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"Quem não tem fé em Deus é verdadeiramente cego. Por outro lado, até um
cego pode reconhecer a existência do mundo. Na época atual, os estudantes
só adquirem conhecimento livresco. À medida que este aumenta, diminui o
conhecimento prático."
- Baba
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DISCURSO DO AVATAR

indiretamente o bem. Espinhos e coisas semelhantes

ENTENDAM A REALIDADE DA TRISTEZA E

servem igualmente para proteger belas árvores. Em

DA FELICIDADE

nome da ciência e sob uma perspectiva moderna,

O CORAÇÃO É O CENTRO DAS VIRTUDES

tudo está sendo interpretado no sentido negativo. As
pessoas buscam arbustos espinhentos, deixando de

O mundo é cheio de medo e de diferenças.

lado as árvores com doces frutos. Protegem as más e

Há diferentes castas, religiões, filiações políticas e

destroem as boas coisas da Natureza. Falta-lhes o

por aí vai. Em todo lugar se encontram vários tipos

entendimento adequado em relação à tristeza e à

de

felicidade.

diferenças.

Elas

existem

em

termos

de

pensamento, palavra e ação. O próprio nascimento
depende do princípio das diferenças. Podem-se
encontrá-las até mesmo em gêmeos. Qual será o
segredo?

A felicidade e a tristeza estão inter-relacionadas
As dualidades da Natureza, tais como bem e
mal, sombra e luz, ganho e perda, etc. estão interrelacionadas. Muitos intelectuais, apontando as
diferenças existentes na Natureza, perguntam a razão
de Deus haver dado tristezas e dificuldades. Eles, no
entanto, deveriam saber que a vida humana não teria
valor se não existissem diferenças. A condição de ser
humano só adquire valor à luz das diferenças. A luz
tem valor devido à escuridão. A felicidade não tem
valor

se

não

inseparavelmente

existe

tristeza.

entrelaçadas.

Ambas
Não

se

estão
pode

distinguir nem sentir a felicidade na ausência da
tristeza. O prazer é um intervalo entre duas dores.
Muitos têm a impressão de que os valores
humanos

são

sustentados

pela

faculdade

do

raciocínio. Trata-se de uma noção absolutamente
errônea. O suco doce de uma fruta é protegido pelo
envoltório externo da casca amarga. Como proteger
o suco sem a casca? Da mesma forma, o mal protege

Vocês devem saber que tristeza e felicidade
são interligadas. O fim da tristeza marca o início da
felicidade e vice-versa. Tecnicamente falando,
quando se desliga o interruptor, a luz vai embora. A
escuridão não veio de nenhum outro lugar. Na
2

realidade, escuridão e luz não são diferentes nem
separadas entre si. Ausência de luz é escuridão e

Reconheçam a sua Divindade imanente
Juntamente

com

a

educação,

deve-se

ausência de escuridão é luz. Quando uma está

desenvolver a qualidade do discernimento (viveka).

presente, a outra está ausente (não é vista). Durante o

Conhecimento livresco é inútil sem viveka. Certa

dia não se podem ver as estrelas. Isso significa que,

vez, um tolo foi atraído por um coelho em um

durante o dia, não há estrelas no céu? Não. Não se

matagal. Após uma longa caçada, conseguiu capturá-

veem as estrelas devido ao brilho do Sol e este é

lo. Segurando uma de suas patas, pôs-se a contar as

visto em razão da sua proximidade com o planeta

outras: uma, duas, três. Falou, então, surpreso, que o

Terra. Um cego, porém, não consegue enxergar nem

coelho tinha somente três patas! Disse um amigo

mesmo o brilho do Sol. Do mesmo modo, a falta de

seu, que observava a cena, divertido: “Espere aí!

discernimento torna uma pessoa cega à sua

Você deve incluir na contagem a pata que está

verdadeira realidade.

segurando”. E tocou de leve na que o tolo segurava,

Vou contar-lhes uma historinha. Certa vez,

a fim de convencê-lo. Similarmente, as pessoas

um coxo que não podia caminhar encontrou um

esquecem a Divindade presente em si mesmas e se

cego. Como o cego tinha braços sadios e a visão do

entregam a ações insensatas.

coxo era boa, acharam que poderiam se ajudar
mutuamente.

Assim,

tornaram-se

amigos

Consideram-se a educação e a saúde

e

importantes na vida. O homem, portanto, necessita

começaram a se mover juntos. O cego carregava o

de ambas. A cabeça corresponde à educação e o

coxo nos ombros e este guiava o cego enquanto iam

coração à saúde. A cabeça trata de assuntos

de um lugar a outro. Um dia, chegaram a um local

materiais, de pravritti (mundanidade). Subsistência,

onde havia uma grande plantação de pepinos. Ao vê-

alimentação, emprego, negócios e assim por diante

los, o coxo falou: “Aqui há uma porção de pepinos.

estão relacionados apenas com a cabeça; por isso

Vamos comer alguns, pois estamos famintos”. O

todas essas atividades se conhecem como pravritti.

cego quis saber se havia alguma cerca ao redor da

Qualidades tais como amor, tolerância, compaixão,

plantação. O coxo respondeu que não. O cego

bondade, etc. pertencem ao coração. O coração é o

perguntou, ainda, se havia algum vigia presente. O

centro das virtudes. Se a cabeça é pravritti, o

coxo respondeu que não vira ninguém vigiando a

coração é nivritti (espiritualidade). E até mesmo

plantação. Disse, então, o cego: “Esses pepinos

pravritti é sustentada por nivritti.

devem ser amargos e sem serventia, pois ninguém

Quem

não

tem

fé

em

Deus

é

deixaria uma boa safra desprotegida”. Vejam só, o

verdadeiramente cego. Por outro lado, até um cego

cego possuía um bom senso de discernimento e de

pode reconhecer a existência do mundo. Na época

raciocínio, embora fosse um deficiente visual.

atual, os estudantes só adquirem conhecimento
livresco. À medida que este aumenta, diminui o
conhecimento prático. Eles se sentam diante de um
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mapa-múndi, traçam uma linha entre a Argentina e a

voltagem, porém, é a mesma. Existe a mesma

Austrália e dizem que viram esses lugares. Que tipo

Divindade na pessoa ignorante (ajñani), na que

de

de

possui conhecimento espiritual (sujñani) e na que

vem

tem sabedoria divina (prajñani). São como três

quando de fato viajam para lá. Sem a prática, o

lâmpadas de diferentes potências, mas com a mesma

conhecimento livresco é de pouco valor. A

voltagem da Divindade.

verdadeira educação consiste na coordenação entre o

Transformação

experiência

podem

obter

desse

tipo

conhecimento? A verdadeira experiência

que se vê e o que se ouve.

constitui

verdadeiro

em

nível

progresso.

mental
Este

não

envolve

Dizem as Upanishads1 que diferenças e

transformação no coração. É o que se conhece por

variações são inerentes à Natureza. O Senhor

nivritti. Deve-se usar o coração ao aplicar o

2

Krishna declara na Bhagavad Gita : Anityam

discernimento. Tem-se, de um lado, a mente; de

Asukham Lokam Imam Prapya Bhajasva Mam

outro, o coração. A mente é um macaco louco; o

(“Como o mundo é transitório e cheio de

corpo, uma bolha d’água. Não sigam o corpo.

infelicidade, meditem constantemente em Mim”).

Tampouco sigam a mente, pois não sabem quando

Uma pessoa que passa as vinte e quatro

nem de que maneira ela pulará como um macaco.

horas do dia em um aposento com ar condicionado

Avistando uma fruta em uma árvore, o macaco tenta

não saberá o valor disso. Ela só apreciará o valor de

alcançá-la, abandonando a que tem na mão. O

um condicionador de ar quando se expuser ao sol

homem, igualmente, na época atual, salta em direção

quente. Este, por conseguinte, ensina o valor do

ao que é externo, abandonando a fruta imanente, que

frescor. Em uma estação montanhosa, percebe-se o

é o amor de Deus. É tolice subir na sombra de uma

valor de um aquecedor. A corrente elétrica é comum

árvore para obter o seu fruto. Só se pode obtê-lo

ao condicionador de ar e ao aquecedor. São muitas

subindo na árvore. Vocês devem entender a

as máquinas, mas a corrente é a mesma. A

realidade do presente e procurar expandir o coração.

capacidade varia de acordo com cada máquina.

Isto não se aplica ao coração físico. Se este

Existem lâmpadas de diferentes cores e potências.

aumentar, vocês adoecerão. O importante é o

Em determinado aposento, usa-se uma lâmpada de

coração espiritual.

menor potência; em outro, uma de maior brilho. A
Os apegos mundanos são a causa do sofrimento
1

Textos que contêm a essência dos Vedas, Escrituras
Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios.
2

A Bhagavad Gita, ou “A Canção do Senhor”,
considerada a mais preciosa das Escrituras hindus,
contém a essência da filosofia denominada Vedanta, sob
a forma dos ensinamentos transmitidos pelo Senhor
Krishna ao príncipe Arjuna no campo de batalha de
Kurukshetra.

do homem
Há completa unidade no corpo humano. Por
exemplo, quando se fere uma perna, os olhos
choram. Da mesma forma, quando o corpo tem
problemas, o coração espiritual também fica agitado.
Enquanto o coração físico está situado em um lugar
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específico, o espiritual está presente em todo o

provações e tribulações”. Resta saber se é o samsara

corpo. Os médicos podem realizar cirurgias e

que os está segurando ou se são vocês que o estão

transplantes de coração. O coração espiritual, no

segurando com os seus apegos mundanos. A

entanto, abrange tudo, como o Atma3. O Purusha ou

natureza da mente é semelhante à de um macaco.

Atma reside na cidade (pura) que é o corpo. As

Certos povos tribais têm uma técnica para apanhar

Upanishads

Sarva

macacos. Colocam alguns amendoins em um pote

Bhutantaratma (“O Uno está presente como a alma

com gargalo estreito. Atraído por eles, o macaco põe

em todos os seres”).

a mão no pote e agarra os amendoins. Quando tenta

declaram:

Eko

Vasi

tirar a mão, o seu punho fica preso no gargalo
estreito. O macaco pensa que alguém de dentro do
pote está segurando a sua mão. De igual modo, o
homem fica enredado em dificuldades por causa dos
seus apegos mundanos.
Hoje em dia as pessoas não têm coerência
entre palavra e ação. Adotaram um modo de vida
artificial. Sigam o seu coração espiritual. Ele é o
verdadeiro mestre. Sigam o Mestre, enfrentem o
demônio, lutem até o final e terminem o jogo. A
verdadeira felicidade está na união com Deus.
- Discurso Divino de Bhagavan em Sai Sruthi,
Kodaikanal, no dia 22 de abril de 1992.

Todos os corpos são temporários, tal como
as lâmpadas. Não se sabe quando uma lâmpada irá
queimar. O Atma, porém, é eterno e onipresente,
como a corrente elétrica. Ele não tem diferenças em
termos de nação, casta, religião, comunidade ou
gênero. Frequentemente ouvem-se pessoas dizendo:
“Estou imerso nesta vida mundana (samsara).
Tornei-me seu escravo e estou passando por
3

O Ser, no sentido de Ser Interno ou Eu verdadeiro; uma
centelha do Divino (termo traduzido, às vezes, como
“alma”).
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ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA
EXPERIÊNCIAS FELIZES EM VIAGENS

explosão de apreciação acalorada e um ‘Bangaru’ de
Bhagavan.

COM SWAMI

Lembro-me de uma jornada para os montes
Nilgiris, saindo de Bangalore (agora Bengaluru).
Havia um especialista em silvicultura no carro com
Baba. Fui discretamente instado a levantar uma
controvérsia e comecei a discutir sobre a árvore do
sândalo. Quando eu era produtor de programas de
rádio em Bengaluru, certa vez tive que avaliar um
texto sobre essa árvore. O autor, um perito nesse
assunto, tinha declarado que a árvore precisava ser
considerada um parasita. Já que eu tinha que
desafiar, estabeleci a proposição: “A árvore de
sândalo começa a vida como parasita”, e o desafiei a
refutá-la. Naturalmente, este fato era novo para ele, e
ele argumentou prolongadamente em voz alta,
tentando me subjugar. Sugeri que o assunto fosse
levado a um juiz independente, o Professor de
Botânica da Universidade de Madras, que tinha se
especializado na doença da haste que infecta a

Certa vez Baba observava uma mãe

árvore. “Quanto você aposta?”, ele me perguntou?

caminhar penosamente, um bebê na cintura, uma

Respondi, cem rúpias. Baba estava nos observando

cesta pesada sobre a cabeça. O dia seguinte era

entrar em áreas proibidas. Quando o oficial florestal

Deepavali, o Festival das Luzes, quando roupas

retorquiu, “Você terá que pagar tudo de uma só vez”,

novas são obrigatórias. Baba fez parar o carro. Em

Ele interveio em favor das boas maneiras e do

resposta às nossas perguntas, ela nos disse que tinha

requinte e direcionou nossa atenção para o céu

ouvido sobre Sai Baba, que algumas pessoas que ela

ocidental, que tinha avermelhado a face. Com

conhecia tinham ido em peregrinação a Puttaparthi, e

frequência, o tópico do debate era alguma história

ela também tinha feito um voto de fazer a jornada e

mitológica, ou uma parábola das Upanishads, ou,

ter o Darshan de Baba. Baba abençoou mãe e filha e

talvez, um aforismo dos textos Vedânticos. Tudo

deu a ela dinheiro para roupas novas, declarando:

dependia dos ‘atores’ disponíveis no carro. O que se

“Seu voto foi cumprido. Eu sou Sai Baba”. Ela caiu

desejava era o deleite de um duelo, terminando numa

aos pés de Baba diversas vezes, e ficou de pé fitando
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o carro, à medida que ele se distanciava,

em vez da estrada mais curta e melhor via Salem,

perguntando-se se tudo não teria sido um sonho.

Baba decidiu via Palamaner. A finalidade era evitar

Baba sabe que, quilômetros adiante, uma

cerca de uma dúzia de ‘recepções’ pelo caminho,

pessoa cega ou um mendigo desfavorecido está

arranjadas sem permissão por pessoas pomposas.

pedindo esmolas aos carros que passam. Ele Se

Tivemos que esperar cerca de uma hora no meio do

mune com uma nota de 5 ou 10, minutos antes, e faz

caminho,

o carro parar na frente da mão estendida. Levando

misteriosamente se deslocou! A Casa de Campo de

em conta que aqueles que não têm olhos não podem

Repouso em Palamaner se surpreendeu quando o

saber o valor do pedaço de papel colocado em suas

carro de Baba parou, por volta das 22hs. Baba

mãos, Ele tem o cuidado de lhes dizer, “Aqui! É uma

enviou um de nós para apanhar comida em um hotel

nota de cinco rúpias. Segure-a bem”. Todo gesto Seu

e felizmente ele voltou com bastante, embora

é uma lição para aqueles que observam ou

passasse muito da hora de fechar. A Casa de Campo

testemunham.

não tinha nada em que nós todos pudéssemos

por

conta

de

uma

roda

que

Quando a ocasião é propícia e o amor

descansar – camas, cobertores, camas-de-campanha,

transborda, Baba pode ‘criar’ bombons ou bolinhos

etc. E o ar frio da noite era de morder. Baba também

para os acompanhantes no carro. Certa vez, quando

compartilhou o indisponível. Fomos capazes de

Baba

para

persuadi-Lo a usar um xale que o devoto engenheiro

Puttaparthi, Ele encontrou apenas alimentos salgados

exibia em seu dorso, em Tiruchirappalli. O sono

nas latas que o hóspede tinha oferecido para serem

invadiu silenciosamente nossos olhos. Quando

presenteadas por Ele durante a longa jornada. Ele fez

despertei, ao amanhecer, em minha cama nua de

o carro parar ao lado de uma pilha de metal na

varas, encontrei o xale aquecendo-me da cabeça aos

estrada. Pediu-me para apanhar uma pedra e trazê-la

pés. Baba, a Mãe, veio na ponta dos pés, durante

para Ele. Escolhi uma bem grande, mas Ele a jogou

meu sono, e gentilmente me cobriu. Baba me

fora! Ele queria uma maior e plana. Uma pedra

encontrou em lágrimas. De que outra forma eu

assim foi colocada em Suas mãos. Ele a devolveu a

poderia expressar minha ventura e gratidão com a

mim, logo em seguida. Porém, ela já havia se

lição que Ele nos ensinou?

estava

retornando

de

Hyderabad

transformado num pedaço plano de açúcar-cande, do

- Excerto de “Loving God” por Sri N. Kasturi.

mesmo tamanho, forma e peso. “A outra era muito
dura de se quebrar em pedaços” disse Ele, enquanto
me orientava a dar uma fatia a cada um.

um; você e o Eterno são um; Você não é o

O percurso de carro de Trichinopoly (agora
Tiruchirapalli)

para

Palamaner

me

Você e o universo são um; você e o Absoluto são

deu

uma

oportunidade memorável de perceber outra faceta de

individual, o particular, o temporário. Sinta isto.
Saiba disto. Aja de acordo com isto.
- Baba

Seu amor. Tínhamos que chegar em Bengaluru, mas,
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ESPECIAL
VISÃO DO DIVINO
Vinod Kumar Passi

Minha Primeira Experiência em Testemunhar
uma Lila de Swami
Pouco mais de um mês após haver
encontrado esta pessoa, ouvi falar de Bhagavan Sri

Em 1971, eu era um estudante de 20 anos de

Sathya Sai Baba, em setembro de 1971. Eu havia

idade, em Nova Déli, que aspirava tornar-se

tirado uma folga para me preparar e viajara para

Contador Oficial. Um dia, em agosto, eu fui visitar

Udaipur, para viver com minha irmã. Queria estar

um amigo e, em sua casa, conheci um funcionário

em um lugar calmo, que me ajudasse a estudar para

graduado da Indian Airlines (atualmente, Air India).

os exames de Contabilidade. Enquanto estava em

Ele era uma pessoa espiritualizada, com forte

Udaipur, conheci um dos amigos de meu cunhado,

intuição, capaz de ler mãos com exatidão; costumava

que era um ardente devoto de Shirdi Sai Baba e

prever o futuro das pessoas. Quando examinou

Sathya Sai Baba. Durante suas visitas a Puttaparthi,

minha mão direita, disse-me que eu não seria capaz

Swami lhe dissera, em diversas entrevistas, as datas

de levar uma vida mundana e que teria de viver

de suas visitas a Shirdi. Meu cunhado era ateu; não

como renunciante, em um Ashram. Apesar disto, ele

tinha fé em Deus. De fato, ele costumava

também disse que eu me casaria por volta dos 30

ridicularizar aquele seu amigo. Um dia, enquanto

anos e teria dois filhos. Previu diversas outras coisas

realizava um Puja, esse amigo chorou e disse a

sobre meu futuro, a maioria das quais parecia

Swami que não gostava das críticas de meu cunhado

inacreditável para mim. Eu estava me preparando

sobre Swami. Enquanto chorava diante das fotos de

para os exames finais de Contabilidade na época e

Swami, ele subitamente notou uma foto que ficou

ele disse que eu seria aprovado (a taxa de aprovação

completamente coberta de Vibhuti e outra, de

era de 5%). Naquele tempo, eu não tinha fé em Deus

Kumkum. No dia seguinte, ele correu para procurar

e a sua previsão de que eu renunciaria à vida do

meu cunhado e nos chamou para ver o que estava

mundo e viveria em um Ashram era inimaginável

acontecendo em sua casa. Fomos para lá e vimos o

para mim.

fenômeno do Vibhuti e Kumkum caindo das fotos de
Swami. Também escutamos Bhajans e um Discurso
de Swami em um LP e ficamos interessados em
saber mais sobre Ele. Este amigo do meu cunhado
nos deu vários livros sobre a vida e os ensinamentos
de Swami. Comecei a lê-los e perdi interesse nos
estudos. Voltei a Déli transformado, após minha
estadia de dois meses em Udaipur. Trouxe comigo
uma foto de Swami de grandes proporções e
comecei a cultuá-lo regularmente. Meus pais ficaram
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surpresos com seu filho, descrente em Deus até

Uma Profunda Experiência Espiritual

aquele momento, que começava a orar a Ele.

Um dia, no final de dezembro de 1977, eu

Procurei um Centro Sai em Déli e comecei a fazer

perdi a consciência do mundo exterior. Todo o meu

Seva, como voluntário, e a participar dos Bhajans.

corpo foi preenchido de luz e eu só podia ver luzes

Com toda aquela transformação interior, não tive

de diferentes cores, diante dos meus olhos. Os

tempo de me preparar bastante para os exames

Bhajans ficavam ressoando nos meus ouvidos. Não

finais, marcados para novembro. Eu tinha certeza de

consegui dormir por vários dias. Sempre que me

que não seria aprovado. Então, houve uma greve

serviam comida, eu não conseguia comer mais que

estudantil e, pela primeira vez em Déli, o exame fora

uma ou duas colheradas e não sentia fome. Embora

cancelado!

estivesse bem frio em dezembro, ao tomar banho

Em

março

de

1972,

Swami

estava

pela manhã, não me incomodava a água fria. Por

programando uma visita a Déli. Nós estávamos

alguns dias, eu vi tanta luz que preferia ficar sentado

muito entusiasmados e fazíamos preparativos para

dentro de um quarto escuro. Para me distrair, meus

Sua visita. Foi uma grande alegria quando Swami

irmãos e irmãs me levaram ao cinema. Assim que

chegou e milhares de pessoas tiveram Seu Darshan.

entrei no salão, não consegui ficar mais do que uns

Eu tive a sorte de estar entre os 30 jovens que

poucos minutos, pois não conseguia suportar ver a

trabalharam como membros do Seva Dal e

luz. Eu havia perdido interesse em realizar qualquer

receberam lenços das mãos do próprio Swami.

tarefa. Naquele tempo, eu trabalhava como contador

Assim se formou o primeiro Seva Dal de Déli. Ele

em uma fábrica de papel. O gerente da companhia

nos chamou a uma sala pequena e nos deu um

era espiritualizado e me permitiu ficar sentado no

Discurso. Houve uma passagem que me tocou

escritório mesmo sem fazer coisa alguma. Eu me

profundamente. Ele disse que todos nós queríamos

ocupava limpando e confeccionando oratórios. Uma

ficar ricos e ter casa própria, para podermos viver

despensa de nossa casa estava lotada de itens inúteis.

felizes na velhice. Mas, se fizéssemos serviço

Eu limpei todo o cômodo e o converti em um belo

altruísta, Ele nos daria uma pensão na velhice. Ele

oratório, com grandes fotos de Swami.

nos garantiu que não deveríamos nos preocupar com
dinheiro e moradia.

Desenvolvi sentimentos intensos de renúncia
e senti que a vida material não era para mim. Gastei

Eu me apresentei para o exame final em

todas as minhas economias no serviço a Deus e em

maio de 1972 e passei na minha primeira tentativa,

coisas santas. Uma vez, entrei em um templo na

por graça de Swami. Porém, meu pai faleceu alguns

Praça Connaught, em Nova Déli, no qual estava

dias antes dos resultados serem divulgados, em julho

escrito: “Se você doar dez rúpias, Deus cuidará de

de 1972. Daquele dia em diante, até novembro de

sua vida inteira”. Procurei nos bolsos e descobri que

1977, visitei Puttaparthi muitas vezes e tive diversas

tinha comigo apenas uma nota de dez rúpias, que

experiências que vou narrar em separado.

ofereci ao templo. Mais tarde, percebi que não tinha
9

dinheiro para o ônibus que me levaria para casa.

passaporte. Ele me explicou que eu jamais havia

Feliz, caminhei até minha casa, que ficava a uns

obtido um passaporte e, assim que fizesse a

cinco quilômetros dali. Minha mãe e meu irmão

requisição, ele me ajudaria a obtê-lo. Apenas três

mais novo, que dependiam de mim, ficaram

anos mais tarde, em abril de 1980, viajei para o

preocupados com sua sobrevivência, se eu não

Bahrein e inaugurei um Centro Sai ali, junto com

recebesse mais um salário mensal.

alguns amigos, todos contadores.
De abril de 1980 a outubro de 1984,
trabalhei em Bahrein. Depois, em novembro de

Seva em Puttaparthi
A situação persistiu e eu não senti mais

1984, Swami me convocou para voltar a Puttaparthi

vontade de realizar qualquer trabalho mundano,

e trabalhar ali. Eu recebi uma carta do escrivão do

durante os dois primeiros meses de 1978. O desejo

Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior

de renunciar à vida mundana era muito forte. Como

(SSSIHL) em setembro de 1984, convidando-me a

minhas irmãs, irmãos e meu cunhado ficaram

trabalhar no Instituto. Tinha comigo uma pequena

preocupados com meu estado mental, levaram-me a

poupança, que trouxe do Bahrein e disse a Swami

um exorcista. O curandeiro fez diversas tentativas de

que não queria receber remuneração enquanto me

me submeter, mas não teve sucesso. Eu também fui

restasse dinheiro. Muitas vezes, o Vice-Reitor e

levado a médicos alopáticos que julgaram que eu

outros me ofereceram salário, que recusei. Deste

estava mentalmente doente e me deram remédios,

então,

mas nada adiantou. Em março de 1978, Swami

instituições, por quase 33 anos, sem receber qualquer

visitou Déli. Na época, eu trabalhava como membro

salário ou remuneração. Em abril de 1982, Swami

do Seva Dal, na Organização Sai de Déli. Certo dia,

foi a Déli abençoar nosso casamento. Swami me

quando serviam almoço aos devotos, em uma casa

abençoou com dois filhos e disse que eu precisava

que Swami visitava, Ele subitamente se aproximou

cuidar deles. Meus desejos eram limitados e minha

de mim e olhou dentro dos meus olhos. Dali em

esposa e filhos cooperaram comigo, vivendo uma

diante, voltei à “normalidade” e reassumi meus

vida simples, com recursos limitados. Certa vez,

deveres materiais. Retornei à mesma fábrica de

Swami me deu algum dinheiro para viajar com meus

papel, onde ficaram felizes de me receber de volta.

filhos em um feriado e eu recusei instantaneamente

Esta

transformou

receber qualquer coisa Dele; disse-lhe que, se fosse

completamente a minha vida e fez sumir a aspiração

necessário, eu pediria. Ele me repreendeu, dizendo

de acumular riqueza.

que toda vez que Deus dá algo, não se deve recusar.

experiência

que

tive

tenho

trabalhado

aqui,

em

diversas

Eu tinha um sentimento forte de que deveria

Eu lhe disse que Ele havia me concedido o corpo e

viajar para fora do país, levando a Mensagem de

que eu era capaz de trabalhar apenas por causa desse

Swami. Assim, procurei um dos meus amigos que

corpo dado por Ele.

era agente de viagens e perguntei sobre o meu
10

Eu vim a Prasanthi Nilayam com o desejo de

garante segurança, aliviando o aflito de seus fardos.

servir aos Seus Pés de Lótus e jamais desejei

Uma vez sob Seu controle, todos os pensamentos e

qualquer remuneração ou posição de autoridade. Eu

aflições desnecessários, que estão em cada canto da

oro a Bhagavan para que continue a servir aos Seus

mente, são incinerados. Conquistar essa graça

Pés de Lótus até o meu último suspiro.

abundante e constante está totalmente nas mãos de

– O autor é um Executivo do Sri Sathya Sai

cada um. Quando você luta e se esforça, em um

Central Trust, Prasanthi Nilayam.

trabalho árduo e sincero, dedicando-se de corpo e
alma, a graça desce automaticamente sobre você,
mergulhando-o no oceano de alegria e êxtase.

ESPECIAL
UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL DA GRAÇA
DE SWAMI
Kuppam Vijayamma
A graça é o benevolente presente de Deus,
concedido ao homem para que este desfrute de paz e
harmonia na vida. Crença e confiança no Senhor
atraem Sua graça em abundância, no momento que
Ele escolhe para concedê-la. A graça possui poderes
imensos e imaculados, capazes de promover
maravilhas além da imaginação. Todos aqueles que
são dignos de Sua graça, por sua virtude e bondade,
recebem-na e são elevados ao estado de suprema
alegria. Aqueles cuja devoção é genuína, que se
esforçam para obter a visão interna da realização do
Ser, experimentam a máxima graça, da fonte da
alegria eterna. Devoção concentrada é a chave que
destrava a graça de Deus mais facilmente. Deus
sempre insiste no serviço altruísta aos demais, pois
dentro dele está a semente do amor por Ele. Ao
render-se totalmente ao

Senhor,

o

indivíduo

mergulha na doçura e no imenso e indescritível
poder da graça. Todo aquele que se rendeu
completamente pode estar seguro da proteção perene
do Mestre Supremo, pois Ele assume total controle e

A transformação instantânea do meu pai
Deus, o único proprietário desta poderosa
força e fonte, a principal usina de energia, distribui
amorosamente Sua graça a todos os cantos do
mundo – aos aspirantes espirituais merecedores, que
oram e aspiram sem descanso pelo conhecimento do
Ser. Ela encoraja e fortalece o necessitado. Resiste
às tentações e transforma a humanidade – a qual, de
fato, é fruto da graça. Nenhum átomo pode se mover
sem Sua graça. Ela concede a todos e a cada um,
tudo e qualquer coisa. A abundante graça de Deus é
11

a única resposta e solução para todos os problemas

imediata, mas nós estamos felizes até o dia de hoje,

da vida.

por estar envolvidos em Sua imensa graça, sem
Agora eu gostaria de escrever sobre meu pai,

qualquer interrupção, desde 1945.

o falecido Sri Radhakrishna. Ele jamais gostou de
Gurus, Sadhus, Sannyasis e autodenominados líderes
espirituais. Em vez disto, ele preferia servir

Swami Realiza meu Casamento
Quero

compartilhar

um

incidente

diretamente à sociedade e aos necessitados. Quando

inacreditável e incompreensível para os padrões

uma pessoa assim aceitou visitar Puttaparthi com

humanos. Anos antes de meu casamento, Swami,

toda a família, esta foi a primeira de nossas

com todo amor e graça, garantiu a mim que Ele só

surpresas. Embora ele soubesse que Swami tinha

realizaria meu casamento na data que Ele próprio

apenas dezenove anos na época, nos idos de 1945, e

escolhesse – e que meu companheiro de vida

que Ele declarava ser um Avatar, ainda assim,

também seria de Sua escolha exclusiva. Conforme

concordou em visitá-lo. Esta foi a segunda surpresa.

prometido por Swami, quando chegou o momento,

Porém, meu pai foi categórico com uma condição:

tudo aconteceu conforme Sua Divina Vontade. Isto é

ficar em Puttaparthi por, no máximo, três dias. No

totalmente inexplicável em palavras ou versos,

seu primeiro Darshan, sem qualquer entrevista,

qualquer que seja sua quantidade.

conversa ou debate, sem quaisquer promessas ou

O noivo se chamava Sri Hem Chand, de

milagres, meu pai se rendeu a Swami! No terceiro

Madras (Chennai) e nossos pais já se conheciam.

dia em Puttaparthi, quando Swami perguntou a meu

Swami já havia atraído aquela família decente, para

pai sobre sua estadia, sem pestanejar, ele deixou a

estar entre Seus devotos. E Swami marcou o

decisão a Swami. Esta foi a maior surpresa!

casamento para 22 de fevereiro de 1948, no lugar

Assim,

todos

nós

ficamos

por

lá,

onde eu nasci, Kuppam, uma vila remota, desprovida

confortavelmente, pelos três meses seguintes, de

de quaisquer confortos. Como seria o primeiro

uma só vez. Isto só aconteceu por graça de Swami,

casamento na família, todos esperavam que fosse

que havia conquistado meu pai à primeira vista; do

celebrado com pompa e esplendor. Meu pai e meu

contrário, para uma pessoa como ele, aceitar o jovem

sogro eram pessoas populares, membros de várias

Swami de 19 anos, sem questionamentos, seria

instituições e conselhos, bem-educados e respeitados

inimaginável. Além de meu pai, Swami conquistou a

por todos. No entanto, nossa família estava em uma

todos nós com Sua graça. Apesar de toda a

profunda crise financeira e aquele súbito casamento

propaganda contrária que nos bombardeou durante

nos deixou apavorados.

nossa jornada, repleta de críticas, nada disso nos

Swami, nosso Salvador, sempre esteve ao

influenciou. Na verdade, não tínhamos sequer uma

nosso lado, o tempo todo, com soluções prontas para

gota de dúvida em nossas mentes. Algumas pessoas

nossos incontáveis problemas. Entregues a Seus Pés

diriam que fomos tolos em nossa decisão repentina e

de Lótus, não sabíamos como expressar nossa
12

angústia. E Swami nos abençoou profusamente.

lugar; guirlandas decoravam todas as janelas e

Com uma voz firme, Ele disse que cuidaria de tudo e

portas. Tudo era glamoroso. Tudo ficou pronto bem

que o casamento seria grandioso. Ele havia nos

a tempo.

assegurado isto muitos anos antes e o estava

Swami chegou de Puttaparthi, de carro, em

confirmando uma vez mais. Regressamos à nossa

21 de fevereiro, com todos os Seus sorrisos

vila animados, com muita coragem e uma confiança

cativantes, cintilando como um lótus. Ele foi

colossal, livres de qualquer dúvida.

recebido com devoção e amor. Com o devido

A lista de convidados, parentes, amigos,

respeito e honra, nós O acompanhamos ao segundo

autoridades, etc. era enorme. Então, alugar um

andar do palácio. A comitiva do noivo ocupava o

grande salão e hospedagem para todos estava fora de

terceiro andar; nós ficamos no primeiro andar e as

questão, na remota vila de Kuppam. De forma

cerimônias de casamento aconteceriam no andar

inacreditável, o problema foi resolvido. A solução

térreo. Todos apreciaram os preparativos e a

bateu à nossa porta sem ser esperada. O Zamindar,

decoração.

maior proprietário de terras da região, disse a meu

O pódio para o casal foi decorado com arcos

pai que estaria fora do país por três meses, em

de flores e os enfeites irradiavam fragrâncias florais.

viagem com a família. Quando meu pai falou do

No auspicioso dia 22, escolhido por Swami para o

casamento, ele imediatamente ofereceu todo o seu

casamento, o salão principal estava lotado de gente

palácio, chamado Thimma Jamma Palace – pelo

de todos os cantos. Swami chegou com alguns

tempo que fosse necessário. A mansão era tão

devotos e parecia uma lua brilhante rodeada de

grande que poderíamos ter acomodado três vezes o

estrelas. A Mãe Sai sentou-se em uma cadeira

número de nossos convidados. O palácio tinha

decorada ao lado do palanque, perto de mim. Ele

quartos, salões e todos os confortos em quantidade

orientou os sacerdotes no canto dos Mantras e,

suficiente – inclusive com sua fantástica mobília e

quando o grande momento chegou, Ele materializou

decoração. Agradecemos a Swami por providenciar

o Mangala Sutra (um cordão que segurava um

a viagem do Zamindar ao exterior e fazer com que

medalhão circular de ouro, recém mergulhado em

emprestasse o palácio a nós. Numerosos problemas

açafrão), com um gesto circular de Sua mão direita.

foram

solucionados

–

enquanto

esperávamos

sentados em casa.

Swami pediu ao noivo que o atasse ao meu pescoço
com três nós. Enquanto fazia isto, Swami aspergiu

A força de trabalho veio de diversos lugares,

arroz amarelo sobre nossas cabeças, sem parar, por

sem ser convidada, já que meu pai era muito

algum tempo; o arroz simplesmente se multiplicava,

respeitado por todos. Sem demora, o palácio estava

caindo de Sua mão direita. O cântico dos Mantras e

iluminado com lamparinas, já que não havia

as

eletricidade, e com belíssimas decorações florais.

prosseguiam, retumbantes. Os gritos de alegria das

Bandeirinhas multicoloridas enfeitavam todo o

pessoas e o estrondoso aplauso, que vinham de todos

doces

notas

dos

instrumentos

musicais
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os cantos, ecoaram e energizaram o salão. Sentimos

jantar à luz do luar, no jardim e Swami nos

que todos os deuses e santos haviam acompanhado

observava do andar acima, feliz, como uma mãe

Swami para abençoar a ocasião e partilhar do Seu

observa seus filhos. Como se não soubesse de coisa

Darshan. Não era de admirar que com tanta

alguma, Swami ainda elogiou meu pai pela bela

divindade em torno de nós, toda a assembleia

festa.

estivesse emocionada além da imaginação.

Swami derramou tanta graça sobre nossa

A multidão havia sido atraída para ver o

família, mantendo-nos intocados, em meio a

casamento, conhecer o palácio por dentro e ter o

devastadoras inundações de problemas; e ainda

Darshan de Swami. Todos elogiaram a festa e havia

assim, permanecemos em segurança, sem um

aqueles que não conseguiam sequer falar, de tanto

arranhão sequer. No dia seguinte, Swami nos

que comeram do suntuoso banquete.

provocou, dizendo: “Não se esqueçam de Mim”. Ele

Swami insistira em se encarregar da

pediu que visitássemos Parthi e, então, partiu em Seu

recepção noturna. Um grande sofá recebeu uma bela

carro – depois de abençoar generosamente todos que

decoração floral para Swami e a fragrância de

estavam presentes. Embora estivéssemos flutuando

jasmim encheu todo o salão. Um tapete de veludo,

no oceano da alegria, era igualmente importante

coberto de flores, foi preparado para a passagem dos

pagar as contas.

recém-casados. Swami entrou no salão seguido pelo
casal e todos O reverenciaram com mãos postas.

Um Surpreendente Ato de Graça de Swami

Para surpresa de todos, Swami, docemente, obrigou

Meu pai estava totalmente perplexo com a

o casal a ocupar o sofá preparado para Ele. Ficamos

maravilhosa recepção e banquete. Porém, ele se

perplexos, de pé, diante Dele, de olhos arregalados.

sentia pressionado pelos comentários dos amigos e

E Swami acrescentou outra surpresa: “Como poderei

parentes próximos, sobre uma despesa tão grande.

cantar sentado no sofá”? Ele nos forçou a sentar e

Alguns até chegaram a perguntar se ele havia

tivemos que obedecer. Swami sentou-se no tapete

deixado alguma reserva para os outros seis filhos.

com as pernas cruzadas e, pelas três horas seguintes

Muitos sabiam de nossa situação financeira limitada

– sem instrumentos nem vocais de apoio – Swami,

e perguntaram a meu pai como conseguira obter um

sozinho, interpretou canções clássicas, enchendo-nos

empréstimo tão grande. Pobre papai, não sabia como

com tanta doçura que nos esquecemos do tempo e de

iria pagar por tudo aquilo. Incapaz de suportar o

nós mesmos. Tudo havia sido varrido para dentro do

embaraço, ele se escondeu de todos.

oceano de bem-aventurança. Depois do recital,

Meu irmão Krishna Kumar e o gerente

Swami era tudo que conseguíamos ver. As pessoas

conversaram em particular com grupos de pessoas

correram para Ele, enlouquecidas, como se tivessem

que haviam ajudado nos arranjos do matrimônio. O

perdido a consciência. Swami, amorosamente,

primeiro grupo foi dos fornecedores de alimentos,

acalmou a multidão e subiu as escadas. Tivemos um

seguido pelos cozinheiros, serventes, floristas,
14

decoradores,

leiteiros,

equipe

de

iluminação,

servir os pratos, um após o outro, temeram que o

fornecedores de madeira, etc. Todos pensaram que

primeiro suprimento se esgotasse rapidamente.

teriam de ouvir muitos argumentos na hora do acerto

Quando chegaram mais convidados que o esperado,

de contas e que as brigas seriam inevitáveis. Para

eles decidiram informar ao meu pai, mas os sacos de

nossa surpresa, tudo transcorreu de forma tranquila.

juta que continham os alimentos continuaram cheios.

Meu irmão saiu do aposento atônito, procurando

Cestas de flores continuaram a chegar, entregues

meu pai. Quando perguntamos ao gerente sobre os

pelo povo da vila e, também, o número de auxiliares

pagamentos, ele nos olhou em silêncio e se afastou.

aumentava sem parar, de modo que o florista saiu

Após algum tempo, meu pai e meu irmão nos

sem pedir pagamento adicional. Muitos outros

abordaram com um largo sorriso e, em lágrimas,

fornecedores e serviçais nos informaram que já

disseram que tudo havia sido pago, mas sem dar

haviam sido pagos, embora meu irmão e o gerente

maiores explicações.

não tivessem lhes dado dinheiro algum. Papai tinha

O passo seguinte foi algo bastante mundano,

uma pequena reserva de dinheiro separada para o

já que meu pai nos pediu para arrumar as malas e

casamento. No final daquela grandiosa festa, com

viajar para Parthi o mais rápido possível. Quando

um banquete delicioso, ilimitado e grandiosas

nos curvamos diante dos Pés de Lótus de Swami,

decorações, ele ainda tinha uma boa quantia na

lavando-os com nossas lágrimas de alegria, Ele nos

carteira! Não havia pedido um centavo emprestado a

deu tapinhas nas costas, tranquilo, como se nada

parentes ou amigos, nem havia contraído um

tivesse acontecido. Como Swami nos concedera, em

empréstimo. É ou não é uma bênção concedida pela

silêncio, tamanha graça, era algo inimaginável. Sua

gloriosa graça do nosso Senhor Sai? Até o dia de

graça é sempre espontânea, ininterrupta, uma bênção

hoje, não soubemos de que maneira Ele pagou os

de ouro para seus devotos. Só 58 anos mais tarde,

muitos fornecedores e ajudantes. Então, vamos

quando meu irmão nos mostrou o manuscrito de seu

considerar que essas pessoas também foram muito

livro “Bala Sai Leelamrutham”, ficamos sabendo o

abençoadas por receber seu pagamento das mãos do

que realmente aconteceu quando eles se reuniram

Senhor do Universo. Todos, de uma forma ou de

para pagar as contas! A história completa pode ser

outra, receberam Sua imensa graça, sem exceção. É

vista no livro dele: “The Divine Games of Bala Sai”.

necessário registrar esses grandes incidentes como

Quando o fornecedor de alimentos informou

tesouros a ser lembrados, não apenas pela família e

que havia feito uma única entrega e que o pagamento

amigos, mas para compartilhar com o mundo todo,

havia sido adiantado, todos ficaram estupefatos. De

quão pessoal é o amor de Deus por cada ser humano,

onde haviam vindo os gêneros restantes? O

uma vez que todos são Seus filhos, herdeiros de Sua

fornecedor saiu sem pedir qualquer ressarcimento

divindade.

adicional. Em seguida, os cozinheiros informaram

Swami derramou esta enorme graça sobre

que, para sua surpresa, assim que começaram a

nossa família e nos deu a oportunidade dourada de
15

testemunhar muitos incidentes semelhantes, muitos

DE NOSSOS ARQUIVOS

milagres e Lilas, além de canções, histórias,

O HOMEM VIVE PARA CONHECER DEUS

entrevistas – e, acima de tudo – a intimidade que
tivemos com Ele como uma família.

O homem é, na verdade, o Atma, que está

Nosso Senhor da Graça percorreu todo o

além das fronteiras da sua mente. O Atma não tem

caminho até a nossa vila de Kuppam, permaneceu

princípio nem fim. A mente, os sentidos e o corpo

conosco e conduziu o casamento de forma tão

passam

graciosa. Isto é algo espetacular, estupendo, supremo

desenvolvimento e, finalmente, se desintegram e

para nossa família. Surpreendentemente, Swami

morrem. O homem coloca a sua fé em instrumentos

concedeu aquela singular “graça matrimonial” aos

superficiais de exploração e experiência e, assim, se

meus netos e a seus pais, também! Além de toda

priva

adoração e admiração, Ele desempenhou Seu papel,

inerente ao Atma. Tal como o sol oculto pelas

com incomensurável integridade e honra, conferindo

nuvens, as brasas cobertas pelas cinzas, a retina

Sua gentileza amorosa a cada um e a todos nós,

toldada pela catarata, o lençol d’água encoberto pelo

cumprindo Sua promessa de todas as formas

musgo, a consciência humana está revestida por uma

possíveis, com excelência e saturando todos com

espessa camada de gostos e aversões. Como pode,

alegria avassaladora. Este é o presente mais

então, o resplendor do Atma brilhar através dela?

a

da

todo

suprema

momento

por

declínio

bem-aventurança

ou

(ananda)

meritório a ser relembrado para todo o sempre – por
eras a fio. Com o coração feliz e uma profunda
gratidão, prostramo-nos a Seus sagrados pés com
total

devoção,

dedicação

e

confiança.

Eu,

humildemente, ofereço este relato pessoal aos Pés de
Lótus de nosso grandioso e gracioso Senhor da
Graça.
– A Sra. Kuppam Vijayamma é autora do famoso
livro “Anyatha Saranam Nasti” e muitos outros
livros sobre Bhagavan Baba.

O tesouro bem guardado
O corpo do homem é um receptáculo
destinado a salvaguardar um precioso tesouro.
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Dizem as lendas que serpentes são guardiães de

noite do Shivaratri4 a entreter pensamentos sobre o

tesouros ocultos. O nome da serpente que impede o

Senhor, a sua mente se transformará, ainda que não

acesso a esse inestimável tesouro oculto no homem é

sejam capazes de alcançar o estado mais elevado – o

aham – a fascinação por si mesmo e pelos próprios

da “Supramente”. Tendo sempre em foco a tríplice

pertences. Para alcançar e resgatar o tesouro de

característica do Divino – Verdade, Sabedoria,

ananda, o homem deve primeiro destruir a serpente

Infinitude (Satyam Jñanam Anantam Brahma5) –,

do egotismo (aham). O rio é uma parte, uma porção

esforcem-se para atingir a meta suprema do homem.

do mar; ele se realiza plenamente quando retorna ao

- Extraído de Discursos proferidos por Bhagavan

mar e se funde na sua fonte. Peixes são da água;

no Shivaratri.

vivem na água e morrem se dela forem retirados. O
bebê é uma parte da mãe; não consegue sobreviver
longe dela. O galho é parte da árvore; se o cortarem
fora, secará e morrerá. O homem é uma parte (amsa)

NOTÍCIAS DE CENTROS SAI
TRINIDADE E TOBAGO

de Deus e também não consegue sobreviver sem Ele.

Voluntários da Organização Sathya Sai

O homem vive devido ao seu anseio por conhecer

Internacional (OSSI) de Trindade e Tobago,

Deus, que é a sua fonte. Na Bhagavadgita (15:7), o

conduzidos por membros do Centro Sathya Sai de

Senhor declara: “Todos os seres vivos são uma parte

Pasea, trabalharam incansavelmente para fornecer

(amsa) de Mim. Eu estou neles como o eterno

assistência aos habitantes da ilha de Dominica,

Atma”. É o que Ele revela.

severamente atingida pelo furacão Maria em

O homem vive para um propósito elevado,

setembro de 2017. No dia 1º de outubro, mais de 500

não para se submeter a todas as exigências do

voluntários acondicionaram provisões alimentícias e

instinto e dos impulsos, como fazem os animais.

itens de uso diário em cinco mil caixas para as

Deve instalar-se como senhor, não rastejar como um

pessoas afetadas. No dia 8 do mesmo mês, 91

escravo. Ele tem o direito de proclamar: “Eu sou

paletes contendo alimentos e mais 140 contendo

Shiva” (Shivoham), “Eu sou a plenitude que jamais

telhas galvanizadas, geradores, compensados de

diminui” (acyuta), “Eu sou a bem-aventurança”
(ananda). Tão logo se torne consciente da sua
realidade, cairão os grilhões que o prendem, sejam
estes de ferro ou de ouro, e ele alcançará a liberação
(moksha).
Voltem a sua mente para o Divino.
Prescreve-se a repetição do Nome do Senhor como
uma disciplina espiritual que desvia a mente dos
objetos deste mundo. Se vocês dedicarem toda esta

4

A “Noite de Shiva”, observada a cada mês, na 14ª noite
da metade escura da Lua. Todos os anos, em fevereiro ou
março (no calendário ocidental), ela é celebrada como a
“Grande Noite de Shiva” (Mahashivaratri ou,
popularmente, Shivratri), festival dedicado à realização
de práticas espirituais em louvor ao Senhor Shiva.
5

Afirmação da Taittiriya Upanishad, na qual as três
primeiras palavras denotam a Realidade Suprema ou
Absoluto (Brahman). Ela serviu de inspiração para a letra
de um bhajan cantado por Sri Sathya Sai Baba.
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madeira, alimentos a granel, lanternas, lonas, roupas,

escolas da cidade, no Palácio da Cultura e Lazer e na

xícaras, loção para mãos, baldes, vassouras, lâminas

policlínica regional, além de se empenhar na

de barbear, 2.900 pacotes de água e 200 colchões

reconstrução

foram

uma

desenvolvimento de um parque próximo ao Palácio

embarcação fretada particularmente pelo Centro de

da Cultura e Lazer. Durante mais de cinco dias,

Pasea.

No dia 10 de outubro, 22 voluntários

educadores ministraram aulas a mais de 130

descarregaram o navio, transferiram mil caixas para

crianças. A equipe de educação promoveu 25

cinco caminhões e, às sete horas da manhã seguinte,

oficinas criativas, oito seminários abertos ao público

partiram para fazer a distribuição nas aldeias mais

e 26 consultas com psicólogos.

despachados

para

Dominica

em

da

Praça

do

Palácio

e

no

severamente atingidas.

Material de ajuda humanitária para as pessoas

Oficinas de criação para crianças, na Rússia.

afetadas pelo furacão Maria na ilha de Dominica,
ITÁLIA

em Trindade e Tobago.

No dia 21 de setembro de 2017, diversos
voluntários italianos participaram do 30º Aniversário

RÚSSIA
No início de agosto de 2017, um grupo de
162

voluntários

da

Organização

Sathya

Sai

Internacional (OSSI) de cinco países forneceram
serviços médicos, entre outros, na região de
Sverdlovsk,

na

Rússia.

Uma

equipe

médica

constituída de 64 membros, incluindo 25 médicos de
14 especialidades, auxiliada por 17 intérpretes,
atendeu a mais de 3.800 pacientes de sete aldeias. Os
voluntários também distribuíram três cadeiras de

da Corrida para a Paz em Roma, com o objetivo de
promover a paz como consciência interna, e não
simplesmente como um oposto ou antídoto para a
guerra. A Organização Sathya Sai Internacional
(OSSI) da Itália organizou esse evento anual para
ampliar a consciência do público em relação à
importância da paz interior. Cerca de sete mil
desenhos temáticos feitos por crianças de todo o
mundo foram expostos no Coliseu em Roma.

rodas e mais de 900 pares de óculos. Uma animada
equipe de construtores efetuou reparos em duas
18

Í N D I A (B H A R A T)
Himachal Pradesh. Pela Divina Graça de Bhagavan
Baba, organizou-se um akhanda bhajan6 com a
duração de noventa e duas horas (das 6 da manhã do
dia 1º às duas da tarde do dia 5 de outubro de 2017),
em Anand Vilas, Shimla. Essa tradição sagrada
começou em 1998, por ocasião do 78º Aniversário
Corrida para a Paz em Roma, Itália.

de Swami, e nessa ocasião durou setenta e oito
horas. Desde então, tem tido um acréscimo de uma

SRI LANKA

hora a cada ano, e assim continuará nos anos

O Sri Sathya Sai Suva Sevana Cancer Hospice foi
inaugurado em 6 de julho de 2002, para servir a
pacientes com câncer necessitados e abandonados.
Desde o seu início, mais de 450 pacientes com
câncer terminal receberam cuidados amorosos e
compassivos nesse estabelecimento, onde trabalha
uma equipe constituída por um clínico supervisor,
três médicos e 17 funcionários. Voluntários Sathya
Sai atendem regularmente os residentes, servindo
refeições caseiras, conduzindo cânticos devocionais
(bhajans) e relatando as suas vivências com o amor
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

vindouros. Vibrações de espiritualidade ecoaram por
todas as colinas ao redor de Anand Vilas. Devotos
de todas as partes de Himachal Pradesh vieram
participar do akhanda bhajan com toda a devoção e
comprometimento, tendo viajado longas distâncias
por terrenos árduos e acidentados.
Kerala. Em cumprimento ao Programa Integrado de
Aldeias Sri Sathya Sai, no qual, com a Graça de
Swami, estão sendo implementados todos os
programas de desenvolvimento das aldeias, a
Organização Sai do distrito de Palakkad adotou a de
Karinnapallam.

Ali foram estabelecidos cinco

Centros de Bal Vikas7, um Centro de Emprego e
Treinamento

para

o

Desenvolvimento

de

Habilidades, destinado a jovens, e um Centro
Comunitário Sathya Sai. Além disso, com o objetivo
de auxiliar estudantes com dificuldades nos estudos,
criou-se um centro de aulas de reforço diárias.
Serviço a pacientes terminais com câncer, no Sri

Passaram a ser realizadas semanalmente atividades

Lanka.
- Organização Sathya Sai Internacional
6

Entoação de cânticos devocionais por um período
ininterrupto.
7
Nome que se dá à Educação Espiritual Sai para crianças
na Índia.
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como narayana seva8, entoação de bhajans e satsang.

Sai Swar Sandhya: Apresentação de Música

Cinquenta aldeões estão estudando regularmente os

Devocional

Vedas e, como parte de cuidados preventivos de

Os ex-alunos do Colégio de Música foram

saúde, começaram a ser feitos, em todas as casas,

os primeiros a apresentar um buquê de melodias

exames destinados a verificar a pressão arterial e a

intitulado “Sai Swar Sandhya”, compreendendo

diagnosticar outras doenças. Deu-se início a um

canções devocionais sempre atuais Hindustani e de

encontro cultural mensal dos habitantes da aldeia e a

Prasanthi. Começando com uma canção em prece ao

um programa de desenvolvimento de habilidades

Senhor Ganesha, “Vighna Vinashaka Lambodara”,

para estudantes das escolas. Doou-se a uma família

eles saturaram o recinto inteiro com fervor

carente da aldeia uma casa construída ao custo de

devocional com canções elevadas que incluíam “Aao

350.000 rupias. Em benefício dos jovens, estão

Sab Milkar Gayen Sathyam Sivam Sundaram”, O

sendo organizados acampamentos regulares para a

Nesthama Priyamaina Bandhama” (Ó, meu amado

juventude e muitos aldeões começaram a visitar

amigo

Prashanti Nilayam para a prática de serviço

continuaram após isto e foram encerrados com o

desinteressado (seva).

Arati.

e

eterno

companheiro).

Os

Bhajans

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM
ENCONTRO PREMA BANDHAM 2018
Um grande número de ex-alunos do Colégio
de Música Sathya Sai de Mirpuri, da Escola Primária
Sri Sathya Sai e do Instituto Sri Sathya Sai de
Aprendizagem Superior chegaram

a Prasanthi

Nilayam no Ano Novo de 2018 para oferecer sua

Apresentação de músicas devocionais, "Sai Swar

reverências e gratidão a Seu Sadguru Divino,

Sandhya", pelos ex-alunos da Faculdade de Música.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Os ex-alunos
celebraram o Encontro Anual Prema Bandham por

Mataram Pitaram Pujyeth: Drama

três dias, em 30 e 31 de dezembro de 2017 e em 1º

Como parte do Encontro Prema Bandham,

de janeiro de 2018 e apresentaram programas

os ex-alunos da Escola Primária Sri Sathya Sai

culturais musicais durante todos os três dias.

apresentaram

um

drama

temático

intitulado

“Mataram Pitaram Pujyeth” (adorem sua mãe e seu
pai) em 31 de dezembro de 2017. Dedicando o
8

Serviço a Deus por meio do serviço ao próximo,
especialmente aos pobres e necessitados.

programa a seus pais, que os levaram a Swami, os
alunos expressaram seu amor e gratidão a Swami por
20

Sua orientação amorosa e pela graça sem limites

de Bhagavan num palanque decorado, e ofereceram

sobre eles durantes seus dias de estudantes na Escola

suas saudações a Bhagavan. Os ex-alunos, em

Primária Sri Sathya Sai. Com as cenas da escola

seguida,

primária na tela de LED no plano de fundo, os ex-

musical na forma de música de banda. Tocando

alunos carinhosamente recordaram os velhos tempos

alguns dos Bhajans populares, que incluíam “Hara

de seus dias de estudante na escola, relembrando-os

Hara Sankar Sambho Sadasiva”, “Humko Tumse

como o período de ouro de suas vidas como

Pyar Kitna” e “Murali Krishna Mukunda Krishna”,

estudantes de Sai.

eles precederam cada recitação com a narrativa de

fizeram

uma

excelente

apresentação

suas interações íntimas com Bhagavan.
O último item do programa foi um drama

Programa de Ano Novo
O programa em 1º de janeiro de 2018, o Dia

intitulado “Os Irmãos Ideais”, apresentado pelos ex-

de Ano Novo, começou às 8h20min com uma

alunos do Instituto. Baseado na história do

grandiosa apresentação da banda dos estudantes do

Ramayana, o drama ilustrou o vínculo íntimo de

Instituto Sri Sathya Sai de Aprendizagem Superior.

amor entre Rama e seus três irmãos através de

Dando as boas-vindas ao Ano Novo com música

episódios selecionados, para tornar evidente que

instrumental alegre, a banda apresentou, ao todo,

todos os irmãos de Rama se conduziam de maneira

onze números musicais. Após isto, seguiu a recitação

ideal, com amor e reverência profunda por Rama. A

do Ashtottara Shata Namavali (canto dos 108 Nomes

isto seguiram-se os Bhajans, que terminaram com o

de Sai). O Sai Kulwant Hall reverberou com o Nome

Arati para marcar o encerramento do programa

Divino quando a assembleia inteira de devotos e

Prema Bandham.

estudantes o recitou em uníssono.
Um
Venkataramani

ex-aluno
Suresh,

do

Instituto,

dirigiu-se

então

Sri
à

assembleia. Expressando sua gratidão a Swami por
guiar e transformar os estudantes, o distinto orador
observou que a proximidade de Swami era a maior
riqueza de Seus estudantes. Exortando os estudantes
a desenvolver a entrega, ele disse que a meta de

A peça "Os Irmãos Ideais" destacou o profundo

todos os estudantes Sai é Swami, e apenas Swami.

vínculo de amor entre Rama e Seus irmãos.

Os Bhajans vieram a seguir e foram concluídos com
o arathi.

CONVENÇÃO NACIONAL DE BAL VIKAS E
O programa da noite começou com a entrada

ENCONTRO DOS EX-ALUNOS

da procissão do palanque, na qual os ex-estudantes

A 5ª Convenção Nacional do Grupo 3 de

marcharam para o Sai Kulwant com uma bela foto

estudantes de Bal Vikas e o 10º Encontro dos Ex21

Alunos Bal Vikas foram organizados em Prasanthi

fez uma palestra inspiradora. Referindo-se a Bal

Nilayam pela Organização de Serviço Sri Sathya Sai

Vikas como o maior legado que Bhagavan Baba deu

em 6 e 7 de janeiro de 2018. Quase 3.000

à humanidade, a distinta oradora falou que era uma

participantes, que incluíam estudantes, ex-alunos e

jornada rumo à perfeição e a única esperança para o

Gurus, estiveram presentes neste importante evento.

mundo dividido pelos conflitos. Duas breves falas,

O programa, em 6 de janeiro de 2018, começou às

por ex-alunos de Bal Vikas, vieram em seguida, nas

8hs com o canto dos Vedas pelos estudantes de Bal

quais os oradores compartilharam suas experiências

Vikas de Sikkim, que foi seguido por uma canção de

com a educação Bal Vikas e mostraram como ela

boas-vindas pelos ex-alunos Bal Vikas do estado de

podia promover a transformação do mundo através

Odisha, para invocar a Presença Divina de Bhagavan

da transformação individual. Foi lançado um

Baba.

compêndio “Sri Sathya Sai Bal Vikas: o Único Raio
A seguir, Sri N. Ramani, Vice Presidente

de Esperança para a Humanidade” e foram entregues

Nacional da Organização de Serviço Sri Sathya Sai,

premiações pela excelência em várias realizações a

dirigiu-se aos presentes. Referindo-se a Bal Vikas

ex-alunos de Bal Vikas selecionados.

como uma universidade aberta para as crianças de

Duas oferendas musicais foram feitas após

todos os países, fés e raças, Sri Ramani observou

isto. Primeiro, as ex-alunas de Bal Vikas dos estados

que a educação Bal Vikas garantia a máxima

de Madhya Pradesh e Chatisgarh encantaram a todos

qualidade de vida para todos aqueles que passassem

com canções devocionais que incluíam “Om Japo

a fazer parte dela. Após sua fala, Sri Ramani lançou

Bhayi Om Japo” (recite o Om), “Boliye To Meethi

um CD de canções devocionais preparado pela

Boli Boliye” (fale sempre palavras doces). Depois

Organização Sai de Madhya Pradesh e Chatisgar.

disso, os ex-alunos de Bal Vikas de Tamil Nadu

Uma canção folclórica de Andhra Pradesh e

arrebataram

Telangana, no ritmo da canção popular “Jai Jai Jai

instrumentais. Vieram a seguir os Bhajans que se

Vijayee Bhava”, foi apresentada em seguida pelos

concluíram com o Arati.

os

devotos

com

duas

peças

estudantes de Bal Vikas (meninos) desses dois

O programa em 7 de janeiro de 2018

estados. A sessão da manhã da Convenção de Bal

começou às 8hs com o canto dos Vedas oferecido

Vikas foi concluída às 9h30min com o Arati, após

pelos ex-alunos Bal Vikas do estado de Odisha.

breve sessão de Bhajans conduzidos pelos estudantes

Após isto, a Procissão de Convocação dos estudantes

de Bal Vikas.

de Bal Vikas, conduzida pela banda Bal Vikas Sri

A sessão vespertina da convenção começou

Sathya Sai, entrou no Sai Kulwant Hall. A recitação

às 16h30min com o canto de hinos Védicos pelos

do poderoso mantra “Om Sri Sai Ram” pela

estudantes de Bal Vikas de Tamil Nadu. Após isto, a

assembleia inteira no Sai Kulwant Hall veio a seguir.

Sra. Kamala Pandya, Coordenadora Nacional da Ala

O Sr. Nimish Pandya, Presidente da Organização de

Feminina da Organização Sri Sathya Sai de Serviço,

Serviço Sri Sathya Sai de Toda a Índia, dirigiu, em
22

seguida, suas palavras à assembleia. Referindo-se ao

alunos Bal Vikas de Tamil Nadu apresentaram

sofrimento e à degradação da humanidade em toda

algumas peças instrumentais e, após isto, os alunos

parte no mundo moderno, o Sr. Pandya observou que

de Madhya Pradesh e Chhattisgarh encantaram a

Bal Vikas Sri Sathya Sai era o único raio de

audiência com a execução de canções devocionais

esperança para o homem. Os estudantes Bal Vikas,

que incluíam “Sri Sai Tere Charanon Mein Mera

disse ele, eram os mensageiros do amor escolhidos

Pranam” (saudação a Seus Pés de Lótus, Sai),

por

a

“Haath Badhaya Hai Mere Sai Ne” (Sai estendeu

transformação no mundo através do amor e do

Sua Mão). Vieram a seguir os Bhajans conduzidos

sacrifício.

pelos estudantes Bal Vikas, concluindo-se com o

Bhagavan,

destinados

a

promover

Arati.

Cerimônia de bendição dos alunos de Bal Vikas.

A cerimônia de bendição do Grupo 3 dos

Apresentação de músicas devocionais pelos ex-

estudantes de Bal Vikas que completaram seu curso

alunos de Bal Vikas de Madhya Pradesh e

de nove anos de Bal Vikas veio a seguir. A

Chatisgarh.

Convidada Principal da cerimônia, a Sra. Madhuri
Duggirala, Diretora de Operações da Campanha

SAI PARA SAI – APRESENTAÇÃO DE

Global do Google na Índia, fez então seu discurso de

MÚSICA DEVOCIONAL

bendição. Narrando algumas experiências pessoais

Uma apresentação de música devocional

do toque da graça de Swami, a distinta oradora

emocionante foi feita pela Juventude Sai de Sikkim

parabenizou os estudantes Bal Vikas, lembrando a

em 8 de janeiro de 2018. Começando seu programa,

eles que este prêmio do Diploma de Bal Vikas era

intitulado “Sai para Sai”, com uma composição

uma grande conquista de suas vidas, que lhes dava a

dedicada ao Senhor Ganesha, às 17hs, os cantores e

oportunidade de servirem aos outros e se tornarem

músicos mantiveram a audiência em êxtase por

pessoas melhores. Depois disto, ex-alunos de Bal

quase uma hora com sua apresentação espirituosa de

Vikas selecionados foram premiados por suas

canções devocionais que incluíam “Mere Sai Mein

conquistas.

Aaya, Mere Baba Mein Ghar Aaya” (Ó Senhor Sai,

Uma sessão de música breve, porém

vim para Sua morada), “Bolo Mein Dhundhun

elevada, se encaminhou a seguir. Primeiro, os ex23

Kahan” (diga-me onde devo procurá-Lo), “Mayya

de Punjab, que falou sobre as atividades de Seva

Teri Jaijaikar” (salve Divina Mãe).

conduzidas pela Organização Sai em Jammu e
Kashmir, em colaboração com a Escola Spring Buds.

Apresentação de músicas devocionais "Sai para Sai"
pelos Jovens Sai de Sikkim.
Canções devocionais pelos estudantes da Escola
APRESENTAÇÃO DE MÚSICA

Secundária Spring Buds, em Jammu e Kashmir.

DEVOCIONAL POR ESTUDANTES DE
Falando a seguir, o Sr. Shiv Kumar Sharma,

JAMMU E KASHMIR
Um programa de música devocional de tocar

Presidente da Organização Sai de Jammu e Kashmir,

a alma foi apresentado em 9 de janeiro de 2018 pelos

deu as boas vindas aos estudantes e aos funcionários

estudantes da Escola de Ensino Médio Spring Buds

da escola, e lembrou que foi o Desígnio de

de Ompura, no distrito de Jammu e Kashmir,

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba que os trouxe para

compreendendo um número de dança e canções

Prasanthi Nilayam. Dois estudantes da classe 10 da

Kashmiri, que incluíam “Ilma Ke Noor Se Koi

escola,

Mahoom Na Raha Jaye” (Que ninguém seja privado

compartilharam

da luz do conhecimento!) e “Yeh Mat Kaho Khuda

aprendizagem

Se Meri Mushkilen Badi Hain … In Mushkilon Se

Dirigindo-se aos estudantes nessa ocasião, o Sr.

Kehdo Mera Khuda Bada Hai” (Não diga a Deus que

Nimish Pandya, Presidente da Organização de

suas dificuldades são grandes, diga às dificuldades

Serviço Sri Sathya Sai de toda a Índia, discorreu

que Deus é grande). Ao todo, 112 estudantes,

sobre a Mensagem de Bhagavan “Ame a Todos,

juntamente com os professores, vieram em uma

Sirva a Todos”, e disse que a educação deve

viagem educacional organizada pelas Organizações

conduzir os estudantes para o caminho do amor e do

de Serviço Sri Sathya Sai de Jammu e Kashmir e de

serviço, e deve capacitá-los a perceber sua realidade

Punjab.

divina, que era a meta da vida humana. Esperando
Mais cedo, o programa começou com uma

fala introdutória pelo Sr. Maninder Singh, Vice

Muskan
as
de

Latif

e

Nazir

experiências
susa

viagem

felizes

Ahmed,
e

de

educacional.

que os estudantes se tornassem os condutores da
tocha da paz, ele ofereceu a eles toda ajuda.

Presidente da Organização Sri Sathya Sai de Serviço
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17º ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS MÉDICAS SUPERIORES SRI
SATHYA SAI, BENGALURU
Um

magnífico

programa

cultural

foi

apresentado pelos médicos e funcionários do
Instituto

de Ciências Médicas Superiores

de

Whitefield (Bengaluru) em 21 de janeiro de 2018,
para celebrar o 17º Aniversário do Hospital. O

Programa cultural na ocasião do 17º aniversário do

programa

Instituto de Ciências Médicas Superiores Sathya Sai.

começou

às

17hs

com

uma

fala

introdutória pelo Diretor do Hospital, Dr. D. C.
Sundaresh, esboçando as conquistas principais e as

MENSAGEM DE SAI BABA

novas iniciativas do hospital, citando estatísticas

Ofereça todas as suas ações a Deus

relevantes.

"A realização de Deus é a meta e o destino da vida

A isto seguiu-se um drama intitulado
“Thyagenaike Amrutatthwamanasu” (É somente o
sacrifício que confere a imortalidade) que delineia os
cuidados médicos ideais e gratuitos prestados pelo
hospital e elucida os princípios que destacam o
funcionamento

do

hospital

da

forma

como

estabeleceu Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, alguns
dos quais são “Manava Seva é Madhava Seva”,
“Sacrifício é a Marca Maior de um Verdadeiro
Médico”.

Ilustrado

por

episódios

de

textos

mitológicos, o drama, com apoio de multimídia em

humana. Desde o nascimento, o sofrimento persegue
o homem de algum jeito, por toda a vida. Para o
homem manter equanimidade e paz em todas essas
tribulações, ele deve viver uma vida honesta, com
firme fé em Deus. Não é necessário abandonar seus
deveres normais, de estudante ou chefe de família.
Porém, tudo que fizer deve ser realizado como
oferenda a Deus. Assim, todo ato se torna
santificado.”
– Baba

tela de LED, explicou a Missão Divina, a Mensagem
e a Glória de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que
construiu o hospital para o serviço à humanidade, em
2001. O drama foi encerrado com um vídeo de um
discurso de Bhagavan, no qual Ele exorta os médicos
e os funcionários a tratarem os pacientes com amor e
compaixão. Bhagavan levou seu discurso ao
encerramento com o Bhajan “Chitta Chora Yashoda
Ke Baal” (o filho de Yashoda rouba os corações dos
devotos).
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