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Nós chamamos o lar de bhavan.  
A palavra tem duas sílabas, bha e van. 
Se não houver Bha (Bhagavan) no lar,  
se a luz de Deus não brilhar lá dentro,  

ele será apenas van, ou selva.. 

- Baba 
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DISCURSO DE ANO NOVO TAMIL E 
VISHU 

A ÁGUA É O PRESENTE DE DEUS AO HOMEM 

Encarnações do Amor Divino! 

           Como mencionado pelos palestrantes 
que acabaram de falar, eu forneci água a 
Chennai tanto para beber quanto para fins de 
cultivo. Mas o trabalho de reparo do canal foi 
feito somente até a fronteira de Andra 
Pradesh. Esse trabalho não foi apenas 
executado sem qualquer problema, como 
também foi feito com tal qualidade que não se 
permitiu nem mesmo uma gota de água ser 
desperdiçada. 

Dependam apenas de Deus 

           Assim, a água do rio Krishna alcançou a 
fronteira de Tamil Nadu1 muito facilmente e 
sem nenhum desperdício. Mas houve perda de 
água depois que ela chegou na fronteira de 
Tamil Nadu, uma vez que a parte do canal 
daquele lado não foi reparada. Imaginou-se 
que esse trabalho seria realizado pelo governo 
de Tamil Nadu, mas até agora isso não foi feito. 
Naturalmente, as pessoas estão preocupadas, 
pois o trabalho não foi completado. Portanto, 
eu decidi empreender essa tarefa [forte 
aplauso]. A extensão do canal a ser reparado 
até Chennai é de cerca de 25 km. Estima-se 
que, para repará-lo, são necessários de 300 a 
400 milhões de rúpias. Não há necessidade de 
vocês dependerem de mais ninguém, é 
bastante se orarem a Deus. Deus pode realizar 
qualquer tarefa. Muito em breve, eu 
completarei este trabalho para que a água 
alcance o povo de Chennai inteiramente. Logo 
mandarei os engenheiros para lá. Como 
existem brechas no canal do lado de Tamil 
Nadu, muita água está sendo desperdiçada. 

Depois que o trabalho de reparo for feito, uma 
quantidade adequada de água chegará a 
Sathyamurty Sagar. E, então, Sathyamurty 
Sagar será preenchido com a água de Sathya 
Sai [longo e prolongado aplauso]. Farei este 
trabalho. Isso assegurará abastecimento 
permanente de água a Chennai. 

Todos possuem igual direito sobre a água 

           Sai pode fazer qualquer trabalho que 
ninguém mais seja capaz de fazer. A parte 
restante do canal será habilmente restaurada 
com revestimento de cimento. Vocês viram 
por si mesmos quanta água está sendo 
desperdiçada agora. A água não é propriedade 
de ninguém, ela é propriedade divina. As 
pessoas estão lutando umas com as outras por 
água, que, na realidade, é propriedade de 
Deus. Assim, elas não têm direito de lutar. A 
água é um presente de Deus para o homem. 
Todos possuem o mesmo direito sobre ela. 

 

           O nome deste ano é Sarvajit. Qual é o 
significado de Sarvajit? Significa vitória em 
todos os campos, a saber, negócios, 
agricultura, educação, etc. Portanto, nós 
também teremos sucesso na realização dessa 
tarefa. Eu completarei esse trabalho para que 
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vocês não tenham mais desconfortos a partir 
de agora. Estou preparado para gastar 
qualquer quantia de dinheiro. Os cinco 
elementos são presentes de Deus e a água é 
um deles. Ela está nas mãos de Deus. Vocês 
não precisam se aproximar de mais ninguém. 
Podem informar Karunanidhi [ministro chefe 
do estado de Tamil Nadu] de que certamente 
farei esse trabalho. Transmitam também às 
pessoas de Chennai essas boas notícias neste 
auspicioso ano de Sarvajit. Que todos vocês 
vivam vidas felizes! Contemplem Deus 
constantemente: essa é sua proteção total. 
Como as pessoas podem ter qualquer 
problema se elas possuem essa sagrada 
proteção? Por que temer se estou aqui? [forte 
aplauso]. Neste ano de Sarvajit, darei água a 
Sathyamurthy Sagar. Portanto, não se 
preocupem, tenham fé em que Deus não 
apenas lhe fornecerá água e comida, mas que 
Ele cuidará de vocês em todos os aspectos. 

           Hoje é o sagrado dia de Ano Novo. É um 
dia importante tanto para as pessoas de 
Kerala quanto para as de Tamil Nadu. As 
pessoas desses estados são receptoras da 
Minha graça em ampla medida [forte e 
prolongado aplauso]. Para o futuro, vocês não 
terão problemas. Antes, criancinhas estavam 
sofrendo com muitas doenças por beberem 
água poluída. Agora, bebendo esta água doce, 
desfrutem de boa saúde e levem vidas felizes, 
bem-aventuradas e sem quaisquer problemas. 

           Todos vocês que vieram até aqui 
deveriam ir embora felizes. Vocês não terão 
escassez de nada na vida. Eu tenho grande 
amor por Chennai. Onde fica Chennai e onde 
fica Puttaparthi? Alguém veio até aqui orar 
para Mim? Não. O próprio Sai veio até vocês e 
lhes forneceu água. Meu amor por Chennai 
não pode ser descrito em palavras. Que todos 
vocês possam desfrutar de boa saúde, 
comendo bons alimentos e bebendo água 
pura! 

– Do discurso de Bhagavan no Salão Sai 
Kulwant, Prasanthi Nilayam, em 14 de 
abril de 2007, na ocasião do Ano Novo 
Tamil e Vishu. 

1Tamil Nadu: estado cuja capital é Chennai. 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

Um grande número de devotos, além de 
milhares de estudantes de Bal Vikas, seus pais 
e mestres de Bal Vikas de Kerala e Tamil Nadu, 
vieram a Prasanthi Nilayam para celebrar os 
festivais sagrados de Vishu e do Ano Novo 
Tamil próximos à presença de Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba. As celebrações estenderam-
se por três dias, a saber, 13, 14 e 15 de abril. 
Bhagavan agraciou com sua Divina Presença 
os programas culturais e musicais 
organizados durante esses três dias e 
derramou Suas bênçãos sobre os estudantes 
de Bal Vikas, seus pais, professores de Bal 
Vikas e outros devotos. Bhagavan também os 
abençoou com um Divino Discurso na manhã 
de 14 de abril de 2007. 

CELEBRAÇÕES DE VISHU 

Este ano, as celebrações de Vishu começaram 
em Prasanthi Nilayam na tarde de 13 de abril 
de 2007. Depois de derramar a bem-
aventurança de Seu divino darshan sobre os 
devotos no Salão Sai Kulwant, Bhagavan foi 
até as filas dos estudantes de Bal Vikas, seus 
pais e professores de Bal Vikas de Kerala para 
abençoá-los com Seu darshan. Bhagavan 
também materializou uma corrente de ouro 
para um dos estudantes durante 
esse darshan especial. 

Programação musical e cultural 

O primeiro item da programação foi uma 
excelente apresentação de música fusão por 
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Sri K. Ramakrishna e um grupo de Kerala, que 
começou às 16h25min. As notas de violino, 
flauta, mrdanga, etc. se fundiram em belas 
melodias pertencentes a muitas peças 
famosas, como Vatapi Ganapatim, Endaro 
Mahanubhavulu, Anandasagara, etc. A isso, 
seguiu-se uma apresentação musical de Sri 
Kavalam Sreekumar, que incluiu algumas 
composições Malayalam e Tamil em louvor a 
Bhagavan Baba e alguns hinos tradicionais de 
Kerala. Essas apresentações musicais foram 
seguidas de bhajans, conduzidos pelos 
estudantes de Bal Vikas de Kerala e 
acompanhados em coro por toda a multidão 
de devotos no Salão Sai Kulwant. Durante o 
decorrer dos bhajans, Bhagavan distribuiu 
roupas para todos os cantores e membros no 
grupo de bhajans de Bal Vikas. Bhagavan 
abençoou em especial um estudante de Bal 
Vikas, Hari, que tocava o harmônio, e 
materializou para ele uma corrente de ouro, 
recompensando-o amplamente por seu 
talento musical e seu trabalho duro, apesar de 
sua limitação visual. Esse excelente programa 
foi seguido por outro programa de bhajans 
igualmente encantador, que incluiu alguns 
mira bhajans entoados pelos estudantes da 
Universidade Sri Sathya Sai e preencheu todo 
o ambiente com vibrações sagradas. O 
programa chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan às 18h40min. 

 

Bhajans conduzidos pelos estudantes de Bal 
Vikas de Kerala no Salão Sai Kulwant, como 

parte das celebrações de Vishu em 
Prasanthi Nilayam. 

As celebrações de Vishu continuaram em 15 
de abril de 2007, com muitos programas 
culturais e musicais. Na manhã do dia 15, o 
Salão Sai Kulwant estava belamente decorado 
com tenras folhas de coqueiro e flores frescas, 
em preparação para as celebrações de Vishu. 
Disposto de forma destacada em frente ao 
estrado, estava o sagrado vishukani, 
consistindo de itens tradicionais como grãos 
da nova safra, frutas, flores, lamparinas, etc. O 
salão vibrou com as sagradas notas do 
nadaswaram (instrumento de sopro) para 
marcar a auspiciosidade da ocasião. Isso foi 
seguido por música panchavadyam, criando o 
mesmo ambiente dos templos de Kerala. 

A programação teve início às 8h15min, com o 
canto de hinos védicos por um grupo de 
estudantes de Bal Vikas de Kerala, logo após a 
chegada de Bhagavan ao Salão Sai Kulwant. O 
primeiro item da programação foi uma canção 
de boas-vindas belamente oferecida pelas 
crianças de Bal Vikas de Kerala. 
Posteriormente, dois estudantes de Bal Vikas 
fizeram discursos muito impressionantes. O 
primeiro estudante, Pratyush, falou sobre a 
glória de Bhagavan e a magnificência de 
Prasanthi Nilayam. O segundo, Vishal, contou 
como ele se transformou por comparecer 
aos bhajans e aderir às aulas de Bal Vikas. 
Depois, um cativante programa de músicas 
devocionais foi apresentado pelo conhecido 
cantor Sri T. S. Radhakrishnan. Começando 
com uma canção invocatória em louvor ao 
Senhor Ganesha, ele cantou a estrofe “Kani 
Kanunneram...”, significando a chegada de 
Vishu. Seguiu-se uma canção descrevendo a 
bela forma de Krishna. A música seguinte foi 
dedicada a Bhagavan Baba e descrevia a Sua 
infinita compaixão. Ele concluiu sua 
apresentação com a música “Hey Shyama 
Sundara”, que foi acompanhada com 
entusiasmo por todos os devotos. Os bhajans 



conduzidos pelo grupo de bhajans de Kerala, 
composto por homens e mulheres, 
continuaram essa encantadora apresentação 
musical. Entoados com profundo fervor 
devocional pelos cantores e acompanhados 
em coro por toda a multidão de devotos com 
profunda devoção, os bhajans encheram todo 
o ambiente com vibrações sagradas. A 
programação matinal chegou ao fim com 
o arathi a Bhagavan às 9h45min. Foi 
distribuída prasada a todos no final. 

Satyameva Jayate: uma peça dançante 

Na tarde de 15 de abril, os estudantes de Bal 
Vikas de Kerala apresentaram a peça 
“Satymeva Jayate”, retratando a história da 
vida do rei Harishchandra. Apesar de todas as 
provas e tribulações, o rei Harishchandra 
nunca se desviou do caminho da verdade e 
passou, triunfante, no teste do sábio 
Viswamitra. As crianças, em belos figurinos, 
descreveram a história através de seus gestos 
e danças, enquanto os cantores em play-
back narravam-na em verso. 

 

Uma cena da peça “Satyameva Jayate”, 
apresentada pelas crianças de Bal Vikas  
de Kerala, no Salão Sai Kulwant, em 15 de 
abril de 2007. 

De todos os ângulos, seja o da doçura da 
música, dos movimentos encantadores dos 
dançarinos, da coreografia apropriada ou da 
direção espetacular, a peça foi uma perfeita 
obra de arte. A apresentação, que começou às 

4h, chegou ao fim às 4h45min. Bhagavan ficou 
sentado durante toda a encenação, abençoou 
as crianças e, no final da peça, lhes deu a 
desejada oportunidade de foto em grupo com 
Ele. Ele também materializou uma corrente de 
ouro para o menino que fez o papel do filho do 
rei Harishchandra. 

Após a conclusão da peça, começaram 
os bhajans, conduzidos pelos devotos de 
Kerala e acompanhados em coro por todos os 
devotos no Salão Sai Kulwant. As celebrações 
de Vishu tiveram uma feliz conclusão às 
5h45min com o arathi a Bhagavan. 

CELEBRAÇÕES DO ANO NOVO TAMIL 

O Ano Novo Tamil foi celebrado em Prasanthi 
Nilayam em 14 de abril de 2007, na divina 
presença de Bhagavan. Bhagavan chegou ao 
Salão Sai Kulwant, lindamente decorado, às 
7h55min em meio a auspiciosas notas de 
música de nadaswaram e sagrados cânticos 
védicos. A programação começou logo após 
Bhagavan ter ocupado Seu lugar no estrado. 
Iniciou-se com Sri G. K. Raman, presidente do 
Sri Sathya Sai Trust de Tamil Nadu, que se 
dirigiu à assembléia. Reportando-se ao 
programa de desenvolvimento rural 
anunciado por Bhagavan em Seu Discurso de 
Ugadi, Sri Raman declarou que a Organização 
Sri Sathya Sai de Tamil Nadu havia começado 
o programa de desenvolvimento dos vilarejos 
em mais de 250 povoados espalhados pelos 25 
distritos de Tamil Nadu, dos quais todos os 
líderes e presidentes de Pancharyats1 estavam 
presentes no Salão Sai Kulwant, para 
expressar a sua decisão de participar no 
programa. Ao final, Sri Raman apresentou os 
palestrantes que foram abençoados por 
Bhagavan para se dirigirem à assembléia 
antes do Seu divino discurso. 
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Presidentes de Panchayats e líderes de mais 
de 250 Panchayats vieram a Prasanthi 
Nilayam e expressaram sua decisão de 
participar do programa de desenvolvimento 
rural lançado por Bhagavan no dia de Ugadi. 

Divino discurso, palestras e programas 
musicais 

O primeiro orador foi o doutor S.R. 
Thygarajan, antigo vice-reitor da 
Universidade de Madras. O versado orador se 
reportou ao encontro público organizado em 
Chennai em 21 de janeiro de 2007, e afirmou 
que ele demonstrava como o amor de 
Bhagavan estava unindo as pessoas na Índia e 
dando-lhes o exemplo para seguirem os ideais 
de serviço desinteressado à humanidade. O 
distinto orador observou que o sistema de 
Bhagavan de educação baseada em valores 
estava transformando as vidas tanto dos 
estudantes quanto dos professores. O segundo 
orador, Sri K. Balachander,  um antigo 
membro da indústria Tamil de filmes, 
expressou sua gratidão a Bhagavan por 
fornecer água às pessoas de Chennai e 
descreveu como ele veio a Bhagavan, que, 
segundo ele, é um fenômeno divino, realidade 
última e uma instituição em Si mesmo. O 
terceiro orador, Justice V. Ramasubramaniam, 
Juiz do Supremo Tribunal de Madras, 
expressou sua gratidão a Bhagavan por lhe dar 
a oportunidade de falar em Sua divina 

presença, primeiro como um estudante de Bal 
Vikas, depois, como universitário, como 
advogado e agora, como juiz. O instruído 
orador se reportou às instituições 
educacionais e aos hospitais criados por 
Bhagavan, que possuem todos os 
departamentos, exceto o de faturamento. 
Bhagavan, disse ele, está fornecendo não 
somente educare e medicare, mas também 
“divine care” (cuidado divino). Como 
conclusão, ele disse que Bhagavan queria que 
os estudantes primeiro se tornassem bons 
seres humanos e, só então, bons médicos, bons 
advogados, bons profissionais, etc. 

 

Bhagavan derramando suas bênçãos sobre os 
devotos de Kerala e Tamil Nadu,  
na auspiciosa ocasião do Ano Novo Tamil e 
Vishu. 

Em seu divino Discurso, que sucedeu essas 
palestras, Bhagavan declarou, para o deleite 
dos devotos de Tamil Nadu, que Ele realizará 
o trabalho de reparo da porção restante do 
Canal Sathya Sai Ganga, além da fronteira de 
Andra Pradesh, a fim de solucionar o 
problema de água de Chennai 
permanentemente (texto do Discurso de 
Bhagavan na íntegra nesta edição). Depois do 



discurso de Bhagavan, os bhajans conduzidos 
pelo grupo de bhajans Sundaram cativaram os 
devotos, que os acompanharam em coro com 
profunda devoção. O programa matinal 
chegou ao fim com o arathi a Bhagavan às 
9h30min. 

Pancha  Maha  Yajnas:  uma peça 

 

Na ocasião do Ano Novo Tamil, as crianças de 
Bal Vikas de Tamil Nadu apresentaram a 
peça “Pancha Maha Yajnas” no Salão Sai 
Kulwant, em 14 de abril de 2007. 

Na tarde de 14 de abril de 2007, as crianças de 
Bal Vikas de Tamil Nadu apresentaram a peça 
intitulada “Pancha Maha Yajnas”, 
descrevendo deva yajna, pitru yajna, atithi 
yajna, bhoota yajna e rishi yajna (adoração a 
Deus, serviço aos pais, respeito aos hóspedes, 
amor por todos os seres e estudo das 
escrituras), injunções prescritas pelas 
escrituras para todos seguirem a fim de 
tornarem suas vidas sublimes. A peça 
demonstrou esses cinco ideais de vida através 
de episódios das vidas de Prahlada, Shravan 
Kumar, Adi Shankara, Sibi Chakravarti e do 
poeta Awaiyar, respectivamente. A boa 
atuação das crianças, os figurinos apropriados 
e a perfeita coreografia tornaram-na uma 
apresentação bem-sucedida. Bhagavan 
abençoou as crianças ao final da peça, posou 
para fotos em grupo com elas e lhes distribuiu 
relógios. A isso se seguiram bhajans entoados 
pelo grupo de bhajans Sundaram, para o 

deleite de todos. O programa chegou ao fim 
com o arathi a Bhagavan às 17h30min. 

1Pancharyats: conselho que exerce a autoridade no 
nível da aldeia. 

 

GLÓRIAS INFINDÁVEIS DO NOME DE RAMA 

DISCURSO NO DIA DE RAMA 

Mais doce que o açúcar, mais saboroso que o 
coalho, até mais doce que o mel é o Nome de 
Rama. A repetição constante desse doce Nome 
proporciona o gosto do néctar divino. Assim, 
deve-se contemplar o Nome de Rama de forma 
incessante. (Poema em télugo) 

           Milhares de anos se passaram desde o 
advento da Treta Yuga. Ainda hoje, das 
crianças às pessoas mais velhas, todos se 
lembram do nome de Rama. A glória do nome 
de Rama é tal que não diminuiu nem um pouco 
com a passagem do tempo. Essa verdade deve 
ser reconhecida por todos. 

           Rama é o nome dado a uma forma, mas 
o nome de Rama não está limitado a uma 
forma. Rama é o Atma e o seu verdadeiro 
nome é Atmarama. Por isso, onde quer que 
você esteja, lembre-se do nome de Rama; 
Rama está com você, em você, ao seu redor. 

Alegres celebrações do casamento de Sita e 
Rama 

           Encarnações do Amor! 

           Rama é único, quer você o identifique 
com o Atma ou com a forma instalada em seu 
coração. Todos os anos é comemorado o 
festival de Sri Rama Navami. Mas ainda não 
compreendemos o seu verdadeiro significado. 
Você identifica Rama com uma forma. Mas 
Rama não está limitado a nenhuma forma em 
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particular. É o nome que está oculto em seu 
coração. Muitas transformações e mudanças 
continuam acontecendo no mundo, mas o 
nome de Rama é imutável, é eterno, imaculado 
e perpétuo. 

           Rama não foi uma pessoa comum. Ele foi 
verdadeiramente Deus que encarnou na terra 
para a felicidade da humanidade. As pessoas 
chamam Deus por muitos nomes, como Rama, 
Krishna, Easwara e Mahadeva. Todos são 
nomes do Deus único. Você deve reconhecer a 
glória desse nome. O sábio Vasishtha disse: 
“Rama é a personificação dodharma 
(retidão)”1 O próprio dharma encarnou na 
forma de Rama. 

           Você deve seguir o dharma. 
Qual dharma você deve seguir? Não siga 
o dharmaassociado à sua mente. Siga o 
princípio do dharma que vem do seu coração. 

 

           Sita tornou-se a esposa de Rama, que foi 
a personificação do dharma. De onde nasceu 
Sita? Sita saiu do ventre da terra. Quando o Rei 
Janaka arava o campo durante a realização de 
um yajna, ele encontrou uma caixa. Ao abrir a 
caixa, viu que dentro havia um bebezinho, 
uma menina, que ele levou para casa e educou 
com grande atenção e afeto, considerando-a 
como uma dádiva divina. Ele deu a ela o nome 
de Sita. Como era filha do rei de Videha, 
também foi chamada de Vaidehi. Esse nome 
teve grande significado, pois quer dizer aquele 
que transcendeu a ilusão causada pelo apego 
ao corpo. 

           Certa vez, Sita estava em casa jogando 
bola com suas amigas. Na casa de Janaka havia 
uma grande caixa, que continha um arco 
enorme. Enquanto suas colegas jogavam, a 
bola foi parar debaixo da caixa. Ninguém 
conseguia mover aquela caixa. Sita foi lá e, 
com sua mão esquerda, colocou a caixa para o 
lado. Vendo aquele ato de Sita, o rei Janaka 
decidiu que, naquele mesmo dia, o poder de 
Sita deveria ser divulgado para o mundo. 
Então, ele organizou um yajna e fez uma 
declaração: "Àquele que esticar o arco do Deus 
Shiva eu darei a mão de minha filha Sita em 
casamento”. 

           Os reis de muitos países foram até lá. 
Todos eles pensavam que seria uma grande 
sorte se casar com Sita e se tornar o genro do 
rei Janaka. Eles foram e, um após o outro, 
tentaram erguer o arco, mas todos falharam 
em suas tentativas. 

           Rama e Lakshmana, acompanhados pelo 
sábio Viswamitra, também estiveram 
presentes naquela assembléia. Conforme 
orientação do sábio, Rama se apresentou. 
Rama caminhou com grande humildade, o que 
agradou a todos. As suas palavras, as suas 
ações e o seu comportamento estavam cheios 
de doçura. Ele se aproximou do arco, ergueu-o 
com a sua mão esquerda e o curvou. O arco se 
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quebrou com um som trovejante. Todos 
expressaram felicidade com um ruidoso 
aplauso. 

           As pessoas pensavam que seria muito 
difícil erguer o arco; mas o que é difícil para 
Rama? A sua mera sankalpa (Vontade Divina) 
poderia fazer qualquer tarefa monumental. 
Viswamitra foi até Rama e lhe disse: "Rama! 
Hoje Você demonstrou Seu poder divino. 
Certamente não é um poder humano. De fato é 
divino". 

           Todos elogiaram Rama e começaram a 
adorná-lo com flores. Então o rei Janaka 
trouxe a sua filha Sita. Quando ela veio, Rama 
sequer olhou em direção ao local de onde ela 
vinha. Por quê? Ele não queria olhar para ela 
sem a autorização de Seus pais. 

           O rei Janaka transmitiu as boas novas ao 
rei Dasaratha em Ayodhya. Após a escolha 
do muhurtam [auspicioso momento] do 
casamento, ele pediu aos pais de Rama que o 
seguissem. Ele lhes disse: "Seu filho foi bem-
sucedido na competição por mim organizada. 
Então, todos vocês estão convidados para vir 
e celebrar o casamento de Sita com Rama”. O 
povo de Mithila entoou canções alegres, 
recepcionando a todos que vieram para o 
casamento de Sita e Rama. 

Bem-vindos ao casamento de Rama; juntos 
testemunharemos a cena feliz. Muitos já se 
reuniram, usando suas roupas de festa. As 
senhoras estão adornadas com colares e jóias 
finas e resplandecentes. Hoje Rama se unirá à 
formosa Sita. Oh, que belo casal eles formam! 
(Canção em télugo) 

           As mulheres do reino vieram participar 
do casamento e alegremente cantaram a 
canção: 

Venham, vamos assistir ao casamento de Rama 
e Sita. A visão conferirá grande mérito. 

Abençoados são aqueles que vêem esta cena. 
Oh, venham todos, assistam com alegria ao 
casamento sagrado. (Canção em télugo) 

           Dessa maneira, quando as mulheres 
vieram de uma direção, os homens vieram de 
outra, cantando alegremente: "Venham, 
vamos assistir ao casamento”. Dasaratha, em 
companhia de suas rainhas, de seus filhos 
Bharata e Satrughna e de seus ministros, 
chegou a Mithila com grande entusiasmo. 
Parecia que Ayodhya inteira tinha vindo para 
Mithila. O rei Janaka, com grande honra, 
dispensou a todos um acolhimento real. 

           O nome da segunda filha do rei Janaka 
era Urmila. O irmão mais jovem do rei tinha 
duas filhas: Mandavi e Srutakirthi. Ficou 
decidido que Urmila seria dada em casamento 
a Lakshmana, Mandavi a Bharata e Srutakirthi 
a Satrughna. Todos estavam muito felizes 
pelos quatro casais que iriam se casar ao 
mesmo tempo. 

           Quando todos estavam sentados em 
seus respectivos lugares, começou a 
cerimônia do casamento. Sita, Urmila, 
Mandavi e Srutakirthi estavam 
respectivamente diante de Rama, Lakshmana, 
Bharata e Satrughna. Primeiro, Sita colocou a 
guirlanda ao redor do pescoço de Rama. 
Depois, as outras três noivas adornaram os 
seus respectivos noivos. Todas as pessoas 
aclamaram alegremente a ocasião. 

           Não é possível descrever os lilas (jogos 
divinos) e glórias de Rama. 

           Após a cerimônia do casamento, todos 
partiram para Ayodhya. No caminho, eles 
ouviram um som ensurdecedor. Quando 
olharam ao redor para saber de onde vinha o 
som, defrontaram-se com Parasurama2 em 
sua forma irada. Todos eles ficaram 
perturbados ao pensar “O que significa esse 
grande obstáculo após a gloriosa celebração 
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dos casamentos?” O bem e o mal sempre 
seguem um ao outro. Após a grande alegria 
experimentada em Mithila, eles estavam 
sendo confrontados por uma grande 
dificuldade em seu caminho para Ayodhya. 
Dasaratha e os outros ficaram paralisados 
pelo medo. Parasurama avançou e perguntou: 
"Quem quebrou o arco de Shiva?" 

           "Fui eu”, disse Rama. 

           "Se é assim, vejamos se você pode 
quebrar meu arco”. Assim dizendo, ele 
colocou seu arco nas mãos de Rama. Rama 
também quebrou aquele arco com sua mão 
esquerda. Vendo isso, Parasurama apresentou 
seus cumprimentos ao Deus Rama e se foi. 
Sentindo a alegria da vitória, todos eles 
voltaram para Ayodhya e participaram das 
festividades ali realizadas com grande alegria 
e entusiasmo. A população celebrou as 
cerimônias com grande alegria para divulgar 
ao mundo o poder de Rama e a devoção de 
Sita. 

           Manthara [criada de Kaikeyi] ficou 
enciumada ao ver todas aquelas festividades. 
Pessoas como Manthara podemos encontrar 
em todos os lugares. Ela sentiu muita raiva 
quando o Rei Dasaratha decidiu coroar Rama 
como herdeiro do trono, em vez do filho de 
Kaikeyi; então, começou a envenenar a mente 
de Kaikeyi inventando muitas falsas histórias 
contra Rama. 

           Manthara suplicou a Kaikeyi: "Mãe! Sou 
sua criada. Desde o seu nascimento eu a 
alimentei e a eduquei. Bondosamente, atenda 
a um desejo meu. O rei Dasaratha decidiu 
coroar Rama. Mas, de acordo com a promessa 
que lhe havia feito anteriormente, ele deveria 
coroar Bharata. Rama deve ser enviado para o 
exílio por quatorze anos”. 

           Ao dar ouvidos à conversa maldosa de 
Manthara, o pensamento de Kaikeyi mudou. 

Embora fosse uma rainha, deixou-se 
influenciar pelas palavras de sua criada e 
tornou-se responsável pelo exílio de Rama. 
Depois, arrependeu-se, percebendo a 
conspiração de Manthara. Na verdade, Kaikeyi 
amava muito Rama. Foi Kaikeyi quem Lhe 
ensinou muitas coisas. Rama também amava 
Kaikeyi mais que à sua mãe Kausalya. 

Exílio por 14 anos 

           Estava tudo preparado para a coroação 
de Rama. Todos esperavam por Sita e Rama na 
corte real para lhes apresentar os 
cumprimentos. Enquanto isso, Rama foi ter 
com sua mãe, Kausalya, e lhe disse: "Oh mãe! 
Estou indo para a floresta. Por favor, dê-me a 
sua benção”. Kausalya lhe perguntou: "Por 
quê, meu querido? Por que você quer ir agora 
para a floresta, quando é o momento de Sua 
coroação?” 

 

           Rama lhe disse: "Mãe! A ordem do Meu 
pai é que eu permaneça exilado na floresta 
durante quatorze anos; eu tenho que honrar a 
promessa feita por Meu pai". Ele 
cumprimentou sua mãe e foi se encontrar com 
Sumitra. 

           Sumitra era a segunda esposa de 
Dasaratha. Antes de se casar com Sumitra, 
Dasaratha buscou o consentimento de 



Kausalya, que lhe respondeu: "Nosso Reino 
precisa de um herdeiro, não é? Então, você 
pode se casar com uma mulher de sua escolha. 
Eu também participarei desse casamento”. 
Dasaratha ficou muito satisfeito e 
agradavelmente surpreendido, pensando: 
“Também há mulheres no mundo que 
atendem aos desejos de seus maridos!” 

           Sumitra era uma pessoa de grandes 
virtudes. Até mesmo pelo seu nome, Su-
mitra(boa amiga), ela era a amiga de todos. Ela 
foi ter com Kausalya e proferiu palavras de 
grande encorajamento: “Querida irmã mais 
velha! Por que se preocupar? O que você pensa 
de Rama? Ele é o próprio Deus Narayana. O 
que importa a Ele se Ele estiver em Ayodhya 
ou na Aranya [floresta]? Onde quer que Ele 
esteja, sempre estará conosco. Para Rama, 
Ayodhya e Aranya são a mesma coisa”. 

           Ao ouvir as palavras de Sumitra, 
Kausalya sentiu-se um pouco mais confortada. 
Sua mente também se acalmou. Sumitra 
acrescentou: "Querida irmã mais velha, dois 
filhos nasceram de mim, enquanto você e 
Kaikeyi deram à luz um filho cada uma. Você 
sabe por quê? A razão é que meus dois filhos 
terão a oportunidade de servir aos seus 
irmãos mais velhos; Lakshmana servirá a 
Rama e Satrughna, a Bharata. Então, atente à 
minha decisão: Lakshmana irá para a floresta 
com Rama e protegerá Rama como as 
pálpebras protegem os olhos. Por isso, não 
tenha medo". 

           Antes de ir para a floresta, Lakshmana 
foi se encontrar com sua esposa Urmila. Até 
aquele momento, ela não sabia que Rama, 
Lakshmana e Sita iriam para a floresta. 
Sentada em seu quarto, ela estava absorta, 
pintando a cena da coroação de Rama e Sita. 
Lakshmana foi lá e, para chamar a atenção da 
esposa, disse: “Urmila!”. 

           "Sim, Swami", ela disse, levantando-se 
de repente de seu assento. Ao se levantar, 
acidentalmente, derramou tinta no quadro 
que estava pintando. Aflita, ela exclamou: "Oh! 
Uma bela pintura foi arruinada”. 

           Lakshmana disse: "Urmila! Eis você, 
aqui, se preocupando com a pintura que foi 
arruinada, enquanto Kaikeyi arruinou a 
coroação de Sri Rama, que poderia trazer um 
imenso benefício para o mundo". Lakshmana, 
então, lhe informou que iria para a floresta 
com Rama. 

           Assustada com a notícia de que Rama 
estava indo para a floresta, ela perguntou para 
Lakshmana: "O que você quer dizer quando 
diz que Rama está indo para a floresta? Daqui 
a pouco ele será coroado, não é mesmo?” 

           Lakshmana colocou-a a par de tudo que 
havia acontecido. Já que era dotada de um 
grande espírito de sacrifício, ela não se 
perturbou com o pensamento da separação de 
seu marido. Entusiasmada com o pensamento 
de que seu marido teria a oportunidade de 
servir a Rama e a Sita, ela lhe disse: "Santifique 
seu tempo servindo Rama e Sita. 
Pouquíssimas pessoas têm tão grande sorte. 
Vá com alegria. Dizendo isso, ela se despediu 
de Lakshmana. 

           Rama tentou dissuadir Sita da idéia de 
acompanhá-lo à floresta, prevenindo-a dos 
perigos. “Muitos animais ferozes vagam pela 
floresta e lá se ouvem sons assustadores. Você 
pode suportar tudo isso sem se amedrontar?” 

           Sita respondeu: "Onde haverá espaço 
para temer quaisquer animais se Rama, um 
leão dentre os homens, estará comigo?" 

           Dessa maneira, Sita, Rama e Lakshmana 
aplacaram os receios de todos e se 
encaminharam para a floresta, onde 



Lakshmana protegeu Rama e Sita com grande 
zelo e se ocupou em servi-los. 

Faça de seu coração o templo de Rama 

           Depois de matar Ravana, quando Rama 
voltou para Ayodhya em companhia de Sita, as 
pessoas de Ayodhya lhes deram as boas-
vindas saudando seu retorno 
entusiasticamente com grande festejo: "Rama 
chegou. A mãe Sita chegou. Ayodhya está 
reluzindo com o brilho da glória deles. Este é 
um grande dia para Ayodhya.” Havia muitas 
grandes comemorações pelo retorno e as 
pessoas estavam exultantes em ver Rama e 
Sita a quem eles veneravam como o Senhor 
Narayana e Lakshmi. 

           Sita aconselhou a Rama: "Transforme 
este reino em um reino de alegria onde todos 
possam levar uma vida de felicidade”. 

           Ainda hoje, em toda aldeia, casa e cabana 
da Índia as pessoas adoram a Rama. Aqui é 
uma prática comum de o povo dar aos seus 
filhos os nomes de Rama e Sita. Mesmo após 
milhares de anos não houve qualquer 
mudança no nome de Rama e Sita. A glória 
desses nomes é eterna e imutável. Houve 
guerras em muitos países, mas não na Índia. 
Além disso, nunca haverá qualquer guerra por 
aqui. [Sonoros aplausos prolongados.] Esta 
é Rama Rajya . É Prema Rajya [terra do amor 
divino]. É a terra da paz. 

Esta terra de Bharat deu à luz muitas mulheres 
nobres, como Savitri, que trouxe de volta à vida 
o seu marido morto; Chandramati, que 
extinguiu o fogo selvagem com o poder da 
verdade; Sita, que provou a sua castidade 
saindo incólume do fogo abrasador; e 
Damayanti, que, com o poder de sua castidade,  
reduziu a cinzas um caçador de mente torpe. 
Esta terra de piedade e nobreza alcançou 
opulência e prosperidade, e se tornou a 
professora de todas as nações do mundo por 

causa de tais mulheres castas. (Poema em 
télugo) 

           Essas grandes mulheres nasceram na 
Índia. Então, aqui, todos os dias são dia de 
festival e uma ocasião para ser celebrada. 
Você sabe que quando a esposa de um homem 
morre, ele se esforça para, imediatamente, se 
casar de novo. Mas as mulheres indianas não 
são assim. A Índia é corretamente chamada de 
professora do mundo. Nesta terra sagrada, 
encarnou o Senhor Narayana e redimiu a vida 
das pessoas mostrando-lhes Seu jogo divino e 
a glória divina. 

           Cada indivíduo é a imagem do Atma. A 
mesma verdade foi apresentada por 
Krishna: Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta 
Sanathana [o Atma eterno em todos os seres é 
uma parte do Meu Ser]. Todos vocês são 
manifestações do Atma. Vocês podem ter 
diferentes nomes, contudo o Atmarama em 
todos vocês é o mesmo. 

           Por esse motivo, não pense que Rama 
está em outro lugar. O seu coração é o templo 
de Rama. Então, contemple sempre Rama, que 
é imanente em seu coração. Rama está lá com 
você, em você, ao seu redor, não só em seu 
estado de vigília, mas também no sonho e no 
sono profundo. Ele está eternamente com 
você. 

           Rama não está limitado a uma forma 
particular. Ele assume inúmeras formas. 
Embora as formas sejam muitas, a Divindade 
é única. Então, quem quer que você veja, 
apresente-Lhe suas saudações considerando-
O como uma forma de Rama. Agora, Swami 
está sendo exaltado como Sai Rama e Sai 
Krishna porque Ele personifica os mesmos 
princípios de dharma [retidão], prema [amor 
divino] e shanti [paz] que o Senhor Rama e o 
Senhor Krishna personificaram. 



            Rama está imanente em todos; Easwara 
está presente em todos; Rama está dentro de 
você. Na realidade, você é Rama. Estabeleça 
essa verdade firmemente em seu coração e 
use o tempo proveitosamente. Então, sua vida 
será preenchida de felicidades eternas. Recite 
sempre o nome de Rama. 

            Eras inteiras se passaram, contudo o 
nome de Rama não foi esquecido. Rama não 
está separado de você. Você não está separado 
de Rama. Você pode chamar uma pessoa pelo 
nome, mas é Rama que está presente nela. 
Você pode chamá-lo de Sai Rama, Sita Rama ou 
Ayodhya Rama ou qualquer outro nome, mas 
lembre-se sempre de Rama. 

[Bhagavan encerrou este discurso divino com 
o bhajan “Rama Kodanda Rama...”] 

– Do discurso de Bhagavan no Salão Sai 
Kulwant, Prasanthi Nilayam, 27 de março 
de 2007, celebração de Sri Rama Navami 
(Dia de Rama). 

1Ramo Vigrahavan dharma, em sânscrito. 
2Sexto Avatar de Vishnu, seu nome significa Rama 
brandindo o machado. 

 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

DESPERTAR 

DEPOIS DA MORTE DO REI de Darapur, seu 
filho foi coroado rei. O jovem rei, após assumir 
o comando do reino, ficou preocupado, pois 
ele não sabia em quem deveria confiar, quais 
conselhos deveria seguir e como deveria 
conduzir os negócios do reino. “Não sei quem 
é bom e quem é mau. Meu bisavô, meu avô e 
meu pai, os três conquistaram o respeito do 
povo. O povo os tinha em grande estima. O que 
devo fazer para ganhar o amor do povo, como 

eles?” Ele ficou pensando nisso por muito 
tempo. 

 

O soldado informou o rei de que todas as 
pessoas estavam se reunindo no local 
onde um grande sábio daria uma palestra 
sobre espiritualidade. 

Um dia, o rei estava de pé na varanda do andar 
mais alto de seu palácio. De repente, ele olhou 
para a estrada do palácio e viu grupos e grupos 
de pessoas – homens, mulheres, crianças 
caminhando em uma direção em particular. 
Ele chamou um dos soldados e lhe pediu para 
descobrir para onde aquelas pessoas estavam 
indo. O soldado voltou e informou o rei: "Um 
grande sábio vai dar uma palestra espiritual 
nos arredores da cidade. Dizem que ele 
consegue conceder satisfação às pessoas 
tirando suas dúvidas. Por isso, todos estão 
indo para lá." “Ah, muito bom! Também vou 
até lá para tirar minhas dúvidas", pensou o rei, 
e foi participar deste encontro usando um 
disfarce. 

Ele ouviu a conversa do grande sábio 
cuidadosamente e sentiu uma bem-
aventurança ilimitada. O encontro terminou e 
todos tomaram seus rumos. Apenas o rei 
disfarçado não se moveu do lugar. O sábio se 
levantou para entrar no ashram. Ao se 
levantar, a manta do sábio ficou presa em um 
prego da cadeira e rasgou. O sábio 
imediatamente entrou no ashram, trouxe 
agulha e linha, e tentou enfiar a linha na agulha 
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para consertar a manta. Vendo isso, o rei disse 
para ele com grande humildade: “A manta 
rasgou porque está velha". Por favor, deixe 
essa manta e aceite a minha manta nova.” 

“Senhor, não quero sua manta nova”, 
respondeu o sábio. “Se você quer me ajudar, 
enfie a linha nesta agulha.” Sem dizer mais 
nada, o rei devolveu a agulha para ele depois 
de enfiar a linha. Depois de consertar a manta 
com a agulha, o sábio falou estas palavras 
sábias: "O homem não deve depender de 
ninguém. Ele deve depender apenas de Deus. 
Não gosto de depender dos outros para 
nenhum trabalho”. 

 

“O homem não deve depender de ninguém”, 
disse o sábio. “Ele deve depender apenas de 
Deus.” Depois de ouvir a palestra do sábio, 
todas as dúvidas do rei desapareceram. 

Depois de ouvir estas palavras de sabedoria 
do sábio, todas as dúvidas do rei 
desapareceram. Ele percebeu que qualquer 
tarefa monumental poderia ser realizada se 
houvesse autoconfiança. “É possível se tornar 
um homem de grande erudição", acrescentou 
o grande sábio, "porém, sem colocar o 
conhecimento em prática, ninguém é melhor 
do que o burro, que carrega as roupas sujas 
nas costas". Depois de ouvir os ensinamentos 
do grande sábio, o rei voltou para o palácio 
totalmente satisfeito. A partir daquele dia, o 
rei parou de depender da ajuda ou dos 

conselhos dos outros. Passou a realizar seus 
afazeres seguindo os ditames da própria 
consciência. 

  

DEUS O AJUDARÁ SE VOCÊ AJUDAR OS 
OUTROS 

DISCURSO NO ATI RUDRA MAHA 
YAJNA EM CHENNAI (GRANDE RITUAL 
DE SACRIFÍCIO A SHIVA) 

 

           O homem nasceu na ação, é sustentado 
pela ação e, por fim, funde-se na ação.  
A ação é a causa do prazer e da dor.  
Verdadeiramente falando, a ação é Deus para o 
homem. (Poema em télugo) 

           Manifestações do Amor! 

           NÃO HÁ NECESSIDADE DE O HOMEM 
buscar Deus em lugar algum. Deus está 
presente em cada um de vocês. O Senhor 
Krishna declarou na Bhagavad Gita: 
Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana [o 
eterno Atma de todos os seres faz parte do 
Meu Ser]. “Todos são aspectos da Minha 
Divindade”, declarou Ele. Onde, então, você 
procuraria Deus, se Ele está em você e com 



você? Qualquer que seja o trabalho que você 
faça, considere-o trabalho de Deus. 

Os jovens devem trilhar o Caminho 
Sagrado 

           Deus abençoou o homem com corpo, 
mente, intelecto e matéria mental (Chitta). Os 
jovens são dotados de um corpo saudável, 
uma mente forte e um intelecto aguçado capaz 
de profundos pensamentos, mas eles não 
estão utilizando tudo isso adequadamente. 
Em vez de pensarem em Deus e fazerem um 
uso apropriado do corpo, eles estão usando os 
sentidos de forma equivocada. Este é um 
grande erro. Nesta idade, você deve fazer com 
que o poder do corpo, da mente e do intelecto 
seja utilizado da forma correta. O que significa 
“forma correta”? Significa trilhar o caminho 
sagrado. 

           Só porque vocês receberam olhos como 
dádiva, não há necessidade de verem tudo. 
Tentem ver tudo o que é bom. Não usem seus 
ouvidos para ouvir as críticas de outras 
pessoas nem tudo aquilo que é desnecessário. 
Ouvir as críticas de outras pessoas e ver tudo 
o que é mau é um grande pecado. Vamos 
adquirir maldade apenas quando 
enxergarmos a maldade. Não tentamos ouvir 
palavras boas com os ouvidos, em vez disso 
ouvimos conversas maldosas. Surdhas era 
cego. Mas ele cantava constantemente o nome 
de Krishna. Por isso Krishna lhe deu darshan e 
realização na vida. Por que Deus deu a vocês a 
língua? Seria para desfrutar o gosto de tudo ou 
para falar mal dos outros? Não, de forma 
alguma. A língua serve para cantar as glórias 
de Deus. O homem pode conseguir a 
realização de Deus colocando em prática estas 
formas de adoração: Sravanam (ouvir), 
Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam 
(contemplar Vishnu), Padasevanam (servir 
Seus Pés de Lótus), Vandanam (saudar), 
Archanam (venerar), Dasyam (servir), 

Sneham (ter amizade), Atmanivedanam 
(entregar-se). 

Vejam todos como filhos de Deus 

           Cantem o nome de Deus. Permitam que 
outras pessoas também o escutem e redimam 
suas vidas. Fazemos kirtan (cantos 
devocionais). Para que fazemos isso? Seria 
para desfrutar a melodia de raga (ritmo 
musical)? Não, de forma alguma. Fazemos isso 
para nos livrar e nossa roga (doença). “Rama! 
Salve-me!” Isso pode ser recitado como um 
poema. Mas não nos dá tanta felicidade como 
quando a cantamos na forma de uma 
canção.  Se cantarmos o nome de Rama com 
todo nosso coração, será suficiente. O nome de 
Krishna também é muito poderoso e supremo. 
Muitas pessoas descrevem e glorificam 
Krishna de muitas formas.  O que devemos 
fazer agora não é meramente cantar o nome 
de Rama, Krishna ou Sai, mas ajudar aqueles 
que estão em dificuldades, dizendo: “Oh, 
querido! O que você quer? Está com fome? 
Tome este alimento." Vocês devem oferecer 
alimentos e ajudar os outros o máximo que for 
possível. Muitas crianças pequenas vagueiam 
nas ruas quando seus pais precisam trabalhar, 
ficando expostas a muitos acidentes e perigos. 
Devemos ajudar essas crianças e protegê-las 
dos perigos e acidentes. Algumas pessoas se 
machucam em acidentes; elas devem ser 
levadas para o hospital, receber tratamento e 
qualquer outra ajuda necessária. Sejam gentis 
com os pobres e ajudem-nos. Forneçam ajuda 
e formas de tratamento àqueles que sofrem de 
algum padecimento. Estendam uma mão para 
ajudar àqueles que são fracos e incapazes de 
andar. 

           Quando ensinamos a outras pessoas o 
valor do seva (serviço) depois de colocá-lo em 
prática em nossa própria vida, gera-se 
consciência nessas pessoas. Então as pessoas 
pensarão: “Essas crianças estão nos 
ensinando muitas coisas boas; assim, também 



devemos estender a ajuda a elas". Devemos 
falar com as crianças de forma suave. Quando 
as chamamos, devemos fazer isso com amor, 
dizendo: “Querida criança! Venha até aqui”. 
Evitem dizer algo como “Ei, venha cá”, com 
raiva. Falem com amor e doçura, sem agredi-
las. Não lance olhares bravos para elas. 
Devemos expressar nosso amor por elas 
enquanto falamos. O amor é o poder supremo. 
Portanto, chamem todos com amor, dizendo 
“Venha, irmão, venha”. Pergunte sobre suas 
dificuldades: “Você tem algum problema 
financeiro ou de saúde?”. Depois de 
compreender os problemas dessas pessoas 
por completo, forneça-lhes a ajuda necessária. 
Há aqueles que levam uma vida solitária, já 
que não têm pai, mãe, parentes nem amigos. 
Devemos oferecer afeição fraternal a eles. 
Devemos incentivá-los dizendo “Sou como o 
seu irmão”, e conversar com amor, dizendo: 
"Oh, meu caro! Você não tem irmã mais velha 
nem mais nova? Eu sou sua irmã mais velha; 
eu sou sua irmã mais nova”. Dirigindo-se a eles 
desta forma íntima, devemos lhes dar 
coragem e auxílio. Você são todos filhos da 
mesma mãe, verdadeiramente. Esta mãe é 
Deus. Obedeçam à máxima: Fraternidade dos 
homens e paternidade de Deus. Como todos são 
filhos de Deus, vocês devem ver todos como 
seus irmãos e irmãs; não precisam, no entanto, 
compartilhar suas propriedades com eles. Não 
importa com quem vocês cruzem no caminho, 
falem com suavidade e amem essa pessoa de 
todo o coração. 

           Deus é a encarnação do amor. Ele 
protege toda a humanidade através de Seu 
amor. Se houver apenas amor em vocês, é 
suficiente. Então vocês serão unidos. Vocês 
não devem criar distância uns dos outros com 
sua conversa ou conduta. Aproxime a todos de 
você com amor. Com isso, todos vão conseguir 
se aproximar de Deus. Quando vocês olham 
para outras pessoas com amor, Deus também 
vai olhar para você com amor. Qualquer que 
seja a situação em que vocês se encontram, 

nunca devem mostrar raiva, inveja, hipocrisia 
ou pompa. Não tratem os outros com raiva 
nem ódio. Experimentando o amor de vocês, o 
amor dos outros também vai aumentar. 
Quando vocês tratam os outros com amor, eles 
também vão mostrar amor em relação a vocês. 
Por outro lado, se vocês demonstrarem raiva, 
eles também vão se comportar de forma 
raivosa com vocês. Quando um mendigo parar 
na frente de casa e pedir comida, 
dizendo Bhavati, Bhiksham Dehi(Mãe, por 
favor me forneça esmolas), vocês devem pedir 
amorosamente para ele esperar um 
pouquinho, trazer alimentos e oferecê-los a 
ele, deixando-o feliz. 

           Durante a guerra de libertação de 
Rangoon, uma mãe e seu filho conseguiram 
fugir da zona de guerra e chegar a Kolkata. Não 
tinham abrigo nem alimentos. A mãe saía 
pedindo esmolas de casa em casa, dava a 
maior parte para o filho e tomava para si o que 
sobrava. Quando não obtinha o suficiente, ela 
dava toda a comida para o filho e seguia 
adiante sem alimentos. Conseqüentemente, 
ela foi ficando fraca, dia após dia. Um dia, o 
filho, incapaz de vê-la sofrer, lhe disse: "Mãe, a 
partir de hoje você descansa, eu busco comida 
para nós dois". Daquele dia em diante, ele 
começou a sair pedindo esmolas de casa em 
casa, dava a maior parte para a mãe e tomava 
para si o que sobrava. Às vezes, ele mentia 
para a mãe que já tinha comido sua parte. Com 
isso, ele também começou a ficar fraco. O filho 
não tinha forças para cuidar da mãe nem a 
mãe tinha forças para proteger o filho. 

           Um dia, ele chegou à casa de um oficial e 
pediu esmolas. O oficial estava descansando 
em uma poltrona na varanda, lendo o jornal. 
Ele ficou com pena do menino, entrou e trouxe 
comida em uma folha de plátano, dizendo para 
ele sentar e comer ali mesmo. Mas o menino 
disse que levaria o alimento para sua mãe. O 
oficial perguntou: “Você diz que está com 
fome, então por que não senta aqui e come? 



Você pode levar para sua mãe depois.” 
“Senhor”, respondeu o menino, “todos estes 
dias minha mãe me trouxe comida, passando 
por muitas dificuldades. Por isso, a saúde dela 
se deteriorou. Tenho que alimentá-la 
primeiro.” Enquanto dizia estas palavras, o 
menino ficou tonto.  Caiu e lançou um último 
suspiro com as palavras “primeiro para minha 
mãe, primeiro para minha mãe...” nos lábios. O 
oficial ficou muito triste. Ficou impressionado 
com o amor que o garoto sentia pela mãe. Ele 
saiu em busca da mãe e a encontrou deitada 
sob uma árvore. O oficial encontrava-se em 
um dilema: como dar a notícia trágica do 
falecimento do filho. Com a ajuda de um servo, 
ele levou o corpo do filho e colocou-o próximo 
a ela. Ela se levantou de imediato e gritou: 
“Meu querido filho! Meu querido.” Mas não 
houve resposta. Então o oficial disse: “Oh, 
mãe! Seu filho deu o último suspiro enquanto 
trazia comida à senhora." Ela estava imersa 
em tristeza e lamentou: “Ora! Que necessidade 
há de comida quando perdi o meu filho?" 

 

As relações mundanas privadas de amor 
são inúteis 

           Enquanto a mãe tem forças, ela alimenta 
seu filho. As crianças também devem nutrir a 
mãe da mesma forma. Deus nos concedeu um 

nascimento humano para nutrir e alimentar 
uns aos outros. De que servem as relações de 
irmãos e irmãs? Não apenas para dividir as 
propriedades e riquezas. Essas relações 
servem para desenvolvermos amor e para o 
compartilharmos uns com os outros. As 
relações verdadeiras são aquelas que 
compartilham amor. As relações mundanas 
privadas de amor são inúteis. Aqueles que são 
fortes e poderosos devem proteger os fracos e 
indefesos. Quando vocês vêem alguém em 
apuros, demonstrem ternura a essa pessoa e 
tentem enxugar suas lágrimas. Esta é a 
verdadeira compaixão. Essa compaixão é 
retidão; é amor. Quando expandimos nosso 
amor, podemos dar felicidade para todo o 
mundo. Por isso, desenvolvam amor. Se você 
se deparar com um homem pobre, uma pessoa 
doente ou alguém que está com problemas, 
conceda-lhes toda a ajuda que puder. Quando 
você estende uma mão a essas pessoas, Deus 
vai derramar Seu amor sobre você. Deus está 
presente em todos os seres humanos na forma 
de amor. Não devemos desperdiçar nem 
utilizar equivocadamente esse amor. Hoje 
expressamos nosso amor arbitrariamente por 
qualquer coisinha. Amando coisas 
indesejáveis, trilhamos o caminho errado e 
chegamos a um estado pesaroso. 

           Algumas pessoas demonstram muito 
amor por estranhos, mas não demonstram o 
mesmo amor pela mãe e pelo pai que estão em 
casa. Em primeiríssimo lugar, devemos amar 
nossos pais, depois outras as pessoas. Mas não 
devemos limitar nosso amor aos amigos e 
parentes; devemos amar a todos. Apenas 
assim Deus vai derramar Seu amor sobre nós. 
Quando vemos alguém em apuros, ou uma 
pessoa machucada na estrada, não devemos 
mostrar indiferença em relação a eles. Pouco 
importa o trabalho urgente que podemos 
estar fazendo: devemos tentar acabar com o 
sofrimento alheio. Assim, Deus vai se 
manifestar diante de nós e nos encher de 
energia. Não há ninguém neste mundo que 



possa nos dar mais amor do que Deus. 
Cantamos bhajans e realizamos atividades de 
serviço apenas para obter o amor de Deus. O 
amor de Deus nos enche com muita energia. É 
Deus apenas que nos concede esta energia. 
Por isso, ame Deus e ame todas as pessoas, 
pois elas são verdadeiramente os filhos de 
Deus. Algumas crianças ficam órfãs. Vocês 
devem aliviar o sofrimento delas. Com isso, 
seu nascimento como ser humano valerá a 
pena. Vocês vêem uma pessoa em apuros e vão 
embora, sem demonstrar nenhuma ternura 
com ela.  Não há pecado maior do que esse. Na 
próxima vez que vocês estiverem em apuros, 
seus amigos também vão ignorá-lo e 
abandoná-lo. Portanto, vocês devem amar os 
outros e receber o amor deles. Caridade e 
bondade são uma parte importante 
do dharma (retidão). 

Não há caridade maior que alimentar os 
famintos, 
Não há deuses maiores que os pais, 
Não há dharma maior que a compaixão, 
Não há ganho maior que a companhia dos bons, 
Não há inimigo maior do que a raiva. 
(Poema em télugo) 

           Em nenhuma condição devemos 
permitir que a raiva tome conta de nós. 
Devemos obedecer nossos pais. Devemos 
amar até mesmo aqueles que nos odeiam. É 
preciso sacrificar mesmo a vida em nome do 
amor.  A vida passa a valer a pena apenas 
quando se tem amor. 

Desenvolvam amor e experimentem a 
unidade com Deus 

           Membros do seva dal! 

           Em primeiro lugar, impregnem o 
coração com amor. Falem amorosamente com 
todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. 
Aproximem de vocês todos aqueles que estão 
em apuros. Assim Deus vai derramar Seu 

amor sobre vocês. Como podem receber o 
amor de Deus se vocês não amam seus 
semelhantes? Se quiserem se tornar 
merecedores do amor de Deus, então, em 
primeiro lugar vocês devem se tornar 
merecedores do amor de seus semelhantes. 
Deus os ajudará se vocês ajudarem os 
outros. Ajudar sempre, ferir jamais. Nunca 
coloquem ninguém em apuros. Amem a todos. 
Levem a vida com bondade no coração. O 
coração de vocês deve derreter com amor, e o 
amor deve fluir por ele. 

           Assim, manifestações do amor! Todos 
vocês personificam o amor. Desenvolvam 
amor em vocês cada vez mais. Este é um 
aspecto da Divindade. É em relação a isso que 
o Senhor Krishna declara que todos os seres 
são apenas um aspecto de Sua Divindade. 
Meus queridos! Vocês não são diferentes de 
Mim; Eu estou em vocês e vocês estão em Mim. 
Como Eu amo vocês, vocês também devem 
amar a cada um e a todos. Assim o amor de 
vocês e o Meu amor estarão unidos. Se 
juntarem amor com amor, ele aumentará 
imensamente. Vocês podem atingir a 
grandeza apenas quando desenvolverem 
amor em vocês. Esse é o serviço que vocês 
devem realizar. Apenas quando 
desenvolverem amor vocês se tornarão 
merecedores do amor e da graça de Deus. 

[Bhagavan encerrou o discurso com 
o bhajan, “Prema Mudita Manase Kaho Rama 
Rama Ram …”] 

– Do discurso de Bhagavan em 
Thiruvanmiyur, Chennai, em 27 de janeiro 
de 2007, por ocasião do Ati Rudra Maha 
Yajna. 

 

 

 



NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

À medida que se aproxima a Conferência 
Mundial de Jovens Sri Sathya Sai, 
programada para julho de 2007, a juventude 
Sai de todo o mundo está preparando com 
muita antecipação o evento na Divina 
Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 
com várias Pré-conferências Mundiais. Essas 
pré-conferências preparam e motivam os 
Jovens Sai para adequar suas vidas à pratica 
do serviço desinteressado e à disciplina 
espiritual. Até o momento, foram organizadas 
no Nepal, Ilha Maurício, Rússia e República 
Dominicana. 

NEPAL 

Mais de 1.200 jovens Sai participaram da Pré-
conferência Mundial de Jovens em Katmandu 
no dia 24 de março de 2007 com grande 
entusiasmo e devoção. O local da Conferência 
foi o magnífico Centro Sathya Sai 
de Narayanchaur. A devoção e tenacidade 
desses jovens tornaram-se óbvias, quando 
eles enfrentaram o fechamento  dos meios de 
transportes e as estradas nacionais1 para 
viajar a Katmandu, para ouvir ilustres devotos 
falar sobre a mensagem de amor, devoção e 
serviço desinteressado de Bhagavan. O 
programa começou nas primeiras horas da 
manhã com Omkar, Suprabhatam e Nagar 
Sankirtan. As atividades do dia foram 
iniciadas pelo Dr. Ram Sharan Mahat, Ministro 
das Finanças do Governo do Nepal, que 
exaltou a Divindade de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba e recomendou aos jovens que 
seguissem Seu firme caminho. O palestrante 
seguinte foi o Dr. V. K. Ravindran, Presidente 
da Zona 4 da Organização Sri Sathya Sai 
Internacional. Ele fez duas apresentações 
intituladas “As expectativas de Bhagavan 
sobre a Juventude” e “A transformação da 
Juventude através do Sadhana”. Suas palavras 
sintetizaram alguns ensinamentos de 
Bhagavan para a Juventude. Ele lembrou os 

jovens que todos eles têm uma fonte de 
inspiração divina dentro de si, e que eles 
podem aproveitá-la para o benefício da 
sociedade. Em seguida, houve a palestra de Sri 
Amar B. Karki, Coordenador Central da 
Organização Sathya Sai no Nepal. Sua fala foi 
intitulada “Jovens: Optem pela Unidade para o 
Despertar Espiritual”.  Uma inspiradora 
palestra foi realizada pelo Dr. Narottam 
Upadhyay, Presidente do Conselho Central Sri 
Sathya Sai do Nepal sobre o “Papel da 
Juventude Sai na Sociedade Contemporânea”. 

 

Mais de 1.200 jovens Sai participaram na 
conferência conduzida em Katmandu  
no dia 24 de março de 2007 em antecipação à 
Conferência Mundial Sri Sathya Sai  
proposta para acontecer em Julho de 2007. 

Em um momento posterior da conferência, os 
participantes se dividiram em quatro grupos 
para aprofundar alguns tópicos específicos, 
como: “Vivendo de acordo com a Fé em 
Swami”, “O Despertar Espiritual da 
Juventude”, “Participação nas Atividades da 
Organização” e “Participação na Conferência 
Mundial de Jovens”. Ao final da inspirada 
conferência, os jovens estavam deveras mais 
determinados a praticar o Sadhana diário, em 
antecipação à Conferência Mundial dos 
Jovens. 

ILHA MAURÍCIO 

A Organização Sai da bela ilha do país 
chamado Ilha Maurício organizou uma Pré-



conferência Mundial de Jovens no Centro Sai 
de Wooton, em Curepipe, no dia 25 de março 
de 2007. Cerca de 270 jovens Sai e 30 adultos 
participaram da Conferência. O Programa 
começou pela manhã com a meditação Jyoti, 
sentando em silêncio e acendendo uma luz, 
acompanhado do vibrante bhajan “Akhanda 
Jyoti Jalao”. Um dos jovens leu o juramento, 
“Meu Deus Vivo – Amado Bhagavan”, em nome 
de toda Juventude Sai da Ilha Maurício. 
Tiveram lugar, em seguida, as palestras de 
abertura pelo Coordenador Nacional dos 
Jovens e Presidente Nacional da Organização 
Sathya Sai. 

 

Os Jovens Sai da Ilha Maurício conduziram 
uma conferência no Centro Sai de Wooton em 
Curepipe, no dia 25 de março de 2007, para 
discutir temas da próxima Conferência 
Mundial de Jovens “Jovem Sai Ideal – 
Mensageiros do Amor Sai”. 

Uma abordagem foi feita delineando a história 
do Programa Jovem desde sua origem em 
1997. Houve também uma palestra sobre o 
“Dharma para a Juventude”. Esta foi seguida 
por uma apresentação intitulada “Rumo a uma 
Sociedade Sem Corrupção”. O Coordenador 
Nacional dos Jovens, V. K. Heerea, também fez 
uma apresentação sobre “Os Desafios da 
Juventude”. Ele disse que houve três coisas 
que uma Juventude Sai ideal deve evitar, a 
saber, fofoca, crítica e política.2 Realizou-se, 

então, uma oficina sobre o tema da próxima 
Conferência Mundial de Jovens “A Juventude 
Sai Ideal – Mensageiros do Amor Sai”, na qual 
os jovens falaram dos desafios em adotar os 
ensinamentos de Bhagavan na sociedade 
moderna. 

RÚSSIA 

A Pré-conferência Mundial de Jovens na região 
dos países de fala russa aconteceu em São 
Petesburgo, Rússia, de 8 a 10 de março de 
2007. O tema da conferência foi “Sua Vida é 
Minha Mensagem” e o lema era “Mãos que 
servem são mais sagradas que lábios que 
oram”. Cinqüenta e seis membros de seis 
regiões da Rússia, incluindo Belarus, Ucrânia e 
Cazaquistão,  participaram para compartilhar 
suas experiências e amor a Bhagavan. No 
primeiro dia, os Jovens Sai começaram a 
conferência cantando “Aleluia” e acendendo 
as luzes das candeias por seu amado Senhor 
Sai. Então o Coordenador de Jovens da Zona 
8  narrou algumas das inspiradoras atividades 
dos jovens em suas regiões. Ao final do dia, os 
jovens tiveram interessantes jogos baseados 
na fundamental questão espiritual: Quem sou 
Eu? 

 

Uma conferência de Jovens Sai de três dias 
foi organizada de 8 a 10 de março de 2007 
em São Petesburgo, na Rússia, para discutir 
o programa da próxima Conferência 
Mundial de Jovens. 



O segundo dia da conferência começou com 
lindos bhajans. A seguir, eles direcionaram as 
atividades em três principais tópicos: 1) a 
transformação individual levará à mudança 
no mundo; 2) pratique antes de falar; 3) 
Unidade é força. Cada tópico foi acompanhado 
de representações artísticas, ilustrando cada 
abordagem em detalhes. Então, Mathan 
Aruvlel, Coordenador do Programa Jovem da 
U.K., mostrou alguns projetos e vídeos que 
tocaram o coração de todos. Ao final do dia, foi 
apresentado um programa Cultural. 

No terceiro dia, houve um Círculo de Estudos 
sobre as três áreas da Organização, a saber, 
Educação, Devoção e Serviço. Uma seção de 
perguntas e respostas foi conduzida pelos 
Coordenadores. Ao final do dia, marcadores de 
livros com mensagens inspiradoras de 
Bhagavan sobre o tópico “Sua Vida é Minha 
Mensagem” foram distribuídos para todos os 
Jovens.  

REPÚBLICA DOMINICANA 

A ilha caribenha da República Dominicana 
desenvolveu a Pré-conferência Mundial de 
Jovens em Santiago em 1° de abril de 2005. O 
tema da conferência foi “Desafios da 
Juventude”. O evento contou com a 
participação de 40 jovens Sai. A palestra de 
boas-vindas foi dada pelo Sr. Faustano 
Fernandez, o Coordenador Nacional de 
Jovens. 

 

Os Jovens Sai da República Dominicana 
conduziram uma Conferência em Santiago 
no dia 1 de abril de 2007. O tema da 
conferência foi “Desafios para a Juventude”. 

As sessões da Conferência, que incluíram 
debates em grupo e vídeos, foram baseadas 
em distintos tópicos desafiadores para os 
jovens Sai como indivíduos ideais, como 
cidadãos ideais e como membros da 
Organização Sathya Sai.  

PORTO  RICO 

O Instituto de Valores Humanos em Porto Rico 
foi formado no ano de 2000, e seu diretor Raul 
Rodriguez tem preparado professores no 
Programa Sathya Sai de Valores Humanos, 
organizando Seminários e Cursos de 
Diplomados. Esse treinamento é dado 
gratuitamente a todos os professores que 
desejam fazê-lo. Eles vêm de diferentes 
escolas públicas e particulares para aprender 
sobre Swami e Sua mensagem. No dia 23 de 
março de 2007, organizou-se um festival 
Sathya Sai de música em Valores Humanos em 
Porto Rico, no qual participaram professores 
de 28 escolas (25 públicas e 3 particulares). 

 

Um festival de músicas em valores humanos 
foi realizado em Caguas, Porto Rico,  
no dia 23 de março de 2007, no qual 
participaram delegados de 28 escolas. 



Os ônibus começaram a chegar na 
Universidade em Caguas, Porto Rico, às 
7h30min da manhã, quando 686 participantes 
tomaram café da manhã e foram servidos 
pelos devotos Sai, que ajudaram o Instituto a 
organizar o evento. Cada escola apresentou 
sua canção em valores humanos. As canções 
foram escritas por estudantes e professores e, 
em alguns casos, foram utilizadas canções de 
outros países da América Latina. Muitas das 
canções foram acompanhadas por 
instrumentos tocados pelos estudantes. Os 
professores e estudantes ficaram plenos de 
alegria em escutar tão lindas canções em 
valores humanos. O programa de valores 
humanos de Bhagavan está tocando muitos 
corações em Porto Rico. Todos que 
participaram esperam, com satisfação, por 
eventos futuros como este em valores 
humanos. 

SRI LANKA 

De 1 a 4 de fevereiro, a Organização Sri  Sathya 
Sai do Sri Lanka conduziu uma série de 
atividades que culminaram na celebração do 
15° aniversário da inauguração do magnífico 
Sai Mandir em Colombo. No dia 1° de 
fevereiro, Sri Prasana Ranathunge, Ministro 
da Saúde do Conselho da Província Oeste (cuja 
capital é Colombo), e o Dr. Pal Dhall, Chairman 
da Zone 3 da Organização Internacional Sri 
Sathya Sai visitaram o Abrigo Sai para 
Cancerosos em Colombo. O Abrigo provê 
acomodação, alimento e cuidado com amor e 
compaixão para os pacientes terminais com 
câncer. Os detalhes sobre o abrigo foram 
reportados na edição da “Sanathana Sarathi” 
de novembro de 2005. O Ministro 
parabenizou a Organização Sri Sathya Sai por 
seus serviços desinteressados à sociedade. No 
mesmo dia houve um programa cultural onde 
as crianças da Educação Bal Vikas 
apresentaram uma peça de teatro e fizeram 
palestras inspiradoras. 

 

Uma série de atividades aconteceu em 
Colombo, no Sri Lanka, de 1 a 4 de Fevereiro 
de 2007 para celebrar o 15° aniversário da 
abertura do Sai Mandir em Colombo. A foto 
mostra as deliberações da conferencia “Um 
Positivo Amanhã”, acontecida em 3 de 
fevereiro de 2007. 

No dia 2 de fevereiro, por 30 minutos foi 
transmitido por canal nacional de televisão 
um panorama de discussões sobre o Educare. 
No mesmo dia, uma oficina sobre paternidade 
foi conduzida pelo Dr. Pal Dhall. No dia 3 de 
fevereiro de 2007, organizou-se uma oficina 
sobre “Um Positivo Amanhã” para os 
funcionários mais antigos, presidida por Sri 
Karu Jayasuriya, Ministro de Força e Energia.  
No dia 04 de fevereiro, foi organizado um 
Encontro Público no Sai Mandir para cerca de 
900 pessoas. O Encontro foi presidido por Sri 
Karu Jayasuriya, Ministro da Força e Energia, 
e o convidado de honra foi Sri Vishnu 
Nambodiri, Primeiro Secretário do Alto 
Comissariado da Índia no Sri Lanka. Durante o 
Encontro Público, a apresentação de um vídeo 
com as atividades do Programa Jovem da 
Organização Sri Sathya Sai do Sri Lanka foi 
feita junto a uma introdução ao Abrigo para 
Cancerosos, à Escola Sathya Sai em Jaffna e ao 
Orfanato em Vavunia. 

ESTADOS UNIDOS 

Um grupo de jovens e adultos, totalizando 16, 
do Centro Sai de Buffalo, Nova Iorque, ajudou 



a construir casas para necessitados em 7 de 
outubro de 2006. Duas casas foram 
construídas na cidade de Niagara Falls e o 
Grupo Sai participou da fase final da 
construção. Com a graça de Bhagavan, o 
projeto precedeu a devastadora tempestade 
de neve do dia 13 de outubro de 2006. O grupo 
instalou os utensílios domésticos, ajardinou o 
pátio e limpou todos os entulhos. 

 

Voluntários do Centro Sai de Buffalo, em 
Nova York, ajudaram na construção de 
casas para pessoas necessitadas em 
Niagara Falls no dia 7 de outubro de 2006. 

Os homens trabalharam em uma casa 
enquanto as mulheres trabalharam em outra. 
As mulheres voluntárias equiparam a casa 
com os mais novos eletrodomésticos para a 
família. Enquanto as mulheres ajudaram a 
limpar, varrer, lavar e retirar os entulhos, os 
homens deram suporte na instalação de um 
teto eficiente. O projeto não só excedeu as 
expectativas do grupo, mas também trouxe 
demonstrações de admiração e expressões de 
gratidão, por parte do Supervisor Local do 
Projeto Humanitário de Habitação. 

GRÉCIA 

A antiga metrópole de Atenas tem um ativo 
Centro Sathya Sai. No mês de fevereiro de 
2007, a cada semana, os voluntários visitaram 
muitas famílias proporcionando 
assessoramento  familiar, consultas médicas e 

vacinações das crianças. Eles também 
supriram as famílias carentes com 60 sacas de 
alimentos, 40 caixas de leite pasteurizado, 
roupas e utensílios. As atividades de serviço 
adicionais incluíram visitas a Instituições de 
doenças crônicas e pessoas sem-teto. 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

No dia 12 de Dezembro de 2006, 25 
voluntários do Grupo Sai de Dubai 
participaram da campanha de limpeza do 
meio ambiente, organizada pelo Grupo 
Ambientalista dos Emirados (EEG), Dubai. 
Participaram dessa imensa campanha cerca 
de 17.000 voluntários dos Emirados Árabes, 
compreendendo desde famílias individuais 
até instituições educacionais e organizações 
governamentais e particulares. Smt. Habiba Al 
Marashi, o principal dirigente da EEG (Grupo 
Ambientalista dos Emirados), esteve presente 
no local. Aproximadamente às 6h45min, os 
voluntários Sai começaram sua jornada em 
um mini-ônibus para o local do evento. Assim 
que chegaram, os voluntários Sai ajudaram o 
Grupo EEG distribuindo camisetas, luvas, 
capacetes de proteção e sacos de limpeza para 
os voluntários de outras organizações. Então, 
todos começaram a limpeza do local com 
grande fervor e entusiasmo. Os voluntários 
eram de diferentes formações e 
nacionalidades. Todos eles chegaram juntos e 
trabalharam em unidade, revelando dessa 
maneira, uma mensagem de unidade na 
diversidade. Os voluntários Sai estavam 
felizes em participar de um evento que 
promove a limpeza e saúde do meio ambiente. 



 

25 voluntários do Grupo Sai de Dubai 
participaram na campanha de limpeza 
organizada pelo Grupo Ambientalista dos 
Emirados Árabes, em Dubai, para promover 
um meio ambiente saudável e limpo em 
Dubai. 

Eid Ul Adha é um dos mais celebrados e 
auspiciosos festivais nos Emirados Árabes 
Unidos. Ele aproxima famílias e amigos. No dia 
30 de dezembro de 2006, 22 crianças com 
idades entre 5 a 8 anos, do Programa Sri 
Sathya Sai EVH de Dubai, foram levadas ao Lar 
de Pessoas Idosas em Sharjah, para 
apresentar um programa de dança. Assim que 
as crianças chegaram, elas foram recebidas 
pelos responsáveis pelo Lar de Pessoas Idosas. 
As crianças estavam vestidas com lindos trajes 
coloridos e as danças foram coreografadas 
com as canções árabes. Os residentes do lar 
apreciaram muito a performance das crianças 
Sai. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: O distrito de Anantapur 
conduziu um acampamento médico gratuito, 
tratando 497 pacientes, e um acampamento 
veterinário, tratando 437 animais na vila de 
Nayanavari Palli. O distrito está realizando 
aulas para meninas, em inglês, em Anantapur, 
nas quais estão participando 76 meninas. 

O distrito de East Godavari realizou atividades 
de serviço em larga escala em seis famosos 
centros de peregrinação durante o Sivarathri 
(16 de fevereiro de 2007), incluindo 
manutenção de filas, suprimento de água para 
beber, higienização e promoção de melhores 
condições sanitárias, quarto guarda-volumes 
e guarda-sapatos, Narayana Seva, etc. Esse 
distrito distribuiu Sáris (vestimenta indiana 
feminina), Dhotis (vestimenta indiana 
masculina) e cobertores para 150 pacientes 
leprosos de três diferentes centros e serviu 
alimentos para eles. O distrito conduziu 
acampamentos médicos em 18 vilas, tratando 
830 pacientes e distribuindo a eles 
gratuitamente medicamentos. 

Assam, Manipur e Estados de N.E.: Para 
familiarizar as pessoas das montanhas do 
distrito de Karbi Anglong com a missão de 
Bhagavan Baba, organizou-se um encontro 
inter-religioso em Diphu, no dia 24 de março 
de 2007. Participantes das religiões Hinduísta, 
Cristã, Mulçumana, Janaísta e Budista 
participaram do encontro, além dos muitos 
dignitários, os quais incluíam o Deputado 
Comissário de Karbi Anglong, Dr. M. 
Angamuthu e Membros Executivos do 
Conselho Autônomo do Distrito, a Sra. K. 
Ranghangpi. Os participantes desenvolveram 
discussões sobre os ensinamentos de 
Bhagavan, que apresentavam a síntese de 
todos os nobres pensamentos. Sessenta e dois 
cidadãos e 12 estudantes, residentes no 
Ashram local de Kalyan, foram afortunados 
em participar da ocasião. 

Karnataka: Um multi-facetado acampamento 
médico de 4 dias foi organizado no Vihar 
Sathya Sai, de 28 a 31 de janeiro de 2007. Uma 
equipe de eminentes médicos e especialistas 
da Inglaterra, do Canadá, da Austrália e 
também da Índia de várias disciplinas como 
medicina, pediatria, otorrinolaringologia, 
ortopedia, dermatologia, odontologia, 
ginecologia e oftalmologia, e também um 



grande número de profissionais da área 
paramédica, participaram, sinceramente 
devotados, deste acampamento. O Dr. Suresh 
Kodapal, neurocirurgião do Hospital de 
Superespecialidades de Whitefield, e o 
Prof. S.K. Upadhyaya, um cirurgião de olhos de 
fama internacional, de Londres, assumiram a 
liderança na organização deste acampamento. 

 

Um multifacetado acampamento médico de 
quatro dias, organizado por Vihar Sathya 
Sai, de 28 a 31 de Janeiro de 2007,  
que beneficiou milhares de pacientes.  
A foto mostra pacientes aguardando sua vez. 

Uma característica única desses 
acampamentos foi que todas as atividades de 
serviço, tais como registro, consulta, 
manutenção da ordem, servir os alimentos, 
etc., foram realizadas, igualmente, pelos 
estudantes e dirigentes de Vihar Sathya Sai. 
Ex-alunos do Instituto Educacional Sri Sathya 
Sai serviram também, nos acampamentos 
como doutores e voluntários. Serviu-se 
alimentação gratuita a todos os pacientes e 
àqueles que os acompanharam nos quatro 
dias de acampamento. 

A equipe de médicos examinou 11.148 
pacientes e distribuiu gratuitamente os 
medicamentos. Eles selecionaram 1.012 
pacientes, da mesma forma, para tratamentos 
posteriores, os quais seriam feitos pelos 
médicos do Hospital Geral Sri Sathya Sai. 

Foram selecionados 421 pacientes para várias 
cirurgias e 75 pacientes para operação de 
cataratas, a serem realizadas em grupos nos 
famosos hospitais de Mangalore. Cerca de 
4.000 pacientes foram registrados somente 
para a seção de oftalmologia e 3.000 armações 
de óculos foram providas gratuitamente para 
os necessitados. Como o número de pacientes 
para o departamento de olhos foi muito alto, o 
acampamento se estendeu por vários 
domingos posteriores. 

Os estudantes da Instituição Loka Seva Sri 
Sathya Sai apresentaram programas culturais 
no final de cada um dos quatro dias. As 
programações foram compostas de uma 
animada mistura de várias composições como 
bhajans, grupo de canções devocionais, 
danças clássicas e folclóricas, peças cômicas 
com fundo moral, Yakshagana (uma arte 
folclórica), bandas, etc. Foram apresentações 
impressionantes que cativavam a audiência 
por cerca de uma hora e meia, ao final de cada 
dia. 

A Organização Sri Sathya Sai Seva de 
Karnataka organizou um programa Educare, 
de 3 dias, de 2 a 4 de fevereiro de 2007. 
Professores das Instituições Educacionais 
Sathya Sai de toda Karnataka participaram 
deste programa. No total, houve 322 
delegados, eles foram treinados por pessoas 
com recursos altamente qualificados. 

Kerala: Conforme orientado por Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba, a Organização Sri Sathya Sai 
Seva de Kerala se engajou em programas de 
desenvolvimento rural para estimular o 
desenvolvimento de todas vilas das 
redondezas. Os Jovens Sai (mulheres e 
homens) e os voluntários Seva Dal de Samithis 
em 14 distritos do Estado começaram seu 
trabalho no novo projeto simultaneamente no 
dia 25 de março de 2007. 



 

1.052 Jovens Sai e 1.387 voluntários Seva Dal 
de Kerala, no dia 25 de março de 2007, se 
engajaram em um programa de 
desenvolvimento rural para estimular o 
desenvolvimento de todas as vilas das 
redondezas. A foto mostra um poço na vila 
antes e depois de sua limpeza pelos jovens Sai 
e os voluntários do Seva Dal. 

 

Em total, 1.052 jovens Sai e 1.387 voluntários 
Seva Dal visitaram 1.923 casas espalhadas por 
755 vilas em 14 distritos do Estado na data 
comentada anteriormente e coletaram dados 
sobre as necessidades dos habitantes das vilas 
sob 3 principais categorias, a saber, 
necessidade de água limpa e potável, 
necessidade de conhecimento sobre higiene e 
asseio - ambos individual e do meio ambiente 
(inclusive de animais domésticos) - e 
necessidade de educação em valores 
humanos. 

Na primeira fase do projeto, enorme 
progresso foi alcançado pelos jovens na 
provisão de água limpa e potável para os 

habitantes desses vilarejos. Eles conseguiram 
isso através das limpezas dos poços das vilas, 
tanto de propriedade particular quanto os e 
comunitários, e também cavando novos poços 
onde havia necessidade. Eles também 
ajustaram os corretos sistemas de suprimento 
de água de algumas vilas que, embora 
tivessem seus sistemas, não estavam 
operando. Além disso, eles também utilizaram 
tanques móveis de água para suprir as 
necessidades dos habitantes das vilas com 
água limpa. 

 

Água potável limpa sendo suprida pelos 
jovens Sai e voluntários do Seva Dal de Kerala 
para os habitantes das Vilas, através dos 
tanques de suprimento de água. 

Foi realizado um bom número de aulas 
informais para os habitantes das vilas quanto 
à necessidade de higiene e limpeza, individual 
e do meio ambiente, para os seres humanos, 
bem como para os animais domésticos. 

Em relação à categoria de limpezas das 
imediações, muitíssimo trabalho foi realizado 
pelos jovens. Eles repararam casas e estradas; 
limparam estradas e tanques de água, 
incluindo pequenos lagos de templos. Eles 
também limparam os recintos de 
estabelecimentos do governo tais como 
hospitais e escolas. Latrinas foram 
construídas  nas casas que não tinham essas 
comodidades. 



Nos programas de Bal Vikas Rural e de Mães e 
Crianças, foram também incentivados o 
interesse no desenvolvimento e a provisão das 
necessidades da saúde e espiritualidade dos 
habitantes das vilas. 

Tamil Nadu: Em 25 dias da declaração de 
Bhagavan para considerar o programa de 
desenvolvimento rural em Seu Discurso de 
Ugadi, em 20 de março de 2007, a Organização 
Sri Sathya Sai Seva de Tamil Nadu partiu para 
a ação e identificou um mínimo de 10 vilas por 
distrito no Estado para a implementação 
desse programa. Quase 259 Presidentes e 
líderes da Vila de Panchayat vieram a 
Prasanthi Nilayam no dia do Ano Novo Tamil, 
em 14 de abril de 2007, para buscar as 
bênçãos de Bhagavan para o sucesso da 
implementação do histórico programa. A 
maior parte dos líderes da vila não tinham 
tidodarshan de Bhagavan anteriormente. 
Depois de ter Seu darshan e ouvir Sua Divina 
Mensagem naquela sagrada ocasião, eles 
ficaram altamente motivados e expressaram a 
resolução de implementar esse programa sem 
esperar pela assistência da Organização Sai. A 
Organização Sai já havia provido pura água 
potável em nove vilas, na instalação de usinas 
de purificação de água. 

 

Nove vilas foram providas com pura água 
potável pela  Organização Sai de Tamil 
Nadu através da instalação de usinas de 
purificação de água. A foto mostra um filtro 
de água instalado na escola da vila. 

Algumas vilas economicamente em piores 
condições, com falta de saneamento básico, 
foram identificadas em Sriperumbudur Taluk, 
no distrito de Kancheepuram, e muitos 
projetos tem sido desenvolvidos para 
implementação nessas vilas. 
Aproximadamente 4.500 famílias nas vilas e 
arredores foram identificadas por cultivar 
plantas nutritivas. As seguintes plantas com 
alto valor nutritivo - para aliviar a má nutrição 
- foram sugeridas para cultivo: moringa 
oleifera ou acácia branca, coentro, folhas de 
curry e mamão. Plantações de coco para as 
famílias mencionadas acima também foram 
consideradas. Isso trará uma renda adicional a 
essas famílias. 

 

Aulas são iniciadas pela Organização Sai em 
alfaiataria, treinamento computacional, 
digitação, reparo de automóveis, encanação, 
etc., para os jovens da vila com a finalidade 
de prover emprego para eles. 

Tem sido organizados cursos técnicos nas 
vilas para prover treinamento para os jovens 
da aldeia, tais como curso para condução de 
veículos, reparos elétricos, encanamento, 
rebobinação de motores, reparo de 



automóveis, treinamento em computadores, 
digitação, alfaiataria e trabalhos em indústria 
de algodão, como confecção de bonecas, 
confecção de velas e varetas de incenso e 
trabalhos manuais. 

Bhagavan parte para Kodaikanal 

 

Na manhã de 26 de abril de 2007, Bhagavan 
partiu para Kodaikanal com um selecionado 
grupo de devotos e estudantes. Bhagavan veio 
para o  Mandir (Sai Kulwant Hall) às 9h35min 
e deu suas bênçãos a um grande número de 
devotos reunidos se despedindo Dele com as 
mãos unidas e lábios em oração. Depois de 
receber o arathi às 9h40min, Bhagavan partiu 
do Sai Kulwant Hall para o Aeroporto Sri 
Sathya Sai de Puttaparthi, de onde o avião 
partiu para Madurai com Bhagavan e Seu 
grupo de devotos. De Madurai, Bhagavan 
seguiu de carro para Kodaikanal com seu 
grupo de devotos e alcançaram a Sai Sruthi, 
Sua morada em Kodaikanal, às 15h45min, 
onde uma colossal reunião de devotos 
oferecia a Ele as reverências de boas vindas. 

 

 


