face da Terra. Aí então, não
haverá espaço para lutas e disputas.

A luz do amor ilumina o universo
Raiva, desejo, cobiça, ilusão, orgulho e
ciúme não são as qualidades naturais de um
ser humano, devendo ser dominados.
Mantenha-os firmemente sob controle. Você
canta muitas canções, mas somente quando
você as cantar em um sruthi (ritmo)
apropriado é que serão agradáveis de se ouvir.
De forma semelhante, seus desejos precisam
ter um limite. Se você deseja se casar, tudo
bem, poderá fazê-lo. Mais tarde, se quiser ter
filhos, você também poderá tê-los. Mas você
deveria educá-los de um modo apropriado, a
fim de que eles sigam o caminho que leva a
Deus e redimam suas vidas. Existem certas
regras e regulamentos para a conduta
adequada da vida de um ser humano. Ele não
deve se comportar como os animais, os
pássaros ou as bestas. Ele deve controlar o seu
comportamento. Esse é o valor mais
importante para um ser humano. O homem é
o repositório de um enorme poder. Esse poder
deveria ser colocado em uso adequado.
Os valores humanos não são visíveis a
olho nu. Qual é a forma da verdade? Quem a
viu? Ela não possui forma, ela emerge dos

nossos corações. O que é dharma (retidão)?
Dharma é seguir os ensinamentos de nosso
coração. Onde está shanti (paz)? Está do lado
de fora? Não, no lado de fora você encontra
apenas ashanti (inquietação). Apesar de
possuir todos os tipos de riqueza, o homem
deseja paz e somente paz. Pergunte a qualquer
milionário. Sua resposta será: “eu tenho
dinheiro, casas e todo tipo de riqueza, eu
tenho tudo, exceto paz”. A paz, portanto, não
pode ser obtida do mundo externo, ela precisa
fluir de dentro. Onde há paz, há amor. O amor
projeta sua luz para todos, ele ilumina o
universo inteiro. Quando você fortalecer o
amor, não haverá, de modo algum, espaço
para o ódio. O ódio surge do sentimento de
separação. Por outro lado, se você
desenvolver o sentimento de unicidade, como
poderá haver ódio entre um e outro?
bangaru1!

Oh
Nenhum de vocês deve
possuir más qualidades como ciúme, ódio,
desejo e raiva. Desenvolvam amor. Amor é
Deus, Deus é amor. “Prema Mudita Manase
Kaho Rama Rama Ram...” (recite o Nome de
Rama com seu coração repleto de amor). O
amor é o maior presente de Deus para o
homem. O valor de qualquer objeto material
neste mundo pode ser avaliado, mas ninguém
é capaz de avaliar o valor do amor. Assim,
desenvolvam amor! Não apenas isso,
compartilhem seu amor com os outros.
Quando vocês conduzirem suas vidas
compartilhando amor uns com os outros, más
qualidades como ódio, ciúme, ego, etc., não
poderão se aproximar de vocês. Vocês
conhecem
uma
substância
chamada
“Lakshman Rekha”. Quando vocês desenham
numa linha com ela no chão, nenhum inseto
pode entrar na casa. Similarmente, onde existe
amor, más qualidades não podem ali adentrar.
Será o bastante se você possuir somente a
qualidade do amor. Se você compartilhar o
amor com os outros, ele não se esgotará. Na
verdade, quanto mais você o compartilha com
os outros, mais ele cresce. Todas as pessoas

deste mundo são filhas de Deus. Ele é o pai de
todas elas. Assim, todas possuem o mesmo
direito sobre Sua propriedade. Todos devem
compartilhar essa divina propriedade do
amor. Você pode se esquecer de qualquer
coisa neste mundo, mas nunca se esqueça de
Deus. Tudo neste mundo é transitório, tudo
vem e vai. Mas o amor não é assim, ele vem e
cresce. Desenvolvam amor por Deus. Façam
constantemente namasmarana (repetição do
nome de Deus) com absoluta fé em Deus. Nós
falamos sobre tantas coisas diariamente, por
que não podemos pronunciar os nomes
sagrados como Rama e Krishna? Sem dúvida
podemos. Uma vez que você cantar esses
nomes divinos, todas as suas aflições e
dificuldades sumirão. O homem possui
diversos tipos de preocupação:
Nascer é uma preocupação, estar na Terra é
uma preocupação, o mundo é uma causa de
preocupação e o é também a morte; a infância
inteira é uma preocupação e também o é a
velhice; a vida é uma preocupação, o fracasso é
uma preocupação; até mesmo a felicidade é
também uma misteriosa preocupação. Somente
a devoção a Swami colocará um fim a todas as
suas preocupações. Oh, gente! Desenvolvam tal
devoção e amor. (Poema em télugo)
A pureza de consciência é o âmago de todas
as práticas espirituais
Desenvolva amor por Deus para se livrar
de suas preocupações. Essa é a cura divina
para todas as suas aflições. Cantar o nome de
Deus pode colocar um fim a todo tipo de
preocupação. Onde está Deus? O que quer que
vocês vejam, Deus está ali. Os Pancha Bhutas
(cinco elementos: terra, água, fogo, ar e éter)
são manifestações da divindade. O corpo é
como uma bolha de água. A mente é como um
macaco louco. Não sigam o corpo, não sigam a
mente. Sigam a consciência. Desenvolvam
uma consciência pura e firme. De fato, todo
nosso sadhana (prática espiritual) tem como

finalidade a aquisição de chita shuddhi
(pureza mental). As más qualidades de desejo,
raiva, cobiça, ilusão, orgulho e ciúme vêm de
fora, essas não são as nossas qualidades
inatas. As nossas qualidades inatas são Sathya
(verdade), dharma (retidão), shanti (paz),
prema (amor) e ahimsa (não-violência), as
quais devemos cultivar.
Hoje em dia, para onde quer que se olhe,
encontra-se violência. As pessoas se engajam
em todo tipo de violência por causa de
dinheiro. O dinheiro vem e vai, mas a
moralidade vem e cresce! Muitos reis no
passado acumularam enorme riqueza. Algum
deles conseguiu levar um centavo consigo?
Não! Perto do momento de sua morte,
Alexandre Magno chamou seus ministros e
lhes disse que cobrissem seu corpo depois de
sua morte com um tecido branco, deixando
suas mãos para fora do esquife com as palmas
viradas para cima, e que levassem a procissão
funeral a todas as ruas da capital. Seu objetivo
era transmitir às pessoas a mensagem de que
o homem pode adquirir qualquer quantia de
dinheiro e conquistar inúmeros reinos, mas,
no fim, ele deve deixar o mundo de mãos
vazias. Toda a riqueza que adquirimos pode
nos dar somente satisfação temporária. A
verdadeira e eterna bem-aventurança reside
apenas no amor. Não basta passar seu tempo
com amor enquanto está aqui em Prasanthi
Nilayam. Estes momentos de bemaventurança deveriam ser alimentados para
sempre. Você deve continuar a viver em amor,
onde quer que esteja. Independentemente do
país em que você viva, seja ele Estados Unidos,
Inglaterra, Japão ou Alemanha, o amor não
sofre mudanças. É apenas o seu corpo que está
preso às limitações do espaço, mas o amor é
universal. Ele tudo permeia. Ele significa
unidade. Você deve, portanto, desenvolver
amor. Ame até aqueles que o encaram com
hostilidade. Se você encontra uma pessoa
assim, ofereça suas saudações a ela e diga,
“Olá, irmão! Como você está?” Então ele

também responderá, dizendo, “Irmão! Como
você está?” Todos são irmãos e irmãs. Deus é
o pai de todos. Como declara a Bhagavad Gita,
o atma eterno em todos os seres é uma parte
de Deus. Todos são aspectos da Divindade.
Vocês não são diferentes de Mim. Todos são
um. Vocês devem desenvolver fé em tal
unicidade. Onde está Deus? Ele está presente
em todo ser humano. Ele é o habitante interno
do coração do homem. Desenvolvem o
sentimento “Tudo o que faço é uma oferenda a
Deus, o habitante interno do meu coração”.
Tenha firme fé que tudo que acontece é apenas
para o seu bem. Vocês estão cientes de que a
uma pessoa sofrendo de malária será dada
uma mistura amarga de quinina. Apenas
quando a mistura amarga for consumida é que
a febre cessará. Similarmente, compreendam
a verdade de que as aflições e dificuldades que
vocês sofrem são para seu próprio bem. Deus
está presente em todos. Você não precisa ir a
lugar algum para procurá-Lo. Se olhar dentro
de seu coração e compartilhar seu amor com
os outros, poderá facilmente visualizar Deus.
Todos estão ligados pelo elo do amor. Todos
estão unidos em amor. Portanto, aonde quer
que vocês vão, sejam unidos. Em especial, a
juventude pode alcançar muito se estiver
unida. Orar, cantar o nome divino e amar a
Deus são os três sadhanas que devemos
sempre empreender. Quando você viver sua
vida baseada nesses três sadhanas, você
poderá alcançar qualquer coisa.
Outro dia, eu fui a Chennai. Até que fosse
até lá, muitas pessoas não acreditavam em
Deus. Mas elas foram transformadas depois de
eu ir até lá. Karunanidhi2 disse que ele deu seu
coração a Swami.
Oh, Deus, eu Lhe ofereço o coração que Você me
deu. O que mais posso ofertar a Seus pés de
Lótus? Eu oro para que Você o aceite. (Poema
em télugo)

Deus não está separado de você. Você
não está separado de Deus. Você e Deus são
um. Você deve sempre pensar “Deus está
presente em meu coração. Eu sou
verdadeiramente Deus”. Nomes e formas são
diferentes, mas Deus é um e apenas um.
Diferentes formas de Deus como Rama,
Krishna, etc., são aquelas imaginadas por
artistas como Ravi Varma. De fato, Deus não
possui forma particular. Os mulçumanos oram
a Alá. Alá não possui forma. Não há nada mais
elevado que Alá. Ele é supremo. Deus não
possui nome ou forma, mas ele assume a
forma
que
você
constantemente
contempla.Yad Bhavam Tad Bhavati (como é o
sentimento, é também o resultado). Nós
visualizamos Deus em uma forma particular
conforme nossos próprios pensamentos e
sentimentos. Desenvolvam o sentimento
“Deus está em mim, comigo e me guiando” e
levem uma vida feliz.
– Do discurso de Bhagavan em Prasanthi
Nilayam, em 11 de fevereiro de 2007,
na ocasião do Parthi Yatra (peregirnação a
Puttaparthi) dos devotos de Adilabad .
1 Literalmente, pepitas de ouro, expressão carinhosa
que Swami usa para se dirigir a seus estudantes.
2 Ministro-chefe de Tamil Nadu (estado cuja capital é
Chennai), há muito tempo ateu.

foi presidido pelo primeiro-ministro do Nepal,
Sri G.P. Koirala. O primeiro-ministro é um
fervoroso devoto de Swami e, apesar de uma
grave doença, compareceu ao evento e
participou totalmente das atividades. Ele
contou de que forma, durante sua última visita
a Prasanthi Nilayam, havia instruído o
fotógrafo a ficar alerta e tirar fotos de Swami
interagindo com ele durante a visita. Quando
Swami o chamou para uma entrevista, o
fotógrafo estava pronto com a câmera. Ao
entrar na sala de entrevistas, nosso Amado
Swami sorriu e deu ao fotógrafo uma mão
cheia de vibhuti. O fotógrafo estava segurando
a câmera com uma mão e um punhado
de vibhuti na
outra,
deixando-o
impossibilitado de tirar fotografias. Swami
então materializou um relógio de pulso e disse
para o primeiro-ministro realizar as ações
certas na hora certa. O premiê disse que a
glória de Bhagavan era indescritível. Também
afirmou que, sem espiritualidade, a política
era inútil. Ele instruiu todos os devotos a
espalhar a mensagem de Swami em todos os
cantos e esquinas do país. Sri Amar Karki, o
coordenador central da Organização Sathya
Sai do Nepal, falou sobre a missão do Avantar
da Kali Yuga. Durante as comemorações,
foram distribuídos alimentos e roupas para
118 crianças necessitadas.

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI
NEPAL
O MAJESTOSO PAÍS DO Nepal encontra-se aos
pés do Monte Kailash. Aconchegado entre a
Índia e a China, o país tem mais de 25 mil
devotos Sai. Em 30 de dezembro de 2006, foi
realizada uma grande celebração na cidade de
Biratnagar, para comemorar o jubileu de prata
do Centro Sai mais antigo do Nepal. O evento

Celebração do Jubileu de Prata do Centro Sai
mais antigo no Nepal, em 30 de dezembro de
2006. O Primeiro-Ministro do Nepal, Sri G. P.
Koirala, presidiu a comemoração.

Nepal tem aproximadamente 7.500 jovens Sai.
Todos os anos, a Conferência de
Desenvolvimento da Liderança Juvenil é
realizada em cada uma das cinco regiões
administrativas do país. A maioria dos Jovens
Sai participa do evento. Além disso, os jovens
organizam salas de treinamento de
computador para mulheres de classes
econômicas menos privilegiadas do país e
participam ativamente em campos médicos,
campanhas de doação de sangue e Narayana
Seva. Os jovens também realizam todos os
anos competições nacionais de oratória,
elaboração de ensaios, poesia e pintura, e
todos se baseiam em temas espirituais.
SERRA LEOA
O país litorâneo de Serra Leoa, localizado no
Noroeste da África, está experimentando a paz
depois de vários anos de desarmonia e guerra
civil. A região de Yoni é um aglomerado
esquecido de 64 vilarejos sem água, comida
nem saneamento adequados. De 17 de
dezembro de 2006 a 2 de janeiro de 2007, a
Organização Sathya Sai prestou os necessários
serviços médicos e deu alimento às pessoas,
especialmente as crianças afetadas pela
guerra civil.

Narayana Seva (Serviço à população carente)
em Yonibana, Serra Leoa.

Em 26 de dezembro de 2006, foi inaugurado
um acampamento médico pela Organização
Sathya Sai, na figura de Alhaji Dr. Ahmad Tejan
Kabbah, presidente da república de Serra
Leoa. O presidente viajaria à Meca para o Haj
no dia da abertura do acampamento. Apesar
da agenda cheia e do foco na viagem, ele pediu
para ser levado até Yonibana, onde
oficialmente inaugurou o acampamento no
meio de vários ministros, altos funcionários
civis, líderes supremos, sublíderes, anciões,
doentes e observadores de muitas regiões.
O povo de Yonibana recebeu quatro mil
mosquiteiros
tratados
medicamente,
contendo as palavras “Ame a todos, sirva a
todos” de Bhagavan. A Organização Sathya Sai
forneceu tratamento dentário, tratamento
médico e optometria para mais de 5.800
pacientes durante o mesmo período, com
encaminhamentos para o Hospital Choitram
na capital Freetown. A equipe médica trouxe
aproximadamente 600 quilos de remédios e
equipamentos, fornecendo um tratamento de
qualidade que os moradores nunca tinham
visto antes, e que não conseguiriam ter
pagado. Também houve a distribuição de 450
sacolas básicas, cada uma contendo 50 quilos
de arroz para os habitantes. Além disso, foi
preparada uma refeição especial para 1.650
crianças.

A Organização Sri Sathya Sai em Serra Leoa
distribuiu 4.000 mosquiteiros tratados
medicamente, além de organizar um
acampamento médico e distribuir provisões
de alimentos para os necessitados em
Yonibana .
Em seu discurso, o presidente novamente
agradeceu a Organização Sathya Sai por sua
ajuda contínua na tarefa de reconstruir o país
depois de uma guerra civil de 10 anos. Depois
ele visitou a clínica e recebeu tratamento para
os olhos. Este trabalho desinteressado
recebeu uma carta de gratidão e
reconhecimento de Jacob Kany, presidente
executivo da Alphasorie Trust de Serra Leoa.
A oração mais sincera de gratidão do trabalho
de Swami veio das centenas de beneficiários
dos serviços médicos, que afirmaram: “Agora
vimos Deus”.
CAZAQUISTÃO
O país independente do Cazaquistão, no
Centro da Ásia, noroeste da China, fazia parte
da extinta União Soviética. A 3ª Conferência
Nacional da Organização Sathya Sai do
Cazaquistão foi realizada na capital Astana, de
30 de setembro a 2 de outubro de 2006.
Compareceram ao evento 74 participantes de
10 cidades do Cazaquistão e uma do
Quirguistão. Os convidados de honra foram
Steen Piculell, presidente da Zona 8 da
Organização Sry Sathya Sai Baba, a renomada
cantora Dana Gillespie e o Coordenador
Central do Cazaquistão, Valery Voshinin. A
sala de conferências, localizada em um
parque, foi lindamente decorada e um cartaz
enorme foi montado no parque com as
palavras "Sua vida é Minha mensagem – Sri
Sathya Sai Baba”. As paredes do salão foram
enfeitadas com várias pinturas feitas por
crianças, apresentando o trabalho feito pela
Organização Sathya Sai no Cazaquistão.

A terceira Conferência Nacional da
Organização Sri Sathya Sai no Cazaquistão
aconteceu na capital Astana, de 30 de setembro
a 2 de outubro de 2007.
Steen Piculell falou na conferência, dando as
boas-vindas aos participantes e elogiando o
Cazaquistão por seu secularismo, como se
percebeu no trabalho da Organização Sathya
Sai e no recente simpósio sobre religiões do
mundo. O palestrante seguinte foi Valery
Voshinin, que lembrou a todos da
magnanimidade do Avatar e de como, através
de Sua graça, a SSSEHV está se enraizando no
mundo de fala russa. Por fim, Dana Gillespie
falou de suas experiências com Bhagavan e de
como elas haviam mudado radicalmente sua
vida. Depois das conversas, houve uma sessão
de uma hora de perguntas e respostas e
reuniões com relatos de vários coordenadores
nacionais Sai. Em seguida houve um concerto
para todos. Marat Omarov e Daulat Kerei,
reconhecidos músicos do Cazaquistão, se
apresentaram para a alegria de todos, e o
fechamento com chave de ouro foi a
apresentação revigorante de Dana Gillespie
por três horas.
CANADÁ
A transição dos jovens devotos Sai do
Programa de Educação Espiritual Sai para o
Programa de Jovens vem sendo o foco nos

últimos anos. A juventude canadense envolvese cada vez mais na Organização Sathya Sai
como ocupante de cargos nos Centros e na
Organização Nacional. Para facilitar essa
transição, foi desenvolvido o Programa de
Jovens Adolescentes, com um currículo
detalhado e um programa de treinamento de
professores. O currículo baseia-se no
conhecimento prático da literatura Sai exigida
pelos Jovens Adolescentes para participar
com sucesso dos Programas de Jovens. Nos
círculos de estudo foram debatidos temas
como Swami – Seu Amor, Vida e Trabalho,
Fases da Vida, Sendo um Jovem Equilibrado,
os Nove Pontos do Código de Conduta, Teto
aos Desejos, Relações com os Pais, Habilidades
de Estudo, Liderança Sai, Serviço e Tornandose um Jovem Dinâmico.

representando Centros Sai, com um programa
ativo para jovens, participaram da oficina de
um dia. A oficina destacou as metas, objetivos
e atividades do Programa para Jovens
Adolescentes. Todos os participantes
receberam um manual com planos detalhados
de lições. O feedback dos ocupantes de cargos
na Organização, bem como dos jovens e dos
pais, foi positivo, e o currículo e o método de
entrega foram elogiados.
Depois da
conferência, foram iniciadas as oficinas de
dois dias em todo o país, sobre cada tópico do
currículo, e continuarão ocorrendo ao longo
de 2007.
MALÁSIA
A Organização Sri Sathya Sai Baba da Malásia
recebeu o prêmio nacional NSTP-PwC, por ser
uma das organizações mais comprometida do
país, dedicando-se ao serviço desinteressado
aos pobres e necessitados. A Organização Sai
recebeu o segundo prêmio do primeiroministro da Malásia, Datuk Seri Abdullah
Ahmad Badawi, em uma cerimônia realizada
no dia 05 de dezembro de 2006, em Kuala
Lumpur.

Workshop de Facilitadores de Jovens
Adolescentes organizada em Toronto, Canadá,
em 21 de outubro de 2006, na qual se deliberou
sobre as metas e objetivos do Programa para
Jovens Adolescentes.
A implementação deste programa iniciou em
vários Centros Sai no país e ganhou o reforço
da recente Conferência de Facilitadores de
Jovens Adolescentes para o Leste do Canadá,
realizada em Toronto, em 21 de outubro de
2006. No total, 21 facilitadores de jovens

Organização Sri Sathya Sai na Malásia
recebeu o prêmio nacional pelos seus
serviços humanitários, do Primeiro-Ministro
da Malásia, em evento ocorrido em Kuala
Lumpur, em 5 de dezembro de 2006.

O prêmio foi patrocinado pelo The New Straits
Times Press, o jornal em inglês mais antigo da
Malásia, e pela Price-Waterhouse Coopers,
empresa de contabilidade renomada no
mundo todo. Na citação do prêmio, a
Organização Sri Sathya Sai Baba da Malásia foi
reconhecida por promover os valores
humanos ultrapassando os limites sociais e
religiosos,
por
prestar
um
serviço
desinteressado para os pobres, doentes e
necessitados e pelo trabalho na promoção da
harmonia inter-racial e inter-religiosa entre a
geração mais jovem.

necessidades. Na última sessão de
voluntários, em novembro de 2006,
aproximadamente 20 pessoas, incluindo
jovens, empacotaram vários milhares de
refeições para as famílias na região de Puget
Sound.

COLÔMBIA
Bogotá é a capital da Colômbia, localizada aos
pés da Cordilheira dos Andes, no extremo
norte. A Organização Sathya Sai realizou
vários acampamentos médicos no passado e,
em fevereiro de 2006, foi inaugurada uma
clínica médica permanente no prédio do
Instituto de Valores Humanos, onde ocorrem
as aulas de treinamento da SSSEVH. Sete
médicos Sai realizam quatro atendimentos
todos os dias da semana, gratuitamente. Da
inauguração até 31 de dezembro de 2006,
1.567 pacientes foram atendidos e 31 devotos
Sai foram treinados na prestação de
Primeiros-Socorros. Em conjunto com a
clínica médica existente no mesmo prédio, o
Instituto de Valores Humanos treinou 255
professores em SSSEVH, e esses professores
incorporaram a SSSEVH no currículo escolar
normal do país.
ESTADOS UNIDOS
Desde 2001, jovens do Centro Sai Baba do Sul
de Seattle e do Centro Sai Baba do Leste de
Seattle formam equipes para trabalhar em um
sábado, a cada três meses, para empacotar
muitos alimentos no armazém da Food
Lifeline. Este alimento é distribuído para os
bancos de alimentos e os abrigos da região,
onde são distribuídos a famílias com

Membros do Centro Sai de Seattle
empacotando alimentos no armazém da Food
Lifeline, para distribuição às famílias
necessitadas.
Como parte das celebrações do aniversário de
80 anos de Bhagavan, foi inaugurado o Banco
de Roupas de Ashland, em outubro de 2005,
na Carolina do Norte. Em 15 de dezembro de
2006, cerca de 45 caixas enormes contendo
roupas de boa qualidade foram doadas pelos
devotos dos Centros Sai da região. O banco foi
montado nas instalações de um banco
alimentício e, dessa forma, os beneficiados
podiam se servir com alimentos e roupas. As
roupas
foram
distribuídas
para
aproximadamente 100 famílias indigentes no
Narayana Seva.

recebeu aulas. Cento e sessenta professores
do governo e 40 Bal Vikas Gurus participaram
do treinamento. O distrito distribuiu saris
para 86 mulheres pobres da cidade de
Hiramandalam, cavou um poço de água
potável em Bhaskar Nagar e forneceu auxílio
financeiro de cinco mil rúpias para três
famílias, para a realização de casamentos no
vilarejo de Kattulakaviti. Foi organizado um
grande acampamento de seva no Dia de Ratha
Saptami (noite do dia 24 até a noite do dia 25)
no Templo Sri Suryanarayana Swamy, em
Arasavelli, oferecendo Narayana Seva para
7.800 peregrinos. O distrito encarregou-se de
limpar as instalações do templo de hora em
hora, organizar as filas para o darshan e
providenciar acomodação para 1.200
peregrinos.
Roupas sendo distribuídas durante um dia
de Narayana Seva (Serviço à população
carente) em Ashland.
Fundação Sri Sathya Sai Mundial
ÍNDIA
Andhra Pradesh: O distrito de Godavari,
localizado no leste do estado, abriu cinco
Centros de Seva Sri Sathya Sai recémconstruídos, nas cidades de Rajahmundry,
Atreyapuram, Peddapuram, Kirlampudi e
Peddapadu. Nessa ocasião, foram realizados
os programas Vratas e Narayana Seva da
organização Sri Sathya Sai, além da
distribuição de 24 amruta kalasams
(alimentos), três triciclos e duas máquinas de
costura para algumas pessoas necessitadas de
Atreyapuram.
O distrito de Srikakulam montou um
acampamento
de
treinamento
para
professores da rede pública sobre Educação
Sri Sathya Sai em Amadalavalasa, de 19 a 21
de janeiro de 2007. A faculdade do Instituto
Sri Sathya Sai de Educação, em Mumbai,

O distrito de Ranga Reddy realizou um Círculo
de Estudos sobre o Programa de
Conscientização em Vikarabad, no dia 21 de
janeiro de 2007, observou o Dia Sem Lepra, na
Colônia de Leprosos Shantinagar, no vilarejo
de Pedda Ameerpet, em 28 de janeiro de 2007,
e realizou o casamento de uma moça leprosa,
fornecendo toda a alimentação tradicional
necessária, bem como Mangal Sutra de ouro,
roupas, etc.
Assam, Manipur e Estados do Nordeste: O
aniversário de 81 anos de Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba foi celebrado no Centro Sai de
Guwahati no mês de novembro de 2006. Os
auspiciosos eventos iniciaram em 11 de
novembro, quando o akhanda bhajan,
realizado por 24 horas no mundo todo, foi
realizado no Centro Sai Guwahati, na presença
de um grande número de devotos. Depois
houve a visita ao Lar do Leproso de Boko,
distante 65 quilômetros do Centro Sai
Guwahati, em 14 de novembro. Esse início
contou principalmente com devotos de Mahila
da unidade de Panbazar do Guwahati Samithi,
auxiliado por jovens membros do Seva Dal.
Além de encontrar os residentes com sorrisos

e saudações e Sai Ram, foram distribuídos
alimentos, roupas de lã, cobertores, etc., tudo
com muito amor.

um dia, em 29 de dezembro de 2006, em
Dimapur, Nagaland, com um programa
subseqüente em Imphal, de 31 de dezembro
de 2006 a 2 de janeiro de 2007, e depois de 4
a 12 de janeiro de 2007 em Kanglatomgbi,
distrito Senapati de Manipur. O cronograma
foi concluído em Guwahati, Assam, de 15 a 17
de janeiro de 2007. Um feliz presságio dos
programas foi a presença de estudantes e
jovens Bal Vikas, que resolveram aprender a
cantar os Vedas no tom e no espírito
adequados e a cantá-lo como exercício
espiritual para a purificação de toda a
atmosfera.

Devotos de Sai visitaram o Lar do Leproso de
Boko em 14 de novembro de 2006 e
distribuíram produtos de necessidade diária
para os internos.

Délhi: A Organização Sai de Délhi organizou
até agora acampamentos de doação de sangue
em 25 áreas de Délhi, abrangendo mais de 30
mil pessoas, com atividades de porta em porta
e interação com aproximadamente 150 mil
pessoas nessas áreas.

O Dia de Shakti Swaroopini foi lembrado em
19 de novembro pelas mulheres. Sob a
orientação de Mahila Vibhag (a área de
mulheres) do Samithi, as mulheres
organizaram um ponto de exibições para a
venda de roupas femininas e infantis, feitas
pelas mulheres do Centro Sai. A finalidade é
proporcionar segurança financeira para as
classes
menos
privilegiadas
e
economicamente mais fracas entre as
mulheres. Este esforço deve ser continuado no
sentido de tornar as mulheres autoconfiantes.
Elas visitaram hospitais e distribuíram frutas
entre os pacientes internos. Também
visitaram um Lar de Crianças, onde era
realizado um check-up pelos médicos
acompanhantes; foram distribuídos remédios
sem nenhum custo.
Para ter uma regra uniforme e um padrão de
cantos dos Vedas, organizou-se uma série de
acampamentos de treinamento em Assam,
Nagaland e Manipur. O programa foi realizado
durante três dias, de 26 a 28 de dezembro de
2006, na Escola Sri Sathya Sai Vidya Vihar, em
Golaghat, Assam, seguido por um programa de

Distribuição de suéteres no Centro em Burari.
O projeto de serviço no vilarejo de Burari, no
distrito norte de Délhi, tem aproximadamente
1.700 estudantes rurais de Bal Vikas. A
Organização Sai distribuiu uniformes
escolares para os alunos economicamente
desfavorecidos desses centros rurais de Bal
Vikas, como parte das celebrações de 81 anos
de Bhagavan. Os Jovens Sai em Burari
realizaram umapalki seva (procissão em

palanquim) no dia 23 de novembro de 2006;
as jovens mahilas(mulheres) limparam as
ruas do vilarejo pela manhã, antes de passar a
procissão. No dia 03 de dezembro de 2006,
100 crianças economicamente desfavorecidas
receberam blusões no Centro de Seva de
Burari. Também foram distribuídos lençóis
gratuitos para os pais dessas crianças.
Em 02 de dezembro de 2006, mais de 400
estudantes de uma Escola Corporativa
Municipal no Leste de Délhi receberam
acompanhamento dentário e ocular gratuito,
com o fornecimento de óculos grátis para os
estudantes necessitados. Também foram
feitos testes ns estudantes para detectar
daltonismo. Onze outros acampamentos
foram organizados até agora pelo distrito do
Leste de Délhi. O distrito recebeu permissão
para
realizar
esses
acampamentos
odontológicos e oculares gratuitos em 400
escolas corporativas do município. Espera-se
que uma permissão semelhante seja
concedida às escolas dos distritos norte e sul
de Délhi.
A Escola de Corte e Costura de Sri Sathya Sai,
existente em Holambi Khurd, no Norte de
Délhi, treinou seu primeiro grupo de 30
mulheres. No dia de Natal, 25 de dezembro de
2006, as três melhores alunas da escola
receberam máquinas de costura grátis da
Organização Sai. O segundo grupo a concluir o
curso receberá as máquinas de costura em
março de 2007. O objetivo do programa é
treinar mulheres rurais para lhes dar
independência
financeira
e
fornecer
oportunidades de trabalho autônomo.
Jammu e Kashmir: A Organização de Seva Sri
Sathya Sai de Jammu e Kashmir organizou
acampamentos veterinárias gratuitos nos
vilarejos Kail-Sunal, Kartholi, Jatwal, Jakate e
Budsoo em novembro e dezembro de 2006.

Animais sendo tratados no acampamento
veterinário no vilarejo de Budsoo (distrito
de Jammu), organizado pela Organização
Sai em Jammu e Kashmir, a qual
providenciou esse serviço para o tratamento
de aproximadamente 2.850 animais em
cinco acampamentos desse tipo.
Aproximadamente
2.850
animais
de
diferentes tipos receberam tratamento
gratuito nesses acampamentos. Os animais
receberam doses de anti-helmínticos de
amplo
espectro
para
controle
de
contaminação de vários vermes. A instalação
foi realizada na porta dos moradores.
Os moradores dos vilarejos gostaram da
função da Organização Sai e mostraram
interesse de que esses acampamentos
gratuitos fossem organizados regularmente,
para benefício das pessoas pobres.
Kerala: os Jovens Sai iniciaram três novos
programas para cuidar dos mais idosos,
ajudar os estudantes fracos nos estudos antes
dos exames e estabelecer as Fazendas Sri
Sathya Sai. Eles também estão se
concentrando em programas contínuos, como
distribuição de arroz para os necessitados,
adoção de escolas e atenção às crianças de
saúde debilitada.
O distrito de Kasaragod iniciou um novo
projeto.
Onze panchayats (conselheiros;
pessoas mais idosas que representam um
vilarejo ou uma casta) do distrito são afetados

por
endosulfano.
As
pessoas
são
extremamente pobres e não estão em
condições de pagar um tratamento
prolongado. A Organização Sai adotou todas
essas famílias para tratamento. Os pacientes
que não conseguiam nem se mover estão se
recuperando com rapidez, com a graça de
Bhagavan.

O “Sai Neethi” (fórum de advogados) deu
início a programas de conscientização
jurídica. Como essa unidade é aprovada pela
Alta Corte de Kerala para este trabalho,
doispanchayats no distrito de Kannur
concluíram este programa com a ajuda do “Sai
Neethi”.
No distrito de Kasaragod, foram organizadas
atividades de seva (serviço) para o povo tribal.
No distrito de Kannur, membros do Seva Dal
realizaram atividades de seva durante o
festival da juventude no estado. Vinte e cinco
mil estudantes participaram dessa função.

Organização Sai em Kerala, organizando
atividades de serviço em áreas tribais no
distrito de Kasaragod, para ajudar aos
nativos.
O distrito de Malappuram começou outro
projeto muito necessário. Em alguns lugares,
as pessoas estão cometendo suicídio devido à
pobreza. A organização do distrito, com a
ajuda dos panchayats, identificou os lares
necessitados. Três panchayats ajudaram a
Organização Sai a identificar 25 desses lares
para prestar ajuda oportuna.
Para realizar o desejo de aniversário de
Bhagavan, de levar a mensagem de Deus a
todas as ruas, a mahila vibhag (área de
mulheres) decidiu celebrar 2007 como o ano
do satsang(cantos na comunidade). Teve
início com elas um satsang em cada canto e
esquina do estado, tendo sido organizado
principalmente por pessoas que não
pertencem atualmente à Organização Sai.

Orissa: O treinamento em nível estadual para
professores, um total de 133 provenientes de
18 Escolas Sri Sathya Sai, foi realizado em uma
atmosfera de amor e devoção no auditório do
Instituto dos Engenheiros, Bhubaneswar, em
Orissa, de 5 a 7 de janeiro de 2007. Pessoas
capacitadas de toda a Índia ministraram este
treinamento.
Nesta ocasião, foi organizada uma exibição
baseada no plano principal de Bhagavan para
a educação, destacando Seus ensinamentos
sobre educação em valores humanos e
educare.

Membros da Organização participando dos
Bhajans (cânticos devocionais) na sessão
inaugral da Conferência.

Foi organizada uma reunião de devotos na
tarde de 6 de janeiro, tendo sido apresentado
um programa cultural abrangendo canções
grupais, uma dança de Odissi e uma peça
sobre a Abordagem Integrada para Educação
de Valores.
O treinamento de três dias foi realizado em
um ambiente de amor pela graça infinita de
Bhagavan, e os professores participantes
foram imensamente beneficiados por ela.
A 31º Conferência Estadual da Organização Sri
Sathya Sai, em Orissa, foi realizada em
Bargarh, de 19 de janeiro a 21 de janeiro de
2007, da qual participaram 1302 pessoas com
cargos na Organização.
O tema da conferência foi "Experimentando a
Divindade", que é o resultado da
transformação espiritual através do sadhana.
Este aspecto da transformação foi destacado
em diferentes palestras, discussões e oficinas.
Um simpósio sobre este tema na sessão geral
da tarde, em 20 de janeiro de 2007, destacou
o processo de transformação e sua
experiência máxima, a realização em Deus.
Quatro mil devotos compareceram.

Uma parte da exposição mantida durante a
conferência “Experimentando a Divindade”,
em Bargarh, Orissa.

A visão, o progresso e os planos de ação para
o processo de transformação foram
salientados em deliberações, simpósios e
oficinas. As conversas se estenderam sobre
experimentar a divindade através do caminho
de karma, bhakti e jnana (ação, devoção e
conhecimento), como se vislumbra nas
atividades da Organização, no conceito de
saúde holística, tecnologia de mídia eletrônica
e atividades dos jovens, incluindo as
atividades debal vikas e de mahila vibhag. Os
programas culturais baseados em valores das
criançasbal vikas deram um alento divino a
cada tarde.
Foi inaugurada uma exibição em 19 de janeiro
de 2007, que destacou o significado espiritual
de todas as atividades da Organização, da vida
e da mensagem de Bhagavan Baba e das
realizações da Organização Sai sob as três
áreas da educação, da devoção e do serviço.
Rajasthan:
Foram
organizados
acampamentos de conscientização de jovens
sobre cultura e espiritualidade indianas em
Jodhpur e Jaipur em outubro de 2006,
durando três dias cada um. Foram explicados
nesses campos os princípios básicos da
cultura e da espiritualidade indianas, e
organizou-se um treinamento prático
de bhajans e cantos védicos para os
participantes. Os Jovens Sai também
apresentaram peças e bhajansdurante os
acampamentos.
Os Jovens e estudantes da Jaipur Samithi da
Escola Sri Sathya Sai para Mulheres, em Jaipur,
organizaram uma exibição sobre Educação em
Valores Humanos, de 8 a 11 de novembro de
2006, nas instalações do colégio. Os
estudantes e a equipe do Colégio Sri Sathya Sai
assistiram à exibição. A equipe visitante de
UGC também veio ver a exibição e gostou
muito.

O Sri Sathya Sai Seva Samithi, de Bhilwara,
realizou um experimento único, combinando
cinco aspectos do despertar espiritual em um
programa de uma semana, de 09 a 15 de
janeiro de 2007. O programa abrangeu a
recitação do Bhagavata, um bhajan yatra
(Nagar Sankirtan) realizado por 500 devotos
Sai nos principais mercados da cidade de
Bhilwara, uma exibição colorida sobre a
cultura, a espiritualidade e o educare indianos,
postos de vendas de literatura Sai e a
distribuição gratuita de literatura Sai, e um
acampamento desadhana para os devotos Sai
na manhã e na tarde, junto com as atividades
de serviço do dia.

Um experimento único foi realizado pelo Sri
Sathya Sai Seva Samithi de Bhilwara,
combinando cinco aspectos do despertar
espiritual em um programa de uma semana de
duração, de 9 a 15 de janeiro de 2007.
O programa todo foi organizado em um local
público central, em uma enorme tenda, com
um público de três a seis mil pessoas nos sete
dias da programação. A exposição foi vista por
três mil alunos de 25 escolas e por um grande
número de pessoas da platéia. Mais de 100
pessoas expressaram sua vontade de receber
o darshan de Bhagavan e participar do
Rajasthan State Prasanthi Seva em julho de
2007.
Tamil Nadu: O Ati Rudra Maha Yajna foi
realizado em Chennai de 20 a 30 de janeiro de
2007 No nono dia do Yajna, ou seja, no
domingo, na tarde de 28 de janeiro, Bhagavan

Sri Sathya Sai Baba abençoou e inaugurou um
novo projeto assistencial da Organização Sri
Sathya Sai, em Tamil Nadu.
Sessenta e três hospitais de Chennai, incluindo
centros de diagnósticos e imagens, se
ofereceram para fornecer um leito em cada
um dos hospitais ao longo do ano, a fim de
garantir tratamento para os pobres e
necessitados
inteiramente
de
graça,
independentemente da enfermidade ou das
despesas envolvidas. Os centros de
diagnóstico e imagem se ofereceram para
apoiar este esquema prestando serviços
gratuitos
como
raios
X/ressonância
magnética, etc. O tratamento gratuito nos
hospitais oferecidos através deste projeto vai
incluir consultas gratuitas, avaliações,
tratamento médico-cirúrgico, remédios e
acompanhamento. No projeto, também foram
oferecidos radioterapia para pacientes com
câncer e aconselhamento e investigações
genéticas para prevenir anomalias congênitas.
Também foram disponibilizadas terapias de
campo magnético para artrite e cicatrização
de feridas (por exemplo, úlceras de pé
diabético).
Os membros da Ala Jovem e Seva Dal da
Organização Sri Sathya Sai de Tamil Nadu vêm
realizando um grande número de atividades
de grama seva, que incluem acampamentos
médicos organizados sob a supervisão direta
de profissionais médicos qualificados de
várias especialidades. Os pacientes pobres e
necessitados que precisam de tratamento
posterior
são
identificados
nesses
acampamentos médicos. Esses pacientes
serão encaminhados através da Unidade
Médica da Organização Sri Sathya Sai de Tamil
Nadu. Os participantes e os paramédicos do
Seva Dal vinculados à assistência Sai vão
cuidar desses pacientes espiritual e
psicologicamente.

por lhes dar água potável pura através do
projeto Sai Ganga, em um gasto estimado de
200 milhões de rúpias. Com certeza todo esse
investimento reduziu a incidência de doenças
provenientes da água, como febre tifóide,
cólera, icterícia, etc.

Bhagavan abençoou um novo projeto de
assistência médica iniciado pela Organização
Sri Sathya Sai em Tamil Nadu no qual um
grande número de hospitais ofereceu um leito
livre para pacientes pobres em cada um.
O Prof. N. Rangabashyam, renomado
gastrenterologista cirúrgico, apresentou o
projeto em nome de 63 hospitais a Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba, invocando Suas bênçãos
divinas para a implementação. Ele afirmou
que Sri Sathya Sai Baba havia pedido, em uma
ocasião anterior, que os médicos amassem
seus pacientes, amassem até que doesse,
amassem até que nada sobrasse. Ele
mencionou que esses 63 hospitais passariam
a ser 200 em alguns meses, afirmando
também que faria esforços para ampliar o
projeto para toda a Índia.
“Deus é Narayana se dirigindo a nós para
oferecer uma terapia ideal e sem falhas para
os doentes. Ele sozinho é o fazedor, dando vida
aos pacientes. Somos todos Seus instrumentos
para fazer serviço e estender uma mão
prestativa”, afirmou.
Ele mencionou que esta era a única profissão
em que os pacientes literalmente entregavam
a vida aos médicos; essa confiança não existia
em nenhuma outra profissão, acrescentando
que as doenças não tiravam férias, e que
também os médicos não se aposentavam nem
“penduravam as chuteiras”. Rangabashyam
observou que o povo de Chennai estava
expressando sua gratidão a Bhagavan Baba

No final do discurso, cada um dos médicos
participantes recebeu um kit contendo
estetoscópio, aparelhos de medição da
pressão arterial e uma cópia do "Orientações
Divinas para Médicos de Sri Sathya Sai Baba”,
depois de serem abençoados por Bhagavan
Baba.
Uttar Pradesh e Uttarakhand: Devido à
escassez de chuva na região de Bundelkhand
nos últimos cinco anos, os fazendeiros da
região que possuem pequenos pedaços de
terra estavam cometendo suicídio porque,
sem o rendimento da terra, não havia como
pagar os empréstimos feitos. A zona de Jhansi
e Banda Samithi realizaram uma pesquisa nos
vilarejos próximos e descobriram que nove
fazendeiros de Padui haviam se suicidado.
Outro fazendeiro que ia cometer suicídio foi
salvo pelos moradores. Os moradores
começaram a ajudar seus irmãos muito
pobres fazendo jejum uma vez por semana e
dando a eles a comida economizada.
Em 13 de janeiro de 2007, o Convocador de
Seva Dal Conjunto do Estado, o Coordenador
da Região Jhansi, o Presidente do Distrito,
Banda e uma equipe de 16 membros do Seva
Dal passaram um dia inteiro com os
fazendeiros do vilarejo Padui e suas famílias.
O dia começou com bhajans. Havia presentes
aproximadamente 100 moradores. Dois
jovens do vilarejo relataram seus problemas.
Os moradores tomaram conhecimento da
Divindade de Bhagavan e de Sua missão e 18
famílias muito pobres aceitaram um pacote
contendo 28 quilos de alimentos, com farinha,
arroz, lentilha e óleo, junto com um lençol
como prasadde
Bhagavan.
Outras
21

mulheres receberam dois quilos e meio de
arroz cada, além de um xale de lã.
Muitas medidas a longo prazo foram
planejadas pelo Banda Samithi para
implementação futura no vilarejo, incluindo
acampamentos médicos mensais e análise e
tratamento
dos
pacientes
de
TB,
conscientização de saúde e higiene, ajuda aos
estudantes em educação, poços comunitários
para irrigação, aulas de treinamento
vocacional para garotas do vilarejo e ajuda aos
jovens desempregados para que encontrem
trabalhos adequados. Os moradores estavam
muito felizes em ter a graça de Bhagavan e
como gesto de amor alguns deles vieram até a
estação de trem para acompanhar os
membros da Organização. No rosto de todos
havia confiança depois da visita dos membros
do Seva Dal. O evento foi bem noticiado nos
jornais.

lindo altar foi montado no acampamento.
Também foi organizada uma exposição sobre
Swami e Sua missão, e sobre o seva realizado
pela Organização Sai nos dois estados. Onagar
sankirtan normal, bhajans,
apresentações
sobre Bhagavan e Sua missão foram
realizados diariamente. Cerca de 200
membros do Seva Dal prestaram serviços no
controle de tráfego, nas passagens para banho
no rio e também ajudando as pessoas a
encontrar seus entes perdidos.
Foi decidida a realização de pelo menos uma
grande atividade espiritual por mês em um
determinado dia em todo o estado. Em janeiro,
foram realizados homas (rituais de sacrifício),
cantos do Sai Gayatri, mantra Gayatri etc., no
dia de Makar Sankranti, em todos os distritos
em algum lugar público, com início às 9 da
manhã. Em alguns locais, ohoma durou até
nove horas. Até pessoas que não são devotos
Sai se juntaram a essa atividade sagrada
realizada para a paz mundial.

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA
O QUE VEM COM VOCÊ NO FINAL

Acampamento de serviço montado pela
Organização Sai na região de Kumbh Mela,
em Allahabad, de 11 de janeiro a
3 de fevereiro de 2007.
Foi montado um acampamento de serviço
pela Organização Sai em Sri Sathya Sai Marg,
na região de Kumbh Mela, em Allahabad, de 11
de janeiro a 3 de fevereiro de 2007, com
capacidade para acomodar cerca de 200
pessoas, homens e mulheres separados. Um

UM HOMEM TINHA TRÊS AMIGOS. De
repente, solicitou-se a ele que levasse uma
testemunha para o tribunal. Assim, ele pensou
em pedir ajuda a seus amigos. Procurou um
deles e disse: “Querido amigo! Fui intimado
para ir ao tribunal e preciso levar uma
testemunha. Você viria comigo à corte para
ser minha testemunha?” O amigo respondeu
que não sabia o que queria dizer ser
testemunha, e acrescentou: “Não sei nada
sobre procedimentos no tribunal. Tenho
medo do que possa acontecer comigo se for lá
com você. Desculpe-me, mas não posso ir.”

O primeiro amigo recusou-se em oferecer
qualquer ajuda, dizendo: "não sei nada sobre
procedimentos no tribunal".
O homem ficou um pouco preocupado, e
procurou o segundo amigo. Depois de explicar
a situação, ele perguntou: “Você vai me
ajudar?” Seu amigo respondeu: "Claro, irei ao
tribunal. Mas, me desculpe, eu não posso ficar
lá no púlpito das testemunhas.”
Depois de ouvir este tipo de resposta negativa
dos dois amigos, este homem já estava ficando
consternado. Então, foi até o terceiro amigo e
explicou toda a situação. Seu terceiro amigo
disse: “Querido amigo! Não tenha medo. Eu
certamente irei ao tribunal com você e farei
tudo o possível para protegê-lo.” Depois de
dizer palavras tão encorajadoras, o amigo lhe
disse para seguir sua jornada.

Finalmente, seu terceiro amigo concordou em
ir com ele ao tribunal e ofereceu toda ajuda a
ele. Do mesmo modo, as boas ações de um
homem são seu verdadeiro amigo.
Nesta história, quem são os três amigos e
quem é esse homem? Essa pessoa,
personagem principal desta história, é na
realidade o próprio ser humano. Dos três
amigos, o primeiro simboliza a riqueza, o ouro,
veículos, posses mundanas, etc., que são muito
caras ao homem. Nenhum desses elementos
vem conosco quando partimos deste mundo.
O segundo amigo representa os membros de
nossa família e outros parentes, que vêm
conosco até o solo da cremação depois de
nossa morte. O terceiro amigo representa as
boas ações que realizamos. Mesmo depois de
nossa morte, elas mantêm vivo nosso nome.
Elas também se tornam a base de nosso
próximo nascimento.
Apenas as ações realizadas pelo homem
permanecerão com ele como uma substância
pura e inalterável.

