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"Você precisa de um momento especial para pensar em Deus? Pode pensar Nele o tempo todo,
enquanto cumpre suas obrigações. Deixe que todo pensamento seu seja sobre Deus. Veja todas as
tarefas como trabalho de Deus; sinta que todo lugar em que está é um templo de Deus. Se pensar assim,
não precisará se preocupar com a falta de tempo." - Baba
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EDITORIAL

Rajkot é muito reveladora. Ela diz: “eu visitei a

O CURADOR DIVINO DA HUMANIDADE

maioria dos hospitais internacionais dos Estados
Unidos, Europa e Austrália, mas este tipo de cenário

A Missão de Assistência à Saúde de

eu jamais encontrei em toda a minha vida, no qual o

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, iniciada com a

paciente literalmente desce as escadas no dia

abertura do Hospital Geral Sri Sathya Sai em 1956,

seguinte a uma operação de coração aberto”.

em Prasanthi Nilayam, com apenas seis leitos e

Entretanto, há algo ainda mais sublime que

instalações modestas, alcançou todas as partes do

as curas milagrosas dos pacientes nas instituições de

mundo e vem oferecendo assistência à saúde

saúde de Bhagavan, que é a transformação dos

totalmente gratuita, com amor e compaixão, a

médicos e pessoal de apoio, bem como dos pacientes

milhões de pessoas necessitadas, sem qualquer

e seus parentes, que seguem o caminho do serviço,

distinção de casta, credo, raça e nacionalidade. E

sacrifício e espiritualidade após sua impressionante

esta Missão de Assistência à Saúde de Bhagavan

experiência com o Seu Divino poder, desejosos de

vem

de

compartilhá-la com os demais. O mesmo processo

e

de transformação tem lugar nas instituições de

hospitais móveis, com o objetivo de levar tratamento

Bhagavan dedicadas à educação, ao bem-estar social

de saúde a todos. Em todos os aspectos, sua

e espiritual e aos projetos que tocaram as vidas de

magnitude é simplesmente estupenda.

milhões por todo o mundo. Este é o verdadeiro

crescendo

hospitais,

vertiginosamente,

acampamentos

médicos,

através
clínicas

Mas não é a magnitude o que distingue a

milagre de Bhagavan, que vem promovendo uma

Missão de Assistência à Saúde de Bhagavan. Ela é

mudança de paradigma na consciência do homem,

única e sem paralelo em todo o mundo por causa da

inaugurando uma era de ouro sobre a terra.

qualidade da assistência oferecida aos pacientes. Os

Oferecemos

esta

edição

especial

da

médicos e especialistas que vêm de outros países

Sanathana Sarathi aos Pés de Lótus deste Divino

visitar os hospitais construídos por Bhagavan se

Médico que cura o corpo, a mente e alma de todos os

surpreendem ao ver que existem templos de cura

seres humanos, com Seu Divino Toque Curador.

como estes no mundo, nos quais os mais pobres

– Editor

dentre todos recebem cuidados médicos de ponta,
com amor, respeito e dignidade, sem qualquer
cobrança que seja. De fato, as instituições médicas
de

Bhagavan

são

verdadeiras

maravilhas

da

medicina e as Suas formas de tratamento são
incríveis e extraordinárias. A esse respeito, a
observação da Dra. Varsha Ben Shah, chefe de
cirurgia cardíaca do Sri Sathya Sai Heart Hospital de
2

DISCURSO DO AVATAR

Mente Sã em Corpo São
A saúde é necessária para se conquistar este

UMA VIDA SIMPLES ASSEGURA BOA
SAÚDE

mundo e o outro, para se obter progresso neste e no

COMAM COM MODERAÇÃO E TENHAM

outro mundo, para se realizar o próprio propósito

UMA VIDA LONGA

para o qual o Ser assumiu a forma humana, isto é,

A saúde constitui um pré-requisito essencial

para tomar consciência da sua fonte, o Paramatma1.

para o sucesso em todos os aspectos da vida, para a

Para se atingir essa meta, devem-se praticar os ideais

realização dos quatro ideais que devem guiar os

que são a retidão, a riqueza, o desejo e a liberação da

seres humanos, a saber: dharma (retidão), artha

servidão com o auxílio de uma mente sã em um

(riqueza), kama (desejo) e moksha (liberação). Em

corpo são.

todos os lugares o homem busca viver feliz e em

Quais são as causas principais da má saúde?

paz, mas não se obtém felicidade e paz de atividades

Milhões de seres vivos habitam a terra e se

mundanas. O corpo que anseia por felicidade e

sustentam do alimento assegurado pela Natureza, tal

segurança está sujeito à doença, ao declínio e à

como lhes é fornecido por ela. A única exceção é o

morte. Contudo o Morador Interno, o Ser que reside

homem. A fim de satisfazer ao seu paladar e a outros

no interior do corpo não nasce nem morre. Ele é o

sentidos, ele muda a composição e as características

Atma, ou seja, Deus. O corpo é o templo de Deus;

daquilo que lhe proporciona a Natureza e, mediante

portanto o homem tem o dever de manter esse

processos como fervura, fritura e combinações,

templo em boas condições.

prepara misturas sem nenhuma vitalidade. As aves e
as feras não adotam esses métodos destrutivos.
Ingerem alimentos crus e consomem a essência vital
doadora de força; por isso não se tornam vítimas das
muitas doenças que o homem atrai para si.

Maus Pensamentos Causam Má Saúde
Plantem no solo um grão de leguminosa
fervido; ele não germinará. Como poderá, então,
contribuir para a vida dos seres viventes? Com o
cozimento, destroem-se valiosos ingredientes como
vitaminas e proteínas para agradar ao paladar. As
bilhões de células do corpo são tão interdependentes
que, se uma delas for enfraquecida ou danificada,
1

O Atma é Deus visto como o Particular, enquanto o
Paramatma é Deus visto como o Universal.
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todas as outras sofrerão. Há um limite e um

espiritual. Deve-se renunciar ao desejo por bens

equilíbrio que cada membro e cada órgão deve

materiais. Deve-se distinguir entre “meu trabalho” e

manter. Uma alimentação insuficiente ou inadequada

“trabalho para Deus”. Todo trabalho deve constituir

colocará em perigo esse equilíbrio. Uma tosse

adoração. Seja qual for a recompensa, ela é a dádiva

ocasional ajuda a fortalecer os pulmões e a limpá-los

de Deus. É para o nosso bem duradouro. Se

de substâncias estranhas, mas acessos de tosse

desenvolvermos essa atitude, o sofrimento e a dor

certamente são sinais de doença.

poderão fortalecer-nos e auxiliar-nos a progredir no

“Comam com moderação e vivam muito”.

caminho que leva à Divindade.

Esse é o conselho transmitido ao longo das eras

É por meio da dor que se obtém o prazer. A

pelos videntes de outrora, um conselho raramente

escuridão nos dá a capacidade de apreciar a luz. A

ouvido. As pessoas se empanturram com tão grandes

morte nos ensina a amar a vida. São muito

quantidades de alimento que mal conseguem se

numerosas as enfermidades que atormentam o

levantar após terem acabado de comer. Os ricos

homem; dentre elas, as piores são o ódio, a inveja e o

sentem-se orgulhosos quando oferecem dispendiosos

egoísmo. Nem mesmo os médicos podem curá-las,

banquetes, arruinando o seu aparelho digestivo com

pois a maioria deles sofre desses males. Quem deseja

o consumo de alimentos pesados e carregados. No

estar livre de tais enfermidades deve desenvolver a

entanto, aqueles que sabem que a saúde física é o

equanimidade e a serenidade. Não deem ouvidos a

tesouro mais precioso têm o cuidado de ingerir

histórias vis e cruéis. Essa tendência revela uma

2

mente doentia. Aquilo que se ouve é impresso no

apenas alimentos sátvicos .
Alimentos crus, frutas oleaginosas e grãos

coração, como uma cópia em papel carbono. Quem

germinados são os melhores; usem-nos pelo menos

se entrega a esse hábito perverso causa dano a si

em uma refeição, digamos, no jantar à noite. Isso

mesmo.

lhes assegurará longevidade, algo pelo qual as
pessoas devem se esforçar para que possam

Mantenham-se Vigilantes em Relação aos Seus

empregar os anos a mais no serviço aos seus

Hábitos Alimentares

semelhantes.
Maus pensamentos causam má saúde.

A raiva é outra inimiga da saúde. Ela injeta
veneno

na

corrente

sanguínea,

ocasionando

Ansiedade, medo e tensão também contribuem para

profundas mudanças que a prejudicam. Duas

isso. E todos estes resultam da cobiça – por objetos,

vizinhas tornaram-se inimigas ferozes devido a uma

poder e fama. A cobiça acarreta tristeza e desespero.

disputa sobre um acontecimento insignificante.

O contentamento só pode provir de uma perspectiva

Enquanto andava pela estrada, a vaca pertencente a
uma delas deixou cair o seu excremento em frente à

2

Relativo a satvas, ou seja, à qualidade da pureza, do
equilíbrio, da serenidade, da bondade, do altruísmo.

casa da outra. A dona da vaca apressou-se a recolher
o excremento, porém a outra mulher reivindicava a
4

sua posse, alegando que ele caíra na soleira da sua

– Discurso de Bhagavan em Prashanti Nilayam

porta. Então, das palavras, elas passaram a quase se

no dia 30 de setembro de 1981.

engalfinharem. Nesse momento, ouviu-se o choro do
bebê de uma delas, que estava no berço. A mãe

Devo também ressaltar o seguinte aos médicos que

correu para amamentá-lo e, enquanto a criança

aqui servem: as palavras doces e suaves que

sorvia o leite do seu peito, ela continuava a gritar

proferem e o amor e a solidariedade que

ferozmente com a vizinha. A raiva envenenou de tal

demonstram talvez possam curar as doenças dos

forma o seu sangue que a criança morreu enquanto

seus pacientes com mais rapidez e eficácia que os

mamava! Outra causa da má saúde é a conduta

medicamentos que prescrevem. Cuidem deles como

perversa e maléfica. Acredita-se que uma pessoa

se fossem seus parentes, hóspedes especiais e

perversa não seja necessariamente uma pessoa

melhores amigos. Prestem-lhes atendimento com

doente, porém as enfermidades são, em sua maioria,

amor e zelo inabalável. Convoco-os a manter essa

fundamentalmente doenças mentais.

atitude em toda e qualquer situação.

Também os médicos têm que tratar os

- Baba

pacientes com doçura e suavidade, considerando a
sua profissão como um chamado à dedicação ao
próximo. É melhor preservar a própria saúde por

ESPECIAL

meio de bons pensamentos e boas ações e manter-se

EXPERIÊNCIAS DE UMA CIRURGIÃ

vigilante em relação aos hábitos alimentares. Polpa e

CARDIOVASCULAR NO HOSPITAL DO

água de coco, brotos de leguminosas, verduras e

CORAÇÃO SRI SATHYA SAI3 EM RAJKOT

legumes crus ou meio cozidos são bons para a saúde.

Dr. Varsha Ben Shah

Envidem sérios esforços para ter uma vida longa

Há muitos anos – aliás, há quase dezesseis

sem cair nas mãos de profissionais da medicina.

anos –, Kano Kaka me perguntou se eu iria a Rajkot

Enquanto aplicam uma injeção, eles têm outra de

para operar e imediatamente respondi que sim. Eu

reserva para neutralizar reações adversas. Enquanto

sempre buscara uma oportunidade para prestar

tentam curar uma doença, provocam mais uma

algum bom serviço, pois, sendo um cirurgião

dúzia. Além disso, os medicamentos que receitam

cardiovascular, não era o meu objetivo limitar-me a

são geralmente espúrios, uma vez que os fabricantes

realizar cirurgias e a ganhar dinheiro. Desejava fazer

querem acumular fortuna de um jeito ou de outro.

algo em benefício da sociedade. Procurava uma boa

Pode-se curar a maioria das enfermidades mediante

oportunidade para me dedicar a algum trabalho de

um modo de vida comedido, exercícios simples e um

caridade e aquela era a melhor. Assim, na mesma

controle inteligente da língua. Tenham uma vida

hora, respondi afirmativamente a Kano Kaka e

longa para que possam testemunhar a trajetória do
Avatar por muitos anos.

3

No texto em inglês, Sri Sathya Sai Heart Hospital.
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comecei a ir a Rajkot quando e da maneira que me

tinham que ser acomodados em um ashram4 nas

fosse solicitado. Já havia um cirurgião residente ali.

proximidades. Os pacientes operados no sábado

No início, eu costumava chegar no sábado à noite e

levantavam-se dos respectivos leitos logo após a

até segunda-feira à noite já finalizara 27 cirurgias, a

remoção dos tubos de drenagem e da linha arterial.

maioria de coração aberto. Esse número de cirurgias

Literalmente entravam caminhando no corredor e até

em um período de dois dias e meio seria

desciam as escadas. Alguns preferiam ir até a

inacreditável em se tratando de qualquer outro

cantina, sentar-se à mesa e fazer uma refeição. Eu

hospital. Eu não sabia quem era Sai Baba de

jamais vira algo assim antes. Visitei a maioria dos

Puttaparthi. No hospital, via grandes quadros de Sri

hospitais internacionais nos Estados Unidos, na

Sathya Sai Baba e pensava: “Ele é um homem muito

Europa e na Austrália. Em toda a minha vida jamais

bom, pois está realizando um belo trabalho. Tem

presenciei

feito tanta coisa pelos pobres, o que o coloca em

literalmente descia escadas logo no dia seguinte ao

uma posição muito elevada como Guru”. Era esse o

de uma cirurgia de coração aberto.

meu sentimento por Sathya Sai Baba naquela época.

uma

cena

em

que

um

paciente

A atitude devocional com que os membros
da equipe trabalham é que faz tudo isso acontecer.
Eles trabalham com um sorriso muito agradável no
rosto até que todas as cirurgias sejam concluídas.
Todos deixam os sapatos do lado de fora, algo que
eu achava muito estranho. É um templo onde se
fazem orações matinais antes de entrar. O hospital e
todas as suas alas são perfeitamente limpos, de
forma que se pode facilmente andar descalço sem
sujar os pés. Todos sorriem e trabalham em
harmonia, sem nenhum traço de ego entre a equipe e
os funcionários. O que tenho de mais importante a
dizer, como cirurgião, é o seguinte: nesse teatro de
operações há pacientes que se acham quase no
estágio terminal da doença, com o coração
semelhante a uma bola de futebol; aí são operados e
logo no dia seguinte estão passando bem.

O Hospital de Bhagavan É uma Maravilha em
Termos Médicos
Os pacientes costumavam afluir em massa e,
como o hospital geralmente estava lotado, eles

4

Local de retiro espiritual, onde um mestre espiritual
(guru) habita e transmite ensinamentos aos seus
discípulos.
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Um cirurgião que opere neste hospital

oro por Manoj Dharmani e por toda a equipe de

raramente terá complicações. Alguns acabaram de

devotos Sai que, sob a orientação de Bhagavan,

concluir o curso de graduação ou pós-graduação ou,

trabalham arduamente em benefício dos pacientes

ainda, um curso de super-especialização, como o de

cardíacos deste país.

Mestrado em Cirurgia5. Chegam muito conscientes
do seu trabalho e imbuídos de grande entusiasmo e

Pela Graça Divina, um Hospital do Coração

sinceridade, porém estão na curva de aprendizagem.

Gratuito em Rajkot

Tais cirurgiões também operam e, se encontram

Tudo começou no início da década de 90,

alguma complicação na mesa de cirurgia, são

quando um grupo de devotos Sai de Rajkot,

orientados por um mestre, que lhes mostra como

inspirado pelas notícias sobre a fundação do Hospital

proceder. Somos guiados por uma voz interna,

de Super-Especialidades em Puttaparthi, quis fazer

seguimos instruções vindas do nosso interior e o

algo semelhante, ainda que em escala bem menor.

paciente

Esses

fica

bem.

Só

um

cirurgião

pode

devotos

dirigiram-se

a

Puttaparthi,

testemunhar esse tipo de experiência ou de

desfrutaram da bem-aventurança do Darshan6 do seu

sentimento. Não se trata de fé cega, mas de uma

Senhor e foram abençoados com uma entrevista.

realidade vivenciada. Experimentamos a mesma

Como desejavam instituir um centro de diagnose,

coisa na UTI. Às vezes os pacientes não estão indo

foram completamente preparados, inclusive com

bem, a pressão arterial não está subindo com suporte

esquemas do seu projeto. Swami falou com eles,

inotrópico elevado. Ficamos ansiosos e um pouco

orientou-os

deprimidos. Há algo errado com o paciente.

prosseguir com o seu trabalho desinteressado.

Milagrosamente,

Sentiram uma alegria mesclada com tristeza;

no

dia

seguinte,

o

suporte

inotrópico baixa e ele é extubado.

e,

amorosamente,

estimulou-os

a

estavam felizes pelas bênçãos recebidas, mas tristes

Um leigo não entenderá o que ocorre neste

porque um dos seus desejos ainda não fora realizado.

hospital, mas provavelmente um clínico ou um

Por motivos que, na época, ninguém podia imaginar

cirurgião reconhecerá que isso é possível. Após

quais seriam, Swami não abençoara o esboço da sua

todas essas experiências, creio solenemente que

proposta de construção de um centro de saúde. Eles,

existe um mestre-guia no Hospital de Rajkot, na

porém, não deixaram que aquilo frustrasse o seu

forma de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que orienta

entusiasmo. Assim que retornaram, prontamente

e cuida de todos aqui. Definitivamente, Baba está no

estabeleceram um centro de saúde para diagnósticos

Hospital de Rajkot. Esperando que tenhamos a

provisório, que procedia a uma pré-seleção dos

mesma experiência no novo hospital em Kashindra,

5

No texto em inglês, MCH Degree (MHC: abreviatura de
Master of Surgery em latim).

6

A contemplação do sagrado; a visão do Divino ou de um
santo, que traz a Sua Graça e as Suas bênçãos àqueles que
a têm.
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pacientes e os encaminhava para cuidados médicos

sabiam que se tratava do Divino, operando como

adicionais.

sempre em Seus caminhos misteriosos.

Lembrando-se daqueles dias, conta-nos o Sr.

“Certa manhã, durante a limpeza do

Kanubhai Patel, que se acha ligado ao hospital desde

albergue”, recorda o Sr. Kanubhai, “um senhor

a sua concepção: “Nós queríamos um espaço maior

vindo de Singapura entrou e deu uma olhada no

onde pudéssemos cuidar melhor dos pacientes; então

Centro. Ficou impressionado ao saber que ali todos

procuramos a administração do Khira Hostel, um

os serviços médicos eram inteiramente gratuitos,

albergue para estudantes. Os administradores foram

oferecidos com boa intenção e sem quaisquer

extremamente céticos no tocante a nos alugar o

expectativas. Sentiu-se surpreso e, ao mesmo tempo,

imóvel,

que

triste em razão da falta de equipamento adequado.

iríamos oferecer serviços inteiramente gratuitos. Isso

Na mesma hora ofereceu-se para doar maquinário no

era, para eles, uma extravagância, algo que, mesmo

valor de 1 milhão e duzentos mil. Em um piscar de

se viesse a acontecer, teria curta duração”.

olhos, o Centro adquiriu uma feição inteiramente

Pensando bem, nesta época em que tudo é

nova. A partir de então os médicos puderam tratar de

mensurado apenas em termos de dinheiro, a

uma quantidade maior de pessoas com menor grau

apreensão dos administradores era compreensível.

de dificuldade”. Aliás, em todas as esferas de

Portanto

em

funcionamento daquele centro de diagnose, milagres

convencer os responsáveis pelo albergue, mas a ideia

não eram incomuns; aconteciam diariamente para

frutificou ao lhes ser dada a garantia de um fiador

todo mundo ver.

principalmente quando

os

devotos

tiveram

souberam

dificuldade

local. Finalmente, sem perda de tempo, deu-se início
aos serviços do Centro.
Houve uma avalanche de pacientes porque
não havia nenhum hospital nos arredores. A
princípio não se dispunha de máquinas e se dependia
inteiramente de apoio externo. Os devotos, no
entanto,

jamais

continuamente

perdiam

ressoava

a
em

esperança,
seus

pois

ouvidos

a

declaração de ouro de Swami: “Se alguém buscar
fazer o bem ao próximo sem motivação egoísta, doulhe a Minha garantia de que todas as suas
necessidades serão atendidas”. E a sua fé se
mantinha sólida como uma rocha. O que aconteceu
depois pode parecer, aos olhos de um observador
casual, uma coincidência extraordinária, mas eles

O Divino Excede as Expectativas
As experiências diárias desses “desígnios
divinos” elevavam ao máximo o entusiasmo dos
devotos. Eles queriam ir além, mas o que tinham
ainda era apenas um pequeno centro de diagnose.
Queriam um centro de saúde para diagnósticos maior
8

e mais bem aparelhado e aguardavam uma

Durante quase uma hora, Swami foi o

oportunidade para apresentar o seu desejo a

administrador especialista em cirurgiões e hospitais,

Bhagavan. O grande avanço ocorreria em breve, de

explicando claramente as nuances da ética e da

uma forma e em uma dimensão que jamais haviam

moral no tocante à assistência médica e à cura.

previsto.

“Considero a mim e aos outros que ali estavam

Tudo aconteceu em 1994, quando o Sr.

pessoas extremamente afortunadas por receberem

Kanubhai Patel, em uma visita a Puttaparthi,

instruções diretamente do próprio Senhor”, disse o

ofereceu a Bhagavan trinta milhões de rupias, em

Sr. Rajesh Tell, um dos presentes à entrevista. Sem

reverência e gratidão pelos três filhos com que Deus

dúvida, foi uma ditosa reunião, mas no final os

o abençoara. O misericordioso Bhagavan, que só

devotos começaram a ficar nervosos. Por alguma

sabe dar, respondeu-lhe que não necessitava do seu

razão, apesar de toda a orientação que lhes dava,

dinheiro, mas sugeriu que essa quantia fosse

Swami não abençoara os esboços que haviam

empregada na construção de um hospital para os

trazido. Estes se referiam a um grande centro de

pobres e desvalidos no próprio Estado de Gujarate.

diagnose, porém o objetivo de Baba para eles era

Aquele foi um momento memorável... o

ainda mais grandioso.

começo do maravilhoso Hospital do Coração Sri

Acenando para Kanubhai Patel, que estava

Sathya Sai de Rajkot, que agora se tornou um

sentado no fundo da sala, Swami perguntou: “Patel,

“centro de saúde de conto de fadas” para os pobres.

você ouviu... construirá o hospital?”.

Logo após o Senhor haver expressado o seu desejo,

tomado de surpresa, respondeu: “Sim, Swami, em

um contingente de devotos começou a trabalhar

Vadodara (antiga Baroda, a cidade do Estado de

durante vinte e quatro horas por dia sete dias por

Gujarate onde ele residia)”. Swami queria um

semana e, dentro de alguns dias, já se encontravam

hospital completo, não apenas um grande centro de

em Puttaparthi com as plantas do prédio. Quando

diagnose. Naquele momento isso ficou evidente.

chegaram, foi como se Swami estivesse à sua espera,

Kanubhai ainda sugerira o local: a cidade de

pois imediatamente pediu a um alto funcionário do

Vadodara. Swami, porém, reservava mais surpresas

Hospital de Puttaparthi que os conduzisse em uma

para eles naquele dia. “A região de Saurashstra não

extensa visita pelas dependências da instituição.

seria adequada? Rajkot não pertence a nós?”,

Logo

indagou.

que

terminaram,

chamou-os

para

uma

Kanubhai,

entrevista e explicou-lhes detalhadamente tudo sobre

Não por acaso, a região de Saurashstra está

o coração humano, suas funções e características,

entre as menos desenvolvidas do Estado de Gujarate.

tipos

respectivos

Com

consiste

o

disponibilidade de mão de obra qualificada, seria um

tratamento, qual a abordagem adequada para se obter

desafio administrar um hospital ali. Um pouco

a cura e assim por diante.

preocupado, Kanubhai perguntou: “Swami, como

de

cirurgias

procedimentos,

no

cardíacas
que

e

realmente

infraestrutura

precária

e

escassa
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iremos gerenciar isso em Rajkot?”. Veio, então, a

só dispunham de um canal aberto: suplicar ao seu

poderosa garantia Divina: “Swami o fará”.

Senhor por meio de orações.

Sim, foi exatamente isso o que aconteceu.
Swami, à Sua maneira incrível, providenciou tudo.
Quando

os

devotos

Lhe

indagaram

como

conseguiriam um terreno para o hospital com o seu
minguado orçamento, Ele respondeu: “Peçam a
Patel”. Swami estava se referindo ao Sr. Keshubhai
Patel, que então exercia o cargo de ministro-chefe do
Estado de Gujarate. Realmente, quando o ministrochefe ouviu a proposta, chamou o funcionário
responsável pela administração municipal e lhe
solicitou que agilizasse aquele pedido de aquisição
de um terreno. Após percorrerem alguns lugares que
lhes foram mostrados, os devotos optaram por
construir o futuro hospital em um lote com uma área
de pouco mais de 30 quilômetros quadrados,
próximo à Faculdade de Ciências Virani, na cidade

Sala de cirurgia do hospital.

de Rajkot, e a uma distância de cerca de quatro
quilômetros da estação ferroviária.
Mas de onde viria o dinheiro para comprar o
terreno? A generosa doação de Kanubhai fora
inteiramente reservada para os gastos com a
construção. O governo tributa apenas 50 por cento
do valor do terreno quando este se destina a fins de
caridade. Ao tomar ciência do “plano de tratamento
inteiramente gratuito” da Organização Sri Sathya Sai
Seva, o governo abriu mão de mais 25 por cento,
mas ainda restavam 25 por cento, que representavam
uma quantia considerável. Em Mumbai, os curadores
do futuro hospital deliberaram durante um bom
tempo sobre os diversos caminhos a seguir e depois
retornaram a suas respectivas cidades, sabendo que

Templo de Amor e de Cura
Após a reunião, um dos curadores, o Sr.
Mansukhbhai

Rindani,

proeminente

contador

juramentado de Rajkot, retornou à sua cidade em um
voo da Indian Airlines. Para sua agradável surpresa,
ao voltar a cabeça, viu que estava sentado ao lado de
um velho conhecido, o Sr. Babubhai, que se
estabelecera na África do Sul. Soube que o amigo
estava muito desanimado, pois acabara de perder a
esposa, e agora a sua missão era encontrar uma
causa nobre à qual doaria uma certa quantia em
memória da falecida, o que provavelmente traria
algum consolo à sua própria alma. Como vocês já
devem ter imaginado, Babubhai era o homem certo
de que necessitava o hospital em gestação. Tão
10

inspirado sentiu-se pela causa que, tão logo retornou

padrões exemplares de tratamento cardíaco apoiados

a Mumbai, doou não apenas o que pretendia

por equipamentos de última geração, sobretudo a

inicialmente, mas cinco vezes e meia a mais! Tal

pacientes oriundos das camadas mais frágeis da

como

sociedade independentemente de casta, credo, raça e

prometera,

Swami

estava

efetivamente

“gerenciando” todo o empreendimento!

religião – pacientes que, de outra forma, seriam

Sempre que equipes do hospital vinham à
Sua presença física durante a fase da construção,

privados de tão dispendioso tratamento cardíaco
devido à falta de recursos financeiros”.

quer fossem curadores, arquitetos, empreiteiros,

Essa nobre visão foi dada por Swami e é Ele

médicos, administradores ou voluntários, Swami

quem, mais uma vez, faz com que ela se materialize.

sempre os convidava a entrar, dava-lhes a tão

É impressionante o fato de renomados cirurgiões

necessária orientação e avivava o seu entusiasmo.

cardiovasculares do Reino Unido que nem mesmo

Em 4 de agosto de 2000, data da inauguração do

são Seus devotos virem de avião todos os anos para

hospital, Ele enviou o Dr. Safaya, diretor do Seu

prestar serviço voluntário durante semanas neste

Hospital de Super-Especialidades em Puttaparthi,

hospital. O Dr. Chandrasekhar, cirurgião do St.

para fazer as honras. Nesse Dia-D também estavam

George’s Hospital, no Reino Unido, declara: “A

presentes o Sr. Keshubhai Patel, ministro-chefe do

rapidez com que os pacientes se recuperam é

Estado de Gujarate, e todos os membros do seu

extraordinária. Algo que em outros lugares levaria

gabinete.

de dois a três dias para curar leva doze horas aqui! É

Mesmo após o início do funcionamento

uma alegria e um privilégio trabalhar aqui”. Este

dessa estrutura ímpar, o envolvimento de Swami

hospital transformou-se em um “Templo de Amor e

jamais diminuiu; na verdade, só aumentou. Ele

de Cura”.

continuou a orientar os médicos e os administradores

– A autora é Cirurgiã-Chefe do Hospital do

em qualquer oportunidade que se apresentasse. “O

Coração Sri Sathya Sai em Rajkot.

paciente

deve

sempre

ser

visto

como

uma

personificação de Deus (Narayana Svarupa) e o
tratamento não será, sob nenhuma circunstância,
posto em risco”, era a Sua constante mensagem.
Outro aspecto que Ele sempre enfatizava era o de
que não devia haver nenhum “livro de caixa”. Esses
dois

princípios,

como

inequívocos

marcos

sinalizadores, moldaram a filosofia do Hospital do
Coração Sri Sathya Sai em Rajkot. Assim reza a
missão do santificado centro de saúde: “Nossa
filosofia consiste em fornecer acesso gratuito a
11

ESPECIAL

e tocou o meu peito – e pronto! Minhas palpitações

MISSÃO GLOBAL DE ASSISTÊNCIA À

desapareceram para sempre! Assim é a graça e

SAUDE DE BHAGAVAN SRI SATHYA SAI

compaixão de Bhagavan.

BABA
Dr. Narendranath Reddy
“Vocês têm sorte de haver se formado em medicina.
O sacrifício é o que distingue um verdadeiro
médico... Por isso, os médicos devem ter espírito de
sacrifício. Devem ser cheios de compaixão e
consideração pelos pobres”.
Sri Sathya Sai Baba, 19/01/2001
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é a
encarnação do amor e compaixão infinitos; ele
derrama Suas bênçãos sobre toda a humanidade.
Baba vem reerguendo a humanidade ensinando a
“Amar a Todos, Servir a Todos” através da oferta
gratuita de educação, assistência à saúde e
suprimento de água.

Ele continua a realizar esses milagres
mesmo depois de Seu Mahasamadhi. No final de

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba – Médico por

abril de 2011, após a cerimônia do Mahasamadhi, eu

Excelência

estava no Ashram quando senti uma forte dor no

Ele vem curando o corpo, a mente e a alma

abdome. A dor era tão debilitante que eu não tinha

de milhões de pessoas pelo mundo todo. Tem curado

descanso em nenhuma posição – deitado, de pé ou

doenças físicas e mentais através de Seu simples

sentado. Fui até o Hospital de Super Especialidades

olhar, toque, palavras gentis e Vibhuti, bem como

de Prasanthigram, onde fui diagnosticado com

através de sonhos, remédios que materializou e

colecistite aguda – uma crise na vesícula biliar,

cirurgias. Espantosos e diversificados são os meios

confirmada por raios X, que mostraram cálculos na

que Ele usou para curar os doentes com amor e

vesícula. Meu exame de sangue também revelou

compaixão.

taxas anormais de enzimas hepáticas. O tratamento

Swami consegue curar, não só através de

normal para esta doença envolve cirurgia, mas eu

sonhos e em resposta a orações, mas também com o

orei a Swami intensamente por uma cura e logo as

Seu toque. Certa vez, em Prasanthi Nilayam, eu

dores cederam. Então, retornei aos Estados Unidos e

sofria de palpitações no coração. Embora nunca

testes posteriores mostraram que não havia mais

tivesse mencionado isto a Swami, Ele se aproximou

pedras na vesícula e que minhas enzimas do fígado
12

estavam normais. Esse foi um milagre estupendo,

se tornaram modelos de gestão para nações e

demonstrando que Swami não é apenas um médico

comunidades

por excelência, mas que pode até mesmo realizar

considerados templos de cura, onde os pacientes

cirurgias sem usar um bisturi! Eu sou eternamente

recebem cuidados de elevada qualidade juntamente

grato a Swami por essa cura inacreditável. Isso

com a Graça Divina. Esta combinação única de

também demonstra que Swami não esteve conosco

medicina (dava) com graça (duva) acelera o

somente enquanto estava em Sua forma física, mas

processo de cura, reduzindo de forma notável as

que continua ao nosso lado e continuará assim,

taxas de morbidez e mortalidade. A assistência à

guiando-nos e protegendo-nos.

saúde prestada mundialmente sob a égide das

em

todo

o

mundo.

Eles

são

Organizações Sathya Sai tem a meta comum de
Instituições Médicas – as Jóias da Coroa da

prover cuidados médicos gratuitos aos necessitados

Missão Global Sathya Sai de Saúde

com amor e compaixão.

Sri Sathya Sai Baba inaugurou o primeiro

Bhagavan Baba veio, fundamentalmente,

Hospital Geral em Puttaparthi, Andhra Pradesh, em

redefinir a assistência médica e enviar uma

1956, proporcionando serviços médicos gratuitos

convocação clara aos profissionais da área médica,

para todos. Nas décadas seguintes, Sua Missão de

para prestar serviços ideais de assistência à saúde.

Saúde cresceu na Índia, com a oferta de tratamentos

Seus ensinamentos transmitem os fundamentos dos

secundários e terciários através de dois hospitais

Cuidados de Saúde Ideais de Sathya Sai, que

superespecializados (os Institutos Sri Sathya Sai de

incluem os seguintes princípios:

Ciências

A assistência médica deve:

Médicas

Superiores),

um

em

Prasanthigram, Andhra Pradesh, e o outro em



Ser acessível a todos, universalmente.

Whitefield, Karnataka, inaugurados em 1991 e 2001,



Ser isenta de custos para o paciente.

respectivamente. Esses hospitais oferecem aos



Ser prestada com amor e compaixão.

pacientes tratamentos de ponta, gratuitamente, em



Ser abrangente, tratando o corpo, a mente e o

diversas especialidades, incluindo cirurgia cardíaca,
neurocirurgia e cirurgia ortopédica. Os hospitais Sri

espírito.


Sathya Sai da Índia são o coração e a alma da
Missão Global de Saúde Sathya Sai. Além desses
hospitais, a Missão vem levando cuidados médicos

Incluir prevenção de doenças e educação tanto
para pacientes quanto para os cuidadores.



Ser pontual e oportuna,

para aliviar

o

sofrimento dos pacientes.

modernos à porta dos pobres, através dos hospitais

Quando eu era jovem, pensava em me alistar

móveis inaugurados em 2005, que levam assistência

na Defesa Civil Indiana para poder servir ao país e a

médica a milhões de pessoas, sem levar em conta

toda a comunidade. No entanto, meu pai me levou a

sua capacidade financeira, fé, nacionalidade, raça ou

estudar medicina, para que eu pudesse aliviar o

religião. Como resultado, os hospitais Sri Sathya Sai

sofrimento das pessoas. Eu sou profundamente grato
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a ele por seus conselhos e orientações. Depois que

Certa vez, um cardiologista conversava com um

cheguei até Swami, aprendi os princípios do

paciente e familiares, antes de começar um

exercício ideal da medicina e os incorporei à minha

procedimento, destacando as várias complicações

prática. Fui afortunado em fazer parte dos estágios

possíveis e a seriedade da situação. Swami

de

Super

amorosamente corrigiu o cardiologista, sugerindo

Especialidades de Prasanthigram antes de sua

que deveria sempre falar de maneira agradável e

inauguração em 1991. Fiquei impressionado com a

positiva, encorajando o paciente. Swami disse que

atenção aos detalhes que Swami dava, ao escolher

era bom incutir entusiasmo e confiança no paciente,

equipamentos,

das

já que este e sua família davam muita importância às

instalações. Foi também impressionante que esse

palavras, à linguagem corporal e à atitude do

marco histórico – um hospital terciário – tivesse sido

médico.

construído desde as fundações em apenas seis meses

popularmente como mais uma ciência, com ênfase

e tivesse realizado cirurgias cardíacas no próprio dia

nas tecnologias de ponta, Swami insiste em que a

da sua inauguração!

medicina não é apenas uma ciência, mas também

planejamento

do

pessoal

Hospital

e

a

de

arquitetura

Embora a medicina seja considerada

uma arte – a arte de curar, que tem sido
negligenciada e esquecida.
Dez anos após a inauguração deste hospital,
Swami abriu outro hospital superespecializado em
2001, em Whitefield, que oferece neurologia,
neurocirurgia,

cardiologia

e

cirurgia

cardíaca

gratuitamente. Eu também tive a benção e a boa
sorte de estar presente na inauguração desse templo
O então Primeiro Ministro da Índia inaugurou o Instituto

de cura. Embora Baba, por sua simples Vontade

de Ciências Médicas Superiores, Prasanthigram, no ano

Divina (Sankalpa) e Seu toque, possa curar pessoas

de 1991.

de doenças incuráveis, tais como paralisia, câncer e

Depois da inauguração do Instituto Sri

sérias enfermidades mentais, Ele estabeleceu esses

Sathya Sai de Ciências Médicas Superiores em

templos de cura para nos mostrar como a medicina

Prasanthigram, eu fui abençoado com a oportunidade

moderna pode dar alívio aos pacientes, quando é

de acompanhar Swami nas visitas aos pacientes. Era

praticada com amor e compaixão, como se o

uma experiência inspiradora assistir a forma como

enfermo fosse um parente próximo. Bhagavan

Swami abençoava os pacientes e suas famílias,

enfatiza que o espírito de sacrifício é o distintivo de

dando-lhes prasadam (alimento abençoado) e vibhuti

um bom médico.

(cinza

sagrada),

falando-lhes

com

doçura,

consolando e encorajando a eles e suas famílias.
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Clínicas e Acampamentos médicos por todo o

acampamentos eram montados em tendas abertas,

Mundo

fora do Ashram, com um mínimo de recursos e
A Organização Sathya Sai Internacional

instalações.

Somente podíamos medir pressão

(OSSI) realiza numerosos acampamentos médicos e

arterial, glicose no sangue e prestar primeiros

tem estabelecido clínicas médicas permanentes por

socorros

todo o mundo, oferecendo a Assistência de Saúde

testemunhar

Ideal de Sathya Sai. Em muitas partes do globo, há

acampamentos médicos nas últimas três décadas.

gente que não tem acesso à assistência de saúde por

Hoje, com a ajuda de médicos voluntários de todo o

causa de dificuldades socioeconômicas e logísticas.

mundo, são montados acampamentos médicos todos

Para suprir essa carência, as clínicas móveis Sathya

os anos, nas celebrações de Gurupurnima e

Sai oferecem serviços gratuitos de diagnóstico e

Aniversário de Bhagavan, atendendo a dezenas de

tratamento a pacientes indigentes de áreas rurais

milhares de pacientes anualmente. A disponibilidade

remotas, em países como Índia, Indonésia, Nepal e

de instalações e

Sri Lanka. Ao mesmo tempo, são oferecidos vários

significativamente, pois, além dos tratamentos

serviços

imunizações,

básicos, os médicos agora podem oferecer terapia

aconselhamento sanitário, nutricional, exercícios

respiratória, testes cardíacos básicos e administrar

físicos e saúde em geral, a fim de evitar

fluidos intravenosos, se necessário, e os pacientes

enfermidades e manter a boa saúde. Aproveitando os

podem

recentes avanços tecnológicos em computadores,

ambulâncias, caso surja a necessidade. Há uma

internet e comunicação, foram inaugurados vários

farmácia bem abastecida e os médicos também

serviços de telemedicina, proporcionando consultas

receitam óculos e oferecem bengalas, conforme o

e tratamentos gratuitos a pacientes que não podem

caso. Esse é um grande serviço prestado pela OSSI

vir até o consultório ou hospital por razões diversas.

aos devotos locais e visitantes estrangeiros que vêm

Este projeto tem especial importância para pacientes

a Prasanthi Nilayam para os principais festivais.

preventivos,

como

de baixa renda, que não podem arcar com tratamento

básicos.
o

ser

A

Foi

uma

crescimento

experiência

significativo

recursos também

levados

OSSI

bela

para

também

aumentou

hospitais

vem

em

mantendo,

nem com despesas de viagem. Ele amplia o acesso à

regularmente,

assistência médica até as áreas mais remotas. A

médicas, campanhas de doação de sangue e

telemedicina também é empregada pela OSSI para

acampamentos de avaliação de saúde em todo o

educar profissionais médicos em todo o mundo,

mundo. Desde 2005, mais de um milhão de

mantendo

pacientes foram atendidos pelos médicos e dentistas

seus

conhecimentos

e

habilidades

atualizados.

acampamentos

os

dos

médicos,

clínicas

da OSSI. Em 2017, uma grande campanha de doação

Eu tive a bênção de fazer parte dos

de sangue realizada na África do Sul recolheu mais

acampamentos médicos no Ashram de Prasanthi

de oito mil bolsas de sangue, de mais de dez mil

Nilayam desde seu começo em 1984. Esses

doadores, naquela que foi a maior campanha deste
15

tipo já realizada por uma única organização, naquele

mães indigentes locais, que, anteriormente, tinham

país. O mesmo já ocorreu em outros países, como

seus

Nepal, Malásia e Ilhas Maurício, onde a OSSI foi

dramaticamente a saúde das mães e bebês. A

reconhecida como uma das maiores organizações

comunidade local, o governo e o prefeito elogiaram

doadoras de sangue.

muito esses serviços prestados pela OSSI. Mais

bebês

nas

ruas.

A

clínica

melhorou

Durante o período de abril de 2017 a março

recentemente, em julho de 2018, a OSSI inaugurou

de 2018, 168.102 pacientes foram atendidos em 282

uma clínica gratuita em Nairóbi, Quênia, para prestar

acampamentos médicos e 38 clínicas montadas em

serviços médicos e odontológicos a pacientes

32 países. 67.678 pacientes foram atendidos em

necessitados. Assim, a Missão Global de Saúde

acampamentos odontológicos e médicos, e 10.542

Sathya Sai continua a se expandir, conforme os

pacientes,

médicas

ensinamentos de Bhagavan. Como diz Baba, o amor

permanentes e móveis, inclusive com oferta de

deveria se expandir, para incluir cada vez mais gente

cirurgias

em seu abraço.

atendidos

específicas

em

em

clínicas

alguns

países.

Os

voluntários da OSSI organizaram 370 campanhas de

Certa vez, após apresentarmos relatórios de

doação de sangue durante o mesmo período. Além

acampamentos médicos a Swami, Ele perguntou: “E

da organização dos acampamentos, clínicas médicas

o que me dizem dos animais?”. Inspirados por essa

e doações de sangue, foram prestados outros

observação, a OSSI vem mantendo acampamentos e

serviços,

incluindo

clínicas veterinárias em todo o mundo. Swami disse

cirurgias

especializadas

odontologia,

oftalmologia,

(catarata,

fibroide

e

que a divindade está também nos animais e que

urológicas) em alguns países, cuidados paliativos,

deveríamos incluí-los em nossa prática de “Amar a

campanhas de doação de medula óssea, educação

Todos e Servir a Todos”. Assim, cães, gatos e outros

sanitária e programas de conscientização.

animais têm recebido assistência médica amorosa,

Em minhas visitas a diversos países, para

cuidados higiênicos, imunizações e outros serviços.

participar de inaugurações de vários projetos e

Adicionalmente, membros da OSSI têm realizado

instalações

projetos de assistência a pássaros, jumentos, cabras e

de

assistência

à

saúde,

fiquei

maravilhado com o impacto indelével da Assistência

outros animais domésticos.

Médica Ideal Sathya Sai sobre a população local,

A OSSI vem atuando bastante, também, na

que, de outra forma, não teria acesso a uma

assistência de saúde imediata, em seguida a desastres

assistência de qualidade superior, prestada com amor

naturais, como terremotos, tsunamis, incêndios,

e compaixão. Por exemplo, em 20 de janeiro de

inundações e furacões, em diversos países, como Sri

2016, em Dulag, Filipinas, a OSSI inaugurou uma

Lanka,

clínica obstétrica, após a cidade ter sido duramente

Guatemala, Indonésia, Japão, Quênia, Itália, Índia e

atingida pelo tufão Haiyan, na área de Tacloban.

Nepal. A OSSI dá início a esses serviços médicos

Essa instalação oferece assistência pré e pós-parto às

quase que imediatamente depois do desastre e

Haiti,

Filipinas,

EUA,

Equador,

Fiji,
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continua a prestar o serviço, de forma amorosa e

evento teve a participação de médicos e especialistas

ideal, em longo prazo. No Haiti, a OSSI deu início à

em saúde de renome mundial, vindos de vários

assistência médica uma semana após o devastador

países, que se reuniram para compartilhar seu

terremoto de 2010 e continuou prestando serviços

conhecimento e observar como a assistência médica

até meados de 2011. A qualidade distintiva da

ideal deveria ser praticada pelos profissionais.

Assistência Ideal de Saúde Sathya Sai é que não se

Subsequentemente,

limita apenas a cuidados médicos. Os voluntários da

médicas foram realizadas, nos campos da ortopedia,

OSSI também auxiliaram na prevenção de doenças,

odontologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular e

limpando ruas, provendo nutrição apropriada através

cuidados médicos críticos, para ensinar sobre

do Narayana Seva e construindo infraestrutura para

tecnologias de ponta nessas especialidades e sobre

fornecimento de água potável. Esses serviços

como prestar assistência médica com amor e

adicionais se estenderam até 2015.

compaixão.

muitas

outras

conferências

Mais tarde, com a orientação e a bênção de
Educação Médica – O Professor Universal

Swami, foi realizada pela primeira vez uma

Além de serviços de saúde a pacientes, a

conferência médica internacional fora da Índia, em

OSSI tem se envolvido na divulgação da mensagem

Anaheim, Califórnia, EUA, em 2009. Para lá

de Bhagavan sobre Cuidados de Saúde Ideais através

convergiram profissionais de saúde de muitos países,

de

fez

para compartilhar o trabalho realizado, em todo o

pronunciamentos dirigidos a profissionais de saúde

mundo, de Cuidados Ideais de Saúde Sathya Sai,

ao longo de quatro décadas, através de Discursos e

através de acampamentos médicos, clínicas fixas e

conversas particulares, que abrangeram muitos

móveis e campanhas de exames médicos. Pouco

tópicos, como higiene, nutrição, prevenção, cuidados

antes do início da conferência, um médico que eu

com mães e bebês, antes e depois do nascimento, e

desconhecia procurava por um “Dr. Naren”, para

sobre a importância de desenvolver uma atitude

quem ele tinha uma mensagem de Swami. Ao ser

mental positiva. Dentre os muitos Discursos de

apresentado a mim, disse-me que Swami havia

Swami sobre cuidados com a saúde, vinte dos mais

aparecido em um sonho e lhe pediu: “Diga ao Dr.

significativos foram selecionados e publicados em

Naren: não tema e não tenha dúvidas. Swami está

2009, com Suas bênçãos, em um compêndio

aqui”. E, também: “Eu lhe disse que o encontraria

denominado “Sathya Sai Ideal Healthcare”, que pode

lá”. Pouca gente sabia que Swami me chamava de

ser baixado do website da OSSI: www.sathyasai.org.

Naren. Posteriormente, quando estive em Prasanthi

A OSSI já realizou diversas conferências

Nilayam para agradecer a Swami por Suas bênçãos e

publicações

médicas.

Houve

e

conferências.

uma

Swami

conferência

médica

orientações, Ele me disse que estivera sentado no

internacional em 2005, em Prasanthi Nilayam, sobre

centro do salão de conferências, assistindo a todas as

o tema da Assistência Ideal à Saúde de Sathya Sai. O
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deliberações e que estava muito feliz com o

usasse a medicação com regularidade. Então,

resultado!

mencionei o ensinamento de Swami: “Não se
médica

Preocupe. Seja feliz”. Depois de alguns meses ela

internacional aconteceu em 2017, na Califórnia,

retornou, feliz, trazendo para mim um bordado com

EUA. Foi emocionante ver que uma porcentagem

a frase Don’t Worry, Be Happy. Então me contou

significativa dos participantes era de jovens médicos,

que, quando comentou nossa conversa com sua mãe

homens e mulheres comprometidos com a prática da

doente, esta ficou feliz, com uma atitude positiva, e

Assistência de Saúde Ideal Sathya Sai em sua

começou um projeto de tricotar chapéus com essas

profissão diária. Muitos delegados sentiram a

palavras bordadas, para distribuir a outros pacientes

presença divina de Swami durante a conferência e

terminais da sua unidade hospitalar. Sua mãe pediu

resolveram implementar as resoluções em sua

que ela continuasse o projeto depois de seu

prática médica diária.

falecimento, para que sua alma tivesse repouso. A

A

mais

recente

Depois

das

conferência

conferências

médicas

filha, minha paciente, presenteou-me com um

internacionais de 2009 e 2017, a OSSI liberou

chapéu bordado. Fiquei maravilhado com como

publicações adicionais contendo uma visão geral da

aquelas simples palavras ditas com amor e

Missão Global Sathya Sai de Assistência à Saúde,

compaixão puderam tocar tantos corações.

que proporciona cuidados médicos a milhões de

Esses incidentes demonstram o quanto é

pessoas na Índia e em todo o mundo. Essas

importante para os profissionais de saúde aproveitar

publicações estão disponíveis no website da OSSI,

as oportunidades de servir aos seus companheiros

www.sathyasai.org.

humanos com amor, compaixão e entusiasmo, que

Além de exercer a assistência médica ideal
nos

ambientes

institucionais,

como

clínicas,

constituem a essência da Missão Global de
Assistência à Saúde de Sri Sathya Sai.

hospitais e centros cirúrgicos, eu percebi que era
imperativo

que

a

que vemos preocupações crescentes com o aumento

assistência médica compassiva e amorosa, um

dos custos da assistência médica, acompanhado do

aspecto central do exercício de sua profissão. Posso

declínio da qualidade desse serviço e da confiança

compartilhar o quanto isto tem me ajudado

dos pacientes em seus médicos, além da falta do

pessoalmente, no exercício da medicina e, como

acesso universal à assistência médica. Em Seu

recompensa, percebo a gratidão e alegria dos

infinito

pacientes. Certa vez, uma de minhas pacientes com

presenteou a humanidade com a Assistência Médica

problemas de tireoide teve um agravamento na sua

Ideal Sathya Sai. Este modelo de assistência médica

condição, por conta de suas preocupações com a

já está sendo adotado por milhares de profissionais

mãe,

o

dedicados em todo o mundo. Portanto, agora é hora

diagnóstico e a consulta, eu insisti para que ela

de intensificar nossos esforços para integrar os

paciente

cada

de

profissional

câncer

tornasse

O mundo vive tempos desafiadores à medida

terminal.

Após

amor

e

compaixão,

Bhagavan

Baba
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princípios da Assistência Médica Ideal Sathya Sai

(educare), médica (medicare), social (sociocare),

em nossa profissão diária, a fim de oferecer serviços

agrícola (agricare) e ambiental (environcare). Esta é

médicos gratuitos com amor altruísta, compaixão e

a história da Organização de Seva Sri Sathya Sai na

empatia por todos, em resposta à convocação de

Índia, a qual está fazendo um trabalho extraordinário

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

na Missão de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba de

– O autor, Dr. Narendranath Reddy, é o

assistência à saúde.

Chairman do Conselho de Prasanthi, da
Organização Sathya Sai Internacional.

ESPECIAL
UMA ANÁLISE DA MISSÃO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DE BHAGAVAN SRI
SATHYA SAI BABA NA ÍNDIA
Nimish Pandya
A Organização de Seva Sri Sathya Sai, uma
organização espiritual, multicultural e internacional
de serviço, vem realizando variadas atividades de
seva (serviço altruísta) durante cinco décadas, desde
sua criação com o ideal “o Amor é a fonte, o Amor é
o caminho e o Amor é a meta”.
Com a Divina inspiração de seu Fundador,
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, mais de um milhão

Rumo ao Objetivo de uma Sociedade Livre de
Doenças

de trabalhadores ativos na Índia e em 125 países têm

Sediados em Prasanthi Nilayam, no distrito

prestado serviço à sociedade de maneira consistente,

de Anantapur de Andhra Pradesh, Instituições e

enquanto seguem os cinco princípios dos Valores

Projetos de Serviço Sri Sathya Sai ofereceram, de

Humanos de Sri Sathya Sai, a saber: sathya

forma ágil, soluções sustentáveis para problemas de

(Verdade),

(Paz

nossa sociedade que perduram há longo tempo. A

Universal), prema (Amor Universal) e ahimsa (não

singularidade dos Projetos Médicos Sathya Sai é que

violência). O oferecimento de seva no país é puro e

eles são gratuitos para os beneficiários e conduzidos

desinteressado, sem nenhuma coerção. Isso é o que

por voluntários abnegados e de bom coração; neles

torna único no mundo o Voluntariado Sathya Sai. O

se oferece serviço médico de qualidade de classe

serviço gira em torno de assistência educacional

mundial e alívio duradouro para grandes problemas

dharma

(Retidão),

santhi
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sistêmicos, trazendo um mecanismo preventivo de

A Magnitude dos Serviços de Assistência à Saúde

saúde a fim de termos uma sociedade livre de

O âmbito dos serviços médicos inclui

doenças em anos vindouros. Deixem-me dar alguns

centros médicos gratuitos estabelecidos em toda a

vislumbres de como Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Índia, acampamentos médicos, acampamentos de

inspirou milhares de médicos, paramédicos e

especialidades, integração de atividades médicas

voluntários de seva pelo país para se ocuparem do

com o Programa Integrado de Vilas Sri Sathya Sai,

medicare (assistência à saúde) à porta das casas da

clínicas de médicos individuais, serviços móveis de

população. Estes são exemplos para que as pessoas e

saúde Sathya Sai, e muitos mais. O objetivo é

instituições tentem se igualar e imitar, a fim de fazer

alcançar as partes mais inacessíveis da Índia e

nosso país crescer mais saudável com cuidados de

fornecer a melhor qualidade de assistência à saúde,

saúde oferecidos à porta de casa gratuitamente.

independente

Inspirada pelas iniciativas do medicare sob a

de

casta,

credo,

religião

ou

nacionalidade.

orientação direta e física de Sri Sathya Sai Baba, a

A Organização de Seva Sri Sathya Sai

Organização de Seva Sri Sathya Sai estende a

também auxilia pacientes de partes remotas da Índia,

Missão Médica Sri Sathya Sai em 20 estados da

para os quais o medicare não é acessível, através dos

Índia. Esses serviços são prestados numa base

serviços de telemedicina, em que nossos médicos

semanal e são guiados pelos seis seguintes

falam com os pacientes pelo telefone, escutam suas

Princípios de Assistência à Saúde Sai, que são

queixas e prescrevem o tratamento com um plano de

mundialmente praticados pela Organização Sai:

ação para remediar sua doença. A telemedicina teve

assistência à saúde de última geração, assistência à

muito sucesso nos estados de Orissa e Bengala

saúde gratuita, assistência à saúde abrangente,

Ocidental, oferecendo apoio nas vilas do interior no

assistência à saúde preventiva e oferta de cuidados

estado de Orissa e no Nordeste da Índia.

de saúde em tempo adequado. Atualmente, quando

O apoio e os cuidados pós-operatórios são

uma pessoa de um vilarejo não tem recursos nem

outra humilde atividade da Organização de Seva Sri

mesmo para viajar a uma cidade para poder verificar

Sathya Sai, na qual os pacientes que passaram por

sua doença e ter tratamento, aqui está um belo

cirurgias nos hospitais de super-especialidades Sri

modelo de trabalho, testado pelo tempo, de levar a

Sathya Sai, em Puttaparthi e Whitefield, Bengaluru,

assistência médica até a porta de casa da população

são acompanhados por uma equipe de médicos

das vilas afastadas. Essa é uma atividade fenomenal,

especialistas, em cada um dos estados, sob o nome

que vale a pena ser imitada pelas instituições com

de Programa de Reabilitação Sai (PRS ou SRP =

fins

sigla em inglês). Os pacientes são orientados e o

lucrativos

no

âmbito

de

iniciativas

Responsabilidade Social Empresarial (RSE).

de

auxílio necessário é prestado em base contínua.
Estou feliz em declarar que Bhagavan Baba,
em Seu infinito amor e graça, deu uma grande
20

oportunidade de serviço aos voluntários Seva Dal,

necessitando de cirurgia cardíaca receberam o

tanto mulheres como homens, para dar apoio aos

agendamento de uma consulta para cirurgia no

serviços que são prestados pelos dois hospitais de

Hospital do Coração Sri Sathya Sai, em Rajkot. A

super-especialidades em Puttaparthi e Whitefield,

Organização de Seva Sri Sathya Sai, em conjunto

Bengaluru. Durante o ano inteiro, centenas de

com

trabalhadores ativos da Organização de Seva Sri

acampamentos médicos gratuitos ao longo dos anos

Sathya Sai de Karnataka assumem a tarefa de prestar

para a identificação precoce de doença cardíaca,

todo tipo de atividades de Seva com um sorriso em

especialmente nas zonas rurais. Além dessas

seus rostos e amor em seus corações.

atividades, muitos médicos que possuem seus

Do mesmo modo, é sensacional testemunhar
milhares

de

trabalhadores

Seva

Dal

o

hospital,

organizou

os

dados

dos

próprios hospitais / instituições de diagnóstico

ativos,

particulares, nos vários estados da Índia, se

provenientes de 20 estados da Índia, quando eles

apresentaram para oferecer um leito sem custos para

chegam depois de viajar dias e horas até Puttaparthi,

o benefício dos pacientes pobres e carentes, durante

prestando serviço aos pacientes no Hospital de Super

o ano inteiro.

Especialidade Sri Sathya Sai, assim como no

Somente no ano de 2017, foram realizados

Hospital Geral Sri Sathya Sai 24 x 7 – 365 dias no

mais de 20.000 acampamentos médicos, projetos de

ano! O Amor por servir é incomensurável, que é

assistência

simbólico do Puro Amor de Bhagavan Sri Sathya Sai

acampamentos de assistência veterinária e clínicas

Baba pela humanidade. Vale ressaltar que médicos

gratuitas em toda a Índia, pela Organização de Seva

de todas as partes da Índia prestam serviços médicos

Sri Sathya Sai, beneficiando mais de 2,3 milhões de

voluntários e executam cirurgias gratuitamente nos

pacientes.

Hospitais Sathya Sai no ano inteiro.

paramédicos

médica

(medicare)

itinerantes,

Cerca de 12.000 médicos, 16.000
e

96.000

voluntários

ofereceram

Além do exposto acima, a Organização Sai

serviços nesses acampamentos. Em termos de valor

também está dando suporte ao Hospital do Coração

de mercado atual, uma estimativa conservadora

Sri Sathya Sai, em Rajkot, Gujarat, um hospital que

coloca as despesas em mais de 40 crores (cerca de

foi fundado com as infinitas bênçãos de Bhagavan

400 milhões de rúpias). Esses custos foram cobertos

Baba, no final dos anos 90, em que centenas de

sem o apoio de qualquer fundo de financiamento

crianças com doenças do coração são assistidas.

governamental ou contribuição de Corporações de

Recentemente, no mês de setembro, este hospital,

Responsabilidade Social.

em estreita coordenação com a Organização de Seva

Outra notável e inspiradora atividade da

Sri Sathya Sai, organizou um acampamento de

Organização Sai são os acampamentos de doação de

triagem cardíaca em Kolkata, em que mais de 950

sangue – expressões de Amor Líquido. Todo estado

pacientes, provenientes de todos os distritos de

da Índia realiza acampamentos de doação de sangue

Bengala Ocidental, foram avaliados e aqueles

para

emergências,

assim

como

suporte

para
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pacientes com talassemia. É com grande alegria que

Conclusão

dou mais detalhes sobre os acampamentos de doação

O esplendoroso exemplo de serviço de Bhagavan Sri

de sangue na cidade de Ahmedabad, em Gujarat.

Sathya Sai Baba voltados para a humanidade

Nesta cidade, a atividade de doação de sangue

continua a inspirar Seus devotos e admiradores

começou a partir de 17 de fevereiro de 1985.

especialmente no campo da assistência médica

De 1985 a 1992, todos os anos até hoje, a

(medicare). Assim como o rio que corre para o

Organização de Seva Sri Sathya Sai, em Gujarat, não

oceano recebe muitos riachos em seu percurso, no

somente entrou no Livro de Recordes Limca, como

cumprimento

de

também conquistou o troféu Asha Parekh, instituído

humanidade,

a

pela Cruz Vermelha da Índia, ano após ano até hoje,

amorosamente devotos e outros que compartilham

devido às maiores doações de sangue. Como dados

nosso comprometimento com a construção da nação

atuais, 1.547 acampamentos de doação de sangue

e com o bem-estar humano. Que o legado da

foram realizados e um total de 61.385 unidades de

Mensagem Universal de Baba, “Amar a Todos,

sangue foram coletadas, o que demonstra a

Servir a Todos” continue a ser um farol de luz da

sinceridade e comprometimento dos voluntários

humanidade!

Seva Dal voltados para seus irmãos em Gujarat. A
tabela apresentada abaixo mostra as atividades de

–

sua

jornada

Organização

de

serviço

Sai

à

acolhe

O autor é o Presidente da Organização de
Seva Sri Sathya Sai, de toda a Índia.

medicare da Organização de Seva Sri Sathya Sai da
Índia, durante o ano passado.

Atividades Médicas Nacionais Conduzidas pela
OSSS da Índia – 2017
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ESPECIAL

A Gênese e Expansão do Hospital

O COMEÇO DA MISSÃO DE SAÚDE DE

Inicialmente, gostaria de citar as palavras de

BHAGAVAN - O HOSPITAL GERAL SRI

Bhagavan Baba, que relatou o desejo de Sua Mãe em

SATHYA SAI

um discurso em 6 de maio de 1999. Em Suas

General da Força Aérea Dr. Vinod Kumar Varma

palavras, “Ela disse: Swami, nossa Puttaparthi é uma

“Devemos dar bem-aventurança eterna

pequena aldeia e nosso povo está sofrendo com a

(Shashwatamaina Ananda) aos pobres… Aqui o

falta de instalações médicas. Não há ninguém para

tratamento será totalmente gratuito para os ricos e

cuidar deles quando estão aflitos com febre, tosse e

pobres… Nosso objetivo é mandá-los para casa

frio, e as pessoas da aldeia estão sofrendo, pois

felizes, sem quaisquer dificuldades. Este

precisam viajar longas distâncias para procurar

estabelecimento servirá os pobres para sempre.

tratamento médico. Por favor, crie uma pequena

Alguns podem ter a noção equivocada de que será

clínica ou hospital para ajudar os pobres da aldeia”.

apenas temporário. Todas as instituições
estabelecidas por Sai são eternas.
- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Com as bênçãos e graça de Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba, o Hospital Geral Sri Sathya Sai
completou seus sessenta e três anos de gloriosos
serviços de saúde de qualidade para a humanidade,
oferecidos com amor e compaixão e totalmente
livres de custos. Não é uma maravilha em si só que a
Missão de Saúde gratuita de Swami na Índia rural
permaneça como um farol de luz para o mundo todo
imitar?
Uma das maiores vantagens da Missão de
Saúde de Swami é o tratamento gratuito para os
pacientes que visitam os Seus hospitais. Os pacientes

Baba colocou a primeira pedra do Hospital

estão sempre livres de preocupações mentais, pois

Geral Sri Sathya Sai em 23 de novembro de 1954,

sabem bem que não precisam pagar nenhuma

para coincidir com Seu Aniversário, em uma colina

despesa médica. Portanto, a recuperação deles é mais

ao sul do Prasanthi Mandir. A colina foi nivelada em

rápida. Não há balcão de cobrança em nenhum dos

três terraços por um trator e o hospital com cinco

hospitais de Swami.

cômodos foi construído no terraço mais alto. Esse
hospital de seis camas foi inaugurado em 4 de
outubro de 1956, o dia do sagrado e auspicioso
23

Vijaya Dasami. Em Seu Discurso de Inauguração,

música, que é cantada. Há muitos que estão ávidos

Bhagavan disse: “Não há incrédulos ou nastikas; Há

por tratamento médico e só ficam satisfeitos se os

apenas alguns que não conheceram ou tiveram a

remédios são dados e as injeções administradas. Sua

oportunidade de experenciar o Senhor. Mas todo

fé na graça ainda não é forte. Então, um hospital é

mundo, rico ou pobre, educado ou analfabeto,

necessário para isso”.

piedoso ou não piedoso, está sujeito à doença. Então,

Em 29 de fevereiro de 1984, foi inaugurada

tratem a todos com amor e carinho. E, para dar o

a parte sul do atual edifício HGSSS. O hospital tinha

exemplo, o próprio Madhava (Deus) faz Manava

então uma sala de operações, uma enfermaria

Seva (serviço ao homem), a fim de fazer o homem

obstétrica, uma enfermaria pré-natal e pós-natal,

agir da mesma forma e, assim, ganhar a graça de

juntamente com uma seção de pronto-atendimento e

Madhava”.

uma instalação para internação com 50 leitos. Assim,

Bhagavan é o Médico dos médicos. Ele

os obstetras e ginecologistas eram a necessidade do

sempre insistiu que a paz de espírito era a base da

momento, pois parte significativa da população dos

boa saúde. Ele enunciou claramente o propósito do

pacientes era composta por casos de maternidade.

hospital e a natureza universal de Sua tarefa em Sua

Swami abençoou uma senhora anestesista e três

Missão de Saúde. Em seu discurso no Quarto Dia

mulheres obstetras para se juntarem ao hospital para

Anual do Hospital Geral Sri Sathya Sai (HGSSS),

o Seva. A clínica odontológica também foi iniciada

Swami disse: “Alguns de vocês podem perguntar por

em 1984. Em 1985, Swami abençoou um cirurgião

que deveria haver um hospital aqui? Por que Baba

para

não deveria curar doenças pelo exercício da Sua

Durante os primeiros anos do hospital, Dr.

Vontade? Esta é a questão. Bem, por um lado, este

Sitaramaiah foi o único médico que serviu como

hospital não é Meu único hospital. Na verdade, todos

superintendente médico até 1975 e continuou a ver

os hospitais em todos os lugares são Meus. Eu visito

pacientes até 1980. O Dr. Alreja foi o próximo

todos eles. Ora, todos aqueles que clamam de

superintendente médico de dezembro de 1975 em

coração por socorro, em qualquer linguagem, seja

diante.

realizar

procedimentos

cirúrgicos

gerais.

qual for o clima, seja de hospitais ou casas, são
Meus. Não me confinem a esses poucos acres ao
redor de Prasanthi Nilayam. Onde quer que uma
pessoa que deseja Prasanthi (paz perfeita) viva e ore,
existe uma Prasanthi Nilayam. Vocês devem se
lembrar de outro ponto: o hospital serve para
aumentar a fé, demonstrar a Divindade e remover a
dúvida. Isso também é necessário. Além disso, vocês
têm que marcar o tempo, em consonância com a

Hospital Geral Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam.
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Em 22 de novembro de 1991, a parte norte

e fornecer melhor atendimento e conforto ao

do hospital foi inaugurada. Isso ocorreu naquele

paciente. Com isso, o número total de leitos no

tempo quando o Hospital de Super Especialidades

hospital aumentou de 100 para 125.

Sri Sathya Sai foi inaugurado também. O Hospital
Geral serviu como um hospital base onde os

Tratamento para uma ampla variedade de

encaminhamentos seriam realizados para o Hospital

doenças

de Super Especialidades. Assim, o edifício principal

Uma enfermaria pediátrica com 10 leitos foi

do hospital, que tem 36.000 pés² (3.345m²) de área,

aberta no dia de Mãe Easwaramma, 6 de maio de

foi projetado para cuidar de aproximadamente 500

2017. Os nossos pediatras prestam aconselhamento

pacientes ambulatoriais e 60 pacientes internados.

sobre cuidados de saúde ao recém-nascido, bem
como para doenças, nutrição infantil, higiene, prática
de vida saudável e doenças comuns da infância. Isso
é feito através de discussões com os pais
individualmente e em grupos ou por folhetos,
cartazes e também através de clipes audiovisuais. A
dose zero de imunização de OPV, BCG e Hepatite B
é administrada no nascimento a bebês nascidos em
nosso hospital. A necessidade de aleitamento

Novo bloco de extensão do Hospital Geral Sri Sathya Sai,

materno exclusivo até os seis meses de idade é

Prasanthi Nilayam.

explicada às mães novatas e seus familiares. A
amamentação exclusiva é a única maneira de

Com o passar dos anos, à medida que o
número de pacientes ambulatoriais aumentou para
1.000 por dia e mais de 100 internações, foi
estabelecido um novo bloco de extensão que
fornecia uma área adicional de 36.000 pés²
(3.345m²) para um melhor atendimento ao paciente.
Esse novo bloco foi inaugurado com a bênção de
Bhagavan pelo diretor do Instituto de Ciências
Médicas da Índia, Nova Delhi, em 23 de outubro de
2015. Esse foi o presente de Bhagavan para a
humanidade por ocasião do 60º aniversário do
HGSSS. O objetivo principal do bloco de extensão
era aliviar o congestionamento no edifício principal

assegurar a saúde do recém-nascido. Isso deu
resultados muito encorajadores, uma vez que os
bebês alimentados exclusivamente com leite materno
são muito saudáveis e não sofrem de doenças
comuns. Assim, nosso hospital atingiu o status de
“hospital amigo dos bebês”.
O

Departamento

de

Obstetrícia

e

Ginecologia realiza de 150 a 200 partos, incluindo
60 a 70 cesarianas e 20 a 25 cirurgias ginecológicas
por mês. Sessões regulares de aconselhamento para
grávidas em fase pré-natal e mães no pós-parto são
conduzidas por uma equipe dedicada de médicos e
enfermeiros. Todas as mulheres no pré-natal
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recebem uma bebida nutritiva saudável de Ragi

providenciar cuidados preventivos e tentar educar os

(cereais), enquanto aguardam a sua vez no

moradores na prevenção de doenças, desenvolver

atendimento feminino.

auto-confiança, que é o melhor tônico”. Swami

O Hospital Geral Sri Sathya Sai é o principal

também define: “Quando um médico trata uma

recurso de saúde primária e secundária na área rural

pessoa com amor e compaixão, é chamado de

de Puttaparthi, atendendo aos residentes do Ashram

medicare (o médico que cuida) e quando ele trata um

de

várias

paciente com mais remédios sem amor, é chamado

instituições, moradores de cerca de 50 vilarejos

Medi-Sin (o médico que peca) , isto é, Mahapapam”.

vizinhos e devotos de Sai visitando Prasanthi

Assim, nossos profissionais de saúde tentam incutir

Nilayam vindos de toda a Índia e do mundo. Como

as sementes de devoção e fé nos corações dos

resultado da grande área de captação, uma ampla

pacientes e seus parentes. Um médico treinado em

variedade de casos, desde doenças endêmicas a

yoga dirige atendimentos para doenças do estilo de

doenças exóticas, como febres tropicais, como

vida, como diabetes, hipertensão e obesidade. O

malária, dengue, febre tifoide, infecções como

atendimento clínico para diabéticos é realizado nos

doenças respiratórias, diarréia, disenteria, cólera e

dias 2, 3 e 4 de cada mês. Existem sessões de

várias doenças de pele são tratadas no hospital. Há

aconselhamento diário para pacientes internados e

também uma série de doenças crônicas, como

ambulatoriais.

diabetes, hipertensão, asma, DPOC, tuberculose e

contínua são realizadas regularmente. Médicos e

assim por diante. As emergências agudas, como

enfermeiros são bem treinados em suporte básico de

picadas de cobra e escorpião, são muito comuns

vida (BLS) e treinamento de ACLS (aconselhamento

nesta área rural. Todos esses casos são gerenciados

de doenças do estilo de vida) realizado no Instituto

pelo Departamento de Medicina Geral. Os principais

Sri Sathya Sai de Ciências Médicas Superiores,

casos de úlceras crônicas diabéticas, pé diabético,

Prasanthigram, bem como no Hospital Geral,

lesões traumáticas agudas, hérnia, hidrocele e

Prasanthi Nilayam.

Prasanthi

emergências
perfurações

Nilayam,

cirúrgicas,
abdominais

estudantes

como
agudas,

de

apendicite
estão

Reuniões

de

educação

médica

e

sendo

Novas Instalações

gerenciados pelo Departamento de Cirurgia. Assim,

O hospital não carece de equipamentos mais

cada um dos vários departamentos tem uma carga

modernos para diagnóstico precoce em tratamento.

considerável de todas as doenças comuns e raras.

Algumas das novas instalações são as seguintes:
(i) Máquina Acústica de Otto (OAE), que é útil na
triagem e detecção de deficiência auditiva em recém-

Ênfase em cuidados de saúde holísticos
Saúde Holística é outro aspecto importante

nascidos. (ii) Máquina de Análise de Gases no

da visão de saúde de Swami. Swami enfatiza

Sangue Arterial (ABG). (iii) I Refrigerador (ILR) -

frequentemente:

para armazenar vacinas de 2 a 8 graus Celsius para

“O

hospital

também

deve
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que a potência seja mantida. (iv) Máquina de

Atividades de pesquisa

cardiotocografia (CTG) para avaliação fetal. (v)

O Instituto Sri Sathya Sai de Ensino

Spiro Meter para melhor diagnosticar e classificar os

Superior, Campus Prasanthi Nilayam, realizou as

pacientes com DPOC e asma brônquica. (vi) Raio-X

atividades de pesquisa em colaboração com a

Digital e Integração com PACS. (vii) Unidade de

SSSGH nas seguintes áreas:

terapia NIV da Philips Respironics V60: Este



Monitoramento e Manejo da

Depressão

equipamento é útil para tratar os pacientes em

Perinatal - por tratamento do metabolismo

Medicina Geral e Pediátrica com dificuldade

(sangue, urina e saliva).

respiratória, nomeada, asma aguda grave, DPOC,



Tecnologia

Móvel

de

Diagnóstico

de

pneumonia, insuficiência cardíaca grave, choque e

Dengue

sépsis. (viii) Cânula Nasal de Alto Fluxo (HFNC): É

diagnóstico e alerta precoce de atendimento

útil no tratamento do desconforto respiratório em

baseado em smartphone para previsões,

condições

preparação e controle de epidemias.

como

bronquiolite

aguda

grave,

exacerbação aguda de asma e cardiopatia congênita



(M-DDT)

-

Um

sistema

de

Triagem metabólica neonatal - Para detectar

com insuficiência na população pediátrica. Usado

o erro do metabolismo em recém-nascidos

também no manejo da síndrome do desconforto

no terceiro ou quarto dia de vida.

respiratório, síndrome da aspiração meconial em
bebês prematuros na UTI neonatal.



Bilirrubinômetro Transcutâneo e Invasivo de
Mão - Para detectar icterícia em recémnascidos.

Curso de Medicina Familiar do DNB
O hospital é credenciado para o Curso de

O amor é o remédio mais eficaz

Pós-Graduação em Medicina Familiar DNB com

Uma vez Bhagavan aconselhou os médicos:

dois candidatos por ano. Nossos médicos e seis

“Os médicos têm uma grande oportunidade de fazer

estudantes do DNB em medicina da família

Seva. Eles podem manifestar a divindade inerente ao

participam

/

homem da melhor maneira. O médico é exaltado

seminários nos níveis estadual e nacional para

como o próprio Narayana: Vaidyo Narayano Harihi.

atualizar seus conhecimentos em pesquisas e

Ele deve ter bons pensamentos e boas palavras. O

desenvolvimentos recentes em medicina. Nove

amor é o remédio mais eficaz. Cura a doença muito

Residentes DNB da Medicina Familiar DNB

mais rapidamente. O homem deve viver de tal

passaram na primeira tentativa com 100% de

maneira que não tenha doença. É somente quando o

sucesso.

homem entra no caminho errado em seus hábitos

de

várias

conferências

médicas

alimentares e em busca de prazeres que fica doente.
A doença começa nas áreas de favelas e se espalha
por toda parte. Então, somente o serviço para limpar
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favelas tem benefício duplo. O corpo humano é um

ESPECIAL

presente único; é somente com o corpo humano que

HOSPITAL MÓVEL SRI SATHYA SAI

o homem pode perceber o Divino. Então, até que

…UM MODELO MÉDICO ‘COMOVENTE’

esse objetivo seja atingido, o corpo precisa ser

PARA A HUMANIDADE

estimulado e mantido em forma”.

Dr. K. Narasimhan

No discurso sobre o objetivo do hospital,

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é conhecido

Swami diz: “Devemos dar bem-aventurança eterna

em todo o mundo por Seu compromisso incansável

(Shashwatamaina Ananda) aos pobres… Aqui o

com projetos gigantescos nos campos da educação,

tratamento será totalmente gratuito para os ricos e

assistência médica e abastecimento de água potável

pobres… Nosso objetivo é mandá-los para casa

segura para as massas. Todos esses serviços são

felizes,

prestados

sem

quaisquer

dificuldades.

Este

absolutamente

sem

custos

para

a

estabelecimento servirá os pobres para sempre.

humanidade como um todo, independente de

Alguns podem ter a noção equivocada de que será

religião, raça ou credo.

apenas

temporário.

Todas

as

instituições

estabelecidas por Sai são eternas”.
Somos abençoados por fazer parte da
Missão Divina de Bhagavan. Oramos a Ele para nos
manter em Seus Pés de Lótus como instrumentos
eficientes Seus e perceber a verdade: Ele trata, Ele
Cura.
Eu concluo com a seguinte oração:
Sarve Bhavantu Sukhinaha
Sarve Santu Niraamayaha
Sarve Bhadrani Pashyantu
Maa Kashchid Dukhabhaagbhavet.
(Que todos se tornem felizes
Que todos estejam livres de doenças.
Que todos possam ver o que é auspicioso,
Que ninguém sofra.)
- O autor é o superintendente médico do Hospital
Geral Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam.

Três Fases da Missão de Assistência Médica de
Bhagavan
A gênese da Missão do Serviço Médico Sri
Sathya Sai pode ser organizada em três fases
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distintas. Na primeira fase, Bhagavan deu início aos

Puttaparthi, apesar dos problemas mórbidos de

Hospitais Gerais em Puttaparthi e Bengaluru, para

saúde, devido a estarem envolvidos em trabalhos

prestar assistência médica primária e secundária.

para ganhar seu sustento diário. Segunda, Ele sentiu

A Missão

de Assistência Médica de

que frequentemente falta alguém em casa para levar

Bhagavan deu um passo largo, por assim dizer,

os idosos ou cidadãos de maior idade aos hospitais,

quando Ele decidiu que mesmo a assistência médica

quando adoecem. Terceira, muitos moradores não

terciária,

abertas,

tinham dinheiro suficiente para cobrir os custos de

procedimentos neurológicos, etc., têm que ser

transporte e, finalmente, havia um desconhecimento

prestados isentos de custo para os pobres e

enorme relacionado a questões de saúde e doença.

como

cirurgias

cardíacas

necessitados. Um Hospital de Super Especialidade

O Hospital Móvel Sri Sathya Sai começou,

equipado com equipamentos de nível mundial foi

assim, como um serviço de saúde holística gratuito,

inaugurado em exatamente um ano, em novembro de

de alcance rural, em 30 de março de 2006. O

1991, o que de outra forma levaria anos para ser

serviço funciona de 1º a 12 de cada mês, em 12

concluído. Outro Hospital de Super Especialidade

pontos nodais ou aldeias de base, localizadas em

foi construído em Bengaluru em 2001. Esses

seis Mandals em torno de Puttaparthi. Cada aldeia

hospitais gêmeos prestam a assistência médica mais

nodal é um ponto central para 40-50 aldeias. Uma

avançada

nas

população de 500.000 pessoas, espalhadas por 400

Cirurgia

aldeias de mais de 12 Mandals, recebe o benefício

absolutamente

especialidades

de

livre

de

custo,

Cardiologia,

Cardiotorácica, Neurologia, Neurocirurgia, Urologia,

desse serviço.

Ortopedia, Oftalmologia, Cirurgia Plástica, etc.
A compaixão de Bhagavan desconhece

O hospital é único por ser administrado,
quase totalmente, numa base voluntária. Cerca de

limites. Sendo assim, Ele declarou em 2005 que essa

350

médicos

de

assistência médica de alta qualidade não devia

especialidades dedicam suas habilidades e agem

apenas ser prestada, mas ser “entregue”. Isso foi o

num sistema de rotatividade. A cada dia, de 15 a 18

começo do conceito de Serviços de Alcance Rural,

médicos estão de serviço, auxiliados por 40

na forma de hospitais móveis, e marcou a terceira

funcionários

fase de Sua Missão de Assistência Médica.

farmacêuticos, enfermeiros, gerentes e assistentes,

de

Andhra

apoio,

Pradesh

incluindo

de

12

técnicos,

muitos dos quais são aldeões que foram treinados
Funcionamento Inovador do Hospital Móvel

para os diferentes trabalhos.

Apesar da existência do Hospital Geral,

O ponto de destaque do hospital é o ônibus

Bhagavan foi enfático em dar início ao Hospital

de diagnóstico, que tem um Ultrassom com Doppler

Móvel, para prestar serviços médicos aos aldeões

Colorido, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma,

nos arredores de Puttaparthi, por quatro razões.

Raio-X digital (CR) e um laboratório que pode fazer

Primeira, a incapacidade dos aldeões de ir a

a maioria das pesquisas patológicas e bioquímicas.
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A presença desse apoio de diagnóstico confere

ideologia ou o tema orientador do serviço.

qualidade e credibilidade ao trabalho.

Concebeu-se uma abordagem triangular, consistindo

O

serviço

inteiro

é feito, de forma

de ação curativa, foco preventivo e base espiritual,

inovadora, com o Hospital Móvel instalado na escola

não sendo a meta apenas a cura das doenças, mas a

da aldeia (a escola permanece fechada naquela data,

promoção da saúde e da felicidade.

todo mês e, em vez do habitual, funciona no segundo

O cuidado curativo efetivo se dá devido à

sábado, que seria um feriado). Literalmente, um

presença de especialistas em 12 especialidades, que

hospital é criado a cada dia e, no final do dia, levanta

cuidam amorosamente de 500-600 pacientes em

âncoras e parte para o próximo ponto nodal.

cada um dos pontos nodais. A abordagem em cada

O Hospital Móvel é configurado com cinco

um dos Departamentos é absolutamente proativa.

seções: Recepção, Registro, Seção de Trabalho

Exemplos desse tipo de trabalho são: o

Médico, Diagnóstico e Farmácia. A Seção de

Departamento

Trabalho Médico funciona nas salas da escola e seis

procedimentos como obturações, tratamento de canal

departamentos são criados: Clínica Geral, Cirurgia,

da raiz (RCT), dentaduras parciais removíveis

Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Odontologia e

(RPD), conjunto completo de dentaduras, com a

Oftalmologia.

ajuda de incorporações tecnológicas como cadeira

Cada um desses Departamentos conta com o
complemento de todo o equipamento necessário para

de

Odontologia

fazendo

odontológica inovadora e disponibilidade de material
dentário necessário.

seu funcionamento efetivo e recebe alimentação

O

Departamento

Obstetrícia

Ginecologia

diagnóstico, que tem um gerador interno de 15 KW.

Papanicolau, biópsias do colo do útero, rastreamento

o

trabalho

Hospital

de câncer de colo do útero, seguido por crio-cirurgia

computadorizado. Uma rede de Intranet é criada

ou procedimentos de LEEP. Por volta de 15.000

todo dia em cada um dos pontos nodais. Permite

mulheres foram, até agora, rastreadas e também

integração,

tratadas (nos casos necessários).

conexão

física,

Móvel

como

é

sem

do

procedimentos

e

elétrica sem interrupção, retirada do ônibus de

Todo

realiza

de

entre

vários

departamentos do SSSMH (Hospital Móvel Sri

No Departamento de Medicina Geral, o foco

Sathya Sai), à medida que ele se desloca de um

especial é concentrado em doenças não contagiosas e

ponto nodal para outro. A captura da informação

em

demográfica e do histórico do paciente, junto com os

hipertensão, doença do coração, doença da tireoide,

relatórios de laboratório e medicação fornecem

asma, etc. Existe um software especial para cada

referências

uma dessas enfermidades no qual os dados são

históricas,

além

de

permitir

o

planejamento para os meses seguintes.

enfermidades

crônicas,

como

diabetes,

introduzidos e armazenados. A empresa Honeywell

Já que o programa era externo, visualizava-

Computers fez um portal para diabetes no qual os

se uma agenda mais ampla quando se determinava a

dados são introduzidos e transmitidos ao servidor no
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Hospital de Super Especialidades. Os dados podem

testes periódicos de tempo de protrombina e recebem

ser visualizados e analisados através do programa.

drogas anticoagulantes num regime sem interrupção.

No

que

diz

respeito

à

tuberculose,

Um excelente mecanismo de acompanhamento

hanseníase e HIV, há um trabalho cooperativo

contribui para o cuidado de qualidade que é prestado

excelente com as agências do governo. Os pacientes

em cada um dos Departamentos. O módulo dedicado

clinicamente suspeitos passam por testes de sangue,

de indicação permite ao HMSSS rastrear pacientes

raios-X, USC ou procedimentos como FNAC e

de vários hospitais e fazer acompanhamentos.

biópsia, que são enviados, com os relatórios, às

Os pacientes que precisam de testes de

agências do governo, como os Centros DOTS de

diagnóstico como ultrassonografia, raio-X, pesquisas

Tuberculose

Hospitais

patológicas e bioquímicas são enviados ao Ônibus

designados do Governo do Estado para drogas anti-

de Diagnóstico, que fica situado um pouco afastado

retrovírus. O trabalho de acompanhamento, como

da Área de Trabalho dos Médicos. Foi feita uma

adequação da droga, investigações de revisão,

inovação em testes sanguíneos que não podem ser

continua a ser feito pelo Hospital Móvel.

feitos no Ônibus, em que amostras são coletadas e

e

Hanseníase

e

aos

Pacientes com problemas cirúrgicos são

entregues aos laboratórios no Hospital de Super

diagnosticados e avaliados e, depois que o perfil

Especialidades Sri Sathya Sai, para teste e relatório,

cirúrgico é feito, eles são operados pelos cirurgiões

assegurando, assim, que o objetivo de prover um

do Hospital Móvel no Hospital Geral Sri Sathya Sai,

serviço amoroso na própria porta do paciente seja

em Puttaparthi, do dia 1º ao dia 5 de cada mês.

alcançado. Todavia, para testes de superiores

Algumas das cirurgias feitas são: a Geral, ENT,

imagem como CT Scan e MRI Scan, os pacientes

Ginecologia, Oncologia, Pediatria.

são enviados ao Instituto de Ciências Médicas

Os pacientes com câncer são, ainda,

Superiores

Sri

Sathya

Sai,

com

cartas

de

grandemente beneficiados pelo trabalho facilitador

apresentação e acompanhados de relatórios. A

do Hospital Móvel na forma de exames como

integração com o Hospital de Super Especialidades

FNAC, biópsia de cunha, biópsia de excisão, etc.,

ajuda na criação de uma estação central de dados ao

seguido por estudo histopatológico, já que a

mesmo tempo que provê uma plataforma para o

produção desses relatórios para a agência os habilita

Hospital Móvel cessar os testes de laboratório mais

para indicação imediata aos centros designados para

prontamente.

serviços

de

procedimento,

cuidados
esses

terciários.
pacientes

Em

pós-

O trabalho curativo é ainda mais reforçado

ainda

são

por uma farmácia forte que assegura que os

acompanhados no Hospital Móvel. Por exemplo,

pacientes

com

enfermidades

crônicas

como

após reparos de válvula cardíaca pelo Hospital Sri

epilepsia, diabetes, hipertensão, doença do coração,

Sathya Sai de Super Especialidades ou por hospitais

asma, etc. recebam medicação ininterrupta e

designados pelo governo, os pacientes passam por

continuamente (por um mês, até a visita do próximo
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mês). Isso tem uma implicação muito útil já que o

um ponto central da aldeia com o uso de ferramentas

tratamento efetivo previne sérias complicações como

audiovisuais como projetor LCD de tela de 16 mm,

retinopatia

que

documentários intercalados com falas formais e

significaria um sofrimento maior para o paciente e

informais por médicos. O trabalho de Educação em

uma despesa enorme para o governo.

Saúde é feito não apenas por médicos, mas também

diabética,

nefropatia,

etc.,

o

por voluntários que foram treinados e designados
como Educadores de Saúde.

Educação em Prevenção de Doenças
O trabalho preventivo do Hospital Móvel

No que diz respeito à nutrição, um

consiste na educação em saúde, que é feita tanto

subconjunto de pacientes, como crianças mal

intensiva quanto extensivamente. Seis grandes temas

nutridas e mulheres grávidas, recebe suplementos

de ensino são: limpeza (ambiental, do lar e

nutricionais como Proteína Sai, que é uma receita

individual), nutrição, ar e água saudáveis, prevenção

rica em proteína, facilmente digestível. Pode ser feita

de hábitos como fumo e alcoolismo, exercício físico

com ingredientes disponíveis em casa.

adequado e relaxamento mental. Grande foco é

Outro trabalho preventivo são os serviços de

mantido em NCDs (doenças não contagiosas) e

pesquisa

doenças relacionadas ao estilo de vida. A educação

assintomáticas ou condições pré-malignas.

nestes temas é feita no nível individual, familiar e

técnica de rastreamento de câncer de colo de útero

comunitário usando uma variedade de ferramentas

aprovada recentemente pela Organização Mundial da

como

sessões

Saúde, chamada método VIA, é feita diariamente

demonstrativas, encontros interativos, exibição de

pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. O

fotos, etc.

método inclui tanto diagnóstico quanto tratamento.

apresentações

audiovisuais,

que

visam

detectar

enfermidades
A

A educação é administrada em três ocasiões

O trabalho cooperativo com uma ONG Internacional

diferentes. Primeiro, ela é feita antes do início dos

chamada PINCC (Prevenção Internacional Para

serviços de cura, em todo ponto nodal. A presença

Câncer da Cervical), com base nos EUA, resultou

de aldeões de 30 a 40 aldeias ajuda na veiculação da

nessa prática útil.

mensagem para surtir efeito em uma grande

A base espiritual do serviço inclui motivar

população. Segundo, durante o serviço de cura,

os aldeões quanto à importância do pensamento

especialistas diferentes vão para as áreas de espera

positivo, dos valores humanos e de práticas antigas

dos pacientes, de vez em quando, e os educam sobre

como prece e meditação, as quais promovem boa

assuntos relativos às suas especialidades. Terceiro, a

saúde. É realizada uma variedade de programas

Educação em Saúde é realizada ao entardecer de

nesse sentido.

cada dia, quando os aldeões chegam do seu trabalho.

Finalmente,

o

Hospital

Móvel,

após

A aldeia toda é abordada em nível

estabilizar-se em todas as frentes, agora está se

comunitário por meio de um programa realizado em

aventurando em pesquisa, associado com o Instituto
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Sri Sathya Sai de Educação Superior. Há dois

durante, pelo menos, a metade de um mês. É uma

projetos em andamento. O primeiro é o “Estudo

dádiva para pacientes com enfermidades crônicas

Retrospectivo dos dados do Hospital Móvel, de abril

que nunca poderiam sonhar em comprar medicação

de 2012 a março de 2018”. O segundo é “Associação

numa base continuada. Os serviços preventivos

entre as duas Doenças Endêmicas, Fluorose e

criaram uma enorme onda de conscientização sobre

Problemas da Tireoide”. O Hospital Móvel é rico em

itens importantes da saúde, o que se traduz em uma

material clínico e por isso é um lugar ideal para os

mudança

acadêmicos.

componente espiritual do serviço fortaleceu os

lenta

de

hábitos

para

melhor.

A

vínculos da comunidade e tem relembrado às
pessoas que o pensamento positivo e a prática dos
valores humanos levam a uma saúde e felicidade
crescentes. A participação da comunidade também é
boa, com os aldeões ajudando nos arranjos logísticos
em cada um dos pontos, e muitos deles tornando-se
participantes do serviço.
Os médicos e paramédicos consideram este
serviço uma grande oportunidade de mostrar sua

Serviço médico móvel em uma aldeia.

gratidão à sociedade que os sustenta e educa. Eles
também o consideram como sua forma de mostrar

Impacto do Serviço de Alcance Rural
Com esta abordagem holística, 90% dos
problemas de saúde da comunidade são resolvidos
porque a abordagem é profissional, proativa e
integrada e cuida das enfermidades comuns,
enfermidades
doenças

crônicas,

assintomáticas

Somente

os

pacientes

enfermidades
e

doenças
que

evitáveis,
endêmicas.

necessitam

de

intervenções cirúrgicas são tratados nos hospitais de

amor por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que os
inspirou e motivou com Seu próprio exemplo, a
adotar esta senda de servir de modo altruísta os
companheiros humanos.
O Hospital Móvel Sri Sathya Sai, na
verdade, não é apenas um serviço rural de estado-daarte, mas também um serviço de cuidado amoroso de
estado-do-coração.
- O autor é o Diretor do Hospital Móvel Sri

base.
O impacto do serviço é tremendo. Na frente

Sathya Sai de Puttaparthi.

curativa, deu uma sensação de grande segurança às
pessoas que vivem em cerca de 300 aldeias em torno
de Puttaparthi. As pessoas que vivem neste cinturão
sentem que têm um hospital gratuito de alta
qualidade, ou em sua soleira ou bem perto dela,
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vida eterno. Todos devem reconhecer essa verdade.

BHAGAVAN

O homem deve experimentar doçura de coração e

CULTIVE AMOR POR DEUS

desenvolver uma mente equânime. Essa é a principal
riqueza que ele deve adquirir.

Encarnações do Amor!
Todo homem deseja felicidade e quer evitar
o sofrimento. Porém, neste mundo, a felicidade e o
sofrimento não são permanentes; eles passam e
mudam com o tempo. Todo dia, o homem
experimenta felicidade e sofrimento. Ele está preso
ao apego e ao ódio e, na verdade, convida a
preocupação e a miséria. Como pode o homem estar
em paz sob essas condições? Ele deveria ser capaz
de acolher o sofrimento do mesmo modo como
acolhe a felicidade. Uma pessoa com a qualidade de
equanimidade mental é um verdadeiro ser humano.
Portanto, o homem deve confiar no Divino e
experimentar Seu amor no seu coração.

Preencham-se de Fé e Devoção Inabaláveis
Se vocês desejam ser respeitados por todos,
vocês devem respeitar a todos. Todos têm o mesmo
respeito próprio, seja ele rico ou pobre, de alta classe
ou baixa. Vocês devem tentar manter o seu respeito
próprio. Se vocês estão conscientes de seu respeito

Encarnações do Amor! Não há nada novo a
ser ensinado a vocês hoje. Todos devem alcançar a
Todos

devem

superar

Vocês devem permanecer felizes sempre,
sob todas as circunstâncias. Neste mundo dualístico,
é natural que ganho e dor se alternem. Vocês não
podem evitar isso. Vocês não devem se desesperar
quando as adversidades os confrontam e nem exultar

próprio, então vocês irão respeitar a todos.

bem-aventurança.

Desenvolvam Amor por Deus

o

sofrimento, desenvolver o amor verdadeiro e
experimentar a unidade e a divindade. Essa é Minha
principal mensagem para vocês hoje. A vida humana
é muitíssimo preciosa e nobre. O homem é dotado de
um coração terno, uma mente doce e um princípio de

quando o sucesso aparece em seu caminho. Qualquer
adversidade é um trampolim para a felicidade eterna.
Somente quando os Pandavas sofriam muitas
dificuldades durante seu exílio é que eles podiam
receber a graça de Krishna e o Senhor estava sempre
com eles em toda parte. Os Pandavas tinham
prioridades corretas em suas vidas. Eles conferiam
primeiro lugar para Deus, segundo para o mundo e
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mantinham o ‘eu’ em último lugar. Porém, os

DISCURSO DO AVATAR

Kauravas tinham suas prioridades de modo oposto.

CUIDE DO BEM-ESTAR DOS OUTROS

Eles colocavam o ‘eu’ em primeiro lugar, depois o

As árvores dão frutos para beneficiar os outros.

mundo e por último Deus. Por esta razão é que eles

A água flui pelos rios para beneficiar os outros.

perderam a batalha. A felicidade os iludiu. Quem

As vacas dão leite para beneficiar os outros.

ganha a proximidade com Deus está sempre feliz.

O corpo humano foi concedido para servir à

Nesta manhã, os devotos se reuniram em

humanidade.

grande número, até mesmo às duas da tarde,
procurando

entrar no

Sai Kulwant

Hall.

O

entusiasmo deles não tinha limite. Muitas pessoas

(verso em sânscrito)
Encarnações do Amor!
O Corpo Existe para Servir aos Outros

fazem fila para entrar num teatro ou subir num

Neste vasto mundo, todas as árvores dão

ônibus. Mas aqui, o amor e a devoção dos devotos

frutos. Fazem isso para seu próprio bem? Se

por Swami é tão grande que eles não se incomodam

observarem bem, saberão que elas dão frutos para

com quaisquer dificuldades e inconveniências para

benefício dos outros. Não comem seus próprios

ter o Darshan de Swami. É difícil ganhar o amor de

frutos, não importa o quão saborosos sejam. Do

Deus por anos de penitência. Vocês têm a sorte hoje

mesmo modo, os rios não bebem a própria água nem

de desfrutar da felicidade na Presença Divina. Vocês

as vacas bebem o próprio leite. Elas dão leite para

devem ter feito penitência em muitas vidas passadas,

sustentar outros seres. Devemos perceber para que

realizado muitos sacrifícios e sofrido diversas

fomos agraciados com este corpo humano. Assim

austeridades espirituais a fim de receber esta bem-

como as árvores, rios e vacas não consomem o que

aventurança divina. É o Meu Amor que atrai tanto

produzem, o corpo humano foi dado ao homem, não

amor dos outros.

apenas para seu próprio prazer, mas para ser usado

Não causem sofrimento a ninguém por suas

no serviço aos demais.

palavras duras e não trilhem o mau caminho.

Pensamentos, filosofias e atitudes podem

Reconheçam a verdade de que Deus permeia tudo,

variar, mas a mesma Divindade brilha com todo o

desde o microcosmo até o macrocosmo. Essa

seu esplendor em cada ser humano. Nomes e formas

verdade habita em vocês, mas vocês não estão

podem ser diversos, mas os cinco elementos são os

conscientes disso. É um grande erro. Vocês são a

mesmos em todos os corpos. Os potes são muitos,

encarnação de sraddha e viswasa (devoção e fé

mas o barro é um só. O mesmo barro é usado para

firmes). Com autoconfiança, vocês podem alcançar

fabricar diferentes tipos de potes. O ouro é um só,

qualquer coisa no mundo.

mas os ornamentos feitos com ele adquirem nomes e

– Trecho da Mensagem de Aniversário de

formas distintos. As vacas diferem em suas cores e

Bhagavan em 23 de novembro de 2001.

formas, mas é branco o leite que todas elas dão. Do
mesmo modo, os corpos diferem entre si, mas a
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mesma Divindade reside em todos. Vemos o aspecto

sabor e se decepcionará. Só depois que usar uma

superficial dos corpos, mas não conseguimos ver sua

colher e mexer a água, a doçura do açúcar se

base.

misturará a ela e você poderá desfrutar do sabor. A
Nenhum objeto existe sem uma base. A

Divindade é semelhante a essa doçura, que só pode

mesa é a base para o copo, que, por sua vez, é a base

ser sentida usando-se a colher do discernimento. De

para a água que contém. Precisamos de um

fato, a Divindade reside em cada coração. A

recipiente para beber água. Nosso corpo é como esse

disciplina espiritual (sadhana) pode fazer com que o

copo. Da mesma maneira que o copo contém água

indivíduo

insípida, são insípidos e transitórios os prazeres que

percebendo que a mesma divindade reside em todos,

o corpo experimenta. As pessoas, no entanto, têm a

sem exceção.

compreenda

essa

grande

verdade,

concepção equivocada de que a felicidade obtida

Quais são as funções primárias dos órgãos

através deste corpo é de natureza permanente. Não é

dos sentidos? Um copo contém uma bebida doce,

verdade.

mas não está consciente disso. Da mesma forma,
este corpo físico é repleto de doçura, mas não está
consciente disto. Ponha um canudinho no copo e
beba. O canudinho não sabe sobre a doçura da
bebida. A língua, depois de provar, envia a bebida ao
estômago sem retê-la para si. O estômago recebe a
bebida e, depois de digeri-la, envia para diferentes
partes do corpo. O corpo é semelhante a um copo,
cheio da doçura da Divindade. Com a ajuda do
canudinho, a língua consegue provar a doçura da
bebida. Da mesma maneira, os órgãos dos sentidos
(o canudinho) permitem que a sabedoria (língua)
experimente a Divindade (doçura). O intelecto –
Buddhi – decide se a comida é doce ou amarga. Se
for amarga, a língua a rejeitará e, se for doce, a

Reconheçam a sua Divindade Interior
O que é este corpo? Qual é a base para a
Divindade que mora dentro dele? Pegue um copo
com água e acrescente açúcar. O açúcar se deposita
no fundo do copo. A sua doçura não se mistura à
água se você não mexer bastante a água. Se provar a
água da superfície do copo, concluirá que não tem

encaminhará ao seu mestre.
Quem é o mestre? As pessoas rezam por
motivos diversos. Os estudantes invocam Brahman
antes de se alimentar, recitando Brahmarpanam e
oferecendo a comida ao Senhor. Quem é o Deus a
quem eles se referem? Este Deus é o fogo da fome,
que responde de dentro deles: “Eu sou o fogo da
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fome que mora no seu estômago. Ao digerir a

diferentes, embora o caminho adotado seja o mesmo.

comida eu lhe concedo força e satisfação”. A oração

O homem enraivecido perguntou a Sócrates: “quem

é a terra natal dos sentidos internos, onde reside a

é você?”. E Sócrates respondeu: “era exatamente

Divindade. Assim, a Divindade está presente dentro

isso que eu perguntava a mim mesmo. Por gentileza

de nós. Não é preciso procurar por ela do lado de

diga-me quem sou eu”. Estamos sempre tentando

fora. Perceber esta Divindade interior é o que há de

compreender nossa verdadeira natureza interior. O

mais importante. Precisamos de um espelho para ver

tempo todo, Sócrates contemplava: quem sou eu? O

nossa face, pois é impossível vê-la de outra maneira.

que estou fazendo? O que estou vendo? O que estou

Assim, também, com a ajuda do espelho da

pensando?

sabedoria, podemos experimentar a Divindade que

Propaguem a Divindade. Não desperdicem

reside dentro de nós. Ó homem! Antes de usar o

tempo na satisfação de desejos insignificantes. O

espelho, é preciso remover a sujeira que o recobre.

propósito do nascimento humano é alcançar a

Você segura o espelho diante dos outros e olha para

Divindade e proporcionar felicidade aos outros. Não

as faces deles, mas não para a sua. Em vez disto,

se esqueçam dessa verdade. Lembrem-se sempre de

deveria usar o espelho da sabedoria para ver sua

que sua meta derradeira é alcançar a união com

própria face. O homem deveria conhecer sua própria

Deus.

verdade. Ele se envolve em todo tipo de prática

Certa vez,

um discípulo de Sócrates

espiritual, mas falha em conhecer a si mesmo. Como

apresentou uma questão. Ele perguntou: “Deus deu

alguém assim pode conhecer o mundo? Está

ao homem uma vida de cem anos que pode ser

ocupado em perguntar: “quem é você?”, mas nunca

dividida em quatro partes. Os primeiros 25 anos de

faz a pergunta “quem sou eu?”. Se não são capazes

vida são gastos em esportes e desfrute. Durante os

de responder a quem lhes pergunta “quem é você”,

25 anos seguintes, ele precisa suportar o fardo da

os outros pensarão que são estúpidos. Por isso,

vida familiar. Responsabilidades com filhos e seu

estejam sempre envolvidos na autoinvestigação:

futuro consomem os 25 anos subsequentes. Durante

“Quem sou Eu?”, “Quem sou Eu?”.

os últimos 25 anos, ele está preocupado com sua
segurança financeira. Portanto, o homem não tem
tempo de pensar em Deus. Se Deus lhe desse mais

Saiba Quem Você É
vez,

25 anos, ele poderia pensar em Deus”. Sócrates

caminhando por uma rua, ele estava absorto em

ouvia tudo aquilo em silêncio. Ele queria ensinar

autoinvestigação,

Um

uma lição prática. Então, fingiu que estava chorando.

funcionário aposentado que vinha da direção oposta

“Qual é a razão para a sua tristeza”, perguntou o

esbarrou nele. O homem aparentemente estava

discípulo e Sócrates respondeu: “três quartos desta

preocupado

As

terra são cobertos pela água dos oceanos e a porção

tribulações que o homem enfrenta podem ser

restante é feita de montanhas, florestas, cidades e

Sócrates

era

com

um

como

otimista.

sempre

problemas

Uma

fazia.

familiares.
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vilas. Não há lugar para eu ficar de pé, já que toda a

algo separado; a vida diária é meditação. Quando

terra está coberta”. O discípulo disse: “Senhor, se há

você oferece todas as ações a Deus, para o prazer

dezenas de milhões de seres vivos sobre a terra,

Dele, isso é meditação.

como o senhor não encontra um lugar para ficar?”.

Durante uma meditação, basta que uma

Então, Sócrates deu uma resposta sagaz: “Se você

mosca pouse sobre o seu nariz para você se

tem 100 anos de vida, como não encontra tempo

perturbar. A meditação é na mosca ou em Deus? O

para

que é a paciência do homem? Qual é a natureza da

pensar

em

Deus?

Isso

não

passa

de

comodismo”.

mosca? Ela sempre volta e pousa no mesmo lugar.
Então, você tenta matá-la; começa a lutar com a

Esquecer-se do Corpo é Meditação

mosca. O homem se tornou muito fraco. Se não

Você precisa de um momento especial para

consegue tolerar sequer uma mosca, como pode

pensar em Deus? Pode pensar Nele o tempo todo,

controlar os sentidos? Quando se sentar em

enquanto cumpre suas obrigações. Deixe que todo

meditação, esqueça-se do corpo, direcione a mente

pensamento seu seja sobre Deus. Veja todas as

para Deus e ofereça sua mente, seu corpo e seus

tarefas como trabalho de Deus; sinta que todo lugar

sentidos a Ele.

em que está é um templo de Deus. Se pensar assim,

Quando está sentado como passageiro em

não precisará se preocupar com a falta de tempo. O

um carro, você deixa a responsabilidade para o

próprio tempo é Deus! Então, reverencie o tempo. O

motorista e dorme despreocupado. Ofereça a

homem também é o tempo; ele possui o tempo como

responsabilidade sobre sua vida a Deus, que é o

seu Atma. Tudo é tempo. Se possuem o princípio do

condutor da carruagem de sua vida. Ele cuidará de

Atma dentro de si, não necessitam separar um

tudo. O homem rico dorme pensando que o guarda o

momento para pensar nele.

protege e vigia a casa. Quando você vai ao barbeiro,

Em certa ocasião, um devoto perguntou a

dá a ele a responsabilidade de segurar sua cabeça e

Ramana Maharshi: “Por quanto tempo devo meditar

cortar seu cabelo, mas não consegue curvar sua

– cinco minutos, meia hora ou uma hora?”. Ramana

cabeça diante de Deus. Entrega sua roupa à

Maharshi respondeu: “Enquanto você pensar que

lavanderia, sua casa aos guardas, sua cabeça ao

está meditando, precisará continuar a meditar”.

barbeiro, seu carro ao motorista, mas não pode se

Esquecer-se do corpo é meditação. Você se senta por

render a Deus. Essa é a fraqueza do homem

meia hora, mas não pode controlar sua mente por

moderno. Quando você oferecer tudo a Deus, Ele

meio segundo sequer. O que é meditação? Caminhar

assumirá seus problemas e preocupações. O homem

é meditação, conversar é meditação, comer é

não tem fé. Desenvolva fé em Deus e reconheça a

meditação, tudo é meditação. Sem concentração,

verdade de que a mesma Divindade existe em todos.

ninguém consegue realizar qualquer ato. Para

Os problemas vêm, sem dúvida; enfrente-os. Pense

estudar, é preciso concentração. Meditação não é

assim: “O Divino está dentro de mim; assim, os
38

problemas não podem me fazer mal”. Essa força de

é difícil concentrar-se na bela forma do Senhor por

vontade está presente em cada pessoa. Você é capaz

um minuto sequer.

de trabalhar, estudar, conversar e fazer tudo por

(Canção em Télugo)

causa da força de vontade. Essa força é, em verdade,

Hoje em dia, o egoísmo prevalece em todos

Deus.

os cantos do mundo. Vocês demonstram grande
entusiasmo ao procurar seu rosto numa fotografia,

Desenvolvam uma Perspectiva Universal

sem se preocupar com os outros que também estão

Há duas coisas no mundo: matéria e energia.

ali. Quando percorrem a lista de resultados dos

Energia se converte em matéria e vice-versa. O

exames, querem se assegurar de que seu número de

corpo é matéria e o Atma é energia. A união da

matrícula esteja ali. Quando esperam na fila do

consciência com o corpo físico nos habilita a realizar

ônibus, ficam ansiosos por conseguir se sentar, sem

todas as ações, assim como a luz se acende quando

qualquer consideração pelos outros, especialmente

os polos positivo e negativo se conectam. Sempre

os idosos, que merecem prioridade.

que pensamentos negativos roubarem a sua paz com

Desenvolvam

sua feiura, você deve derrotá-los extraindo energia

sentirem alegria pelo sucesso dos outros, vocês

positiva da fonte de alegria escondida em seu

também terão assegurado seu sucesso, mais cedo ou

coração. Mantenha-se imerso na bem-aventurança

mais tarde. Gradualmente, deveriam tentar se livrar

dos pensamentos sobre o Atma ao realizar qualquer

da

trabalho. Swami jamais pede que vocês fiquem

generosa. Desenvolvam uma perspectiva universal

ociosos, já que o próprio trabalho é adoração. Na

para se ver livres de seu egoísmo. Este vasto mundo

Índia, as pessoas realizam diversos tipos de puja

só lhes dará felicidade se vocês nutrirem sentimentos

(rituais de oferenda). Porém, não há sincronismo

generosos dentro de si. Então não estará longe o dia

entre o que se diz e o que se faz. Vocês pronunciam

em que a Divindade brilhará dentro de vocês em

Namaha e Netram Samarpayami (eu ofereço meus

toda a Sua glória.

olhos) ao ofertar uma flor. No entanto, não estão

(Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan

oferecendo sua visão a Deus, que é o que deveria ser

“Govinda Krishna Jai…”)

estreiteza

uma

perspectiva

mental,

cultivando

universal.

uma

Se

mente

feito. Vocês possuem uma visão sagrada, mas

– Discurso Divino de Bhagavan no Sai Sruthi,

costumam empregá-la para desfrutar dos prazeres

Kodaikanal, em 2 de maio de1997.

oferecidos pelo mundo material. Em lugar disso,
deveriam dirigir sua visão para dentro de si.
Atualmente as pessoas estão prontas a dar ouvidos a
fofocas, mas quando se contam as sagradas
histórias do Senhor, os ouvidos ficam surdos.
Ninguém se cansa de ir ao cinema, mas sentem que
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“Só se Ele provar que é Deus...” Esse é o tipo de

ESPECIAL
VIVENDO SOB O CUIDADO BENEVOLENTE

imposição que fazem a Swami.
No dia seguinte, Swami chamou meu pai e

DE SWAMI

perguntou: “Achyuta Ramaiah! Qual é a história que

Nidadavolu Suri Babu
Meu pai, Nidadavolu Achyuta Ramaiah, era

você

vai

apresentar

hoje?”.

“Swami!

Posso

um artista famoso de Burra Katha (uma arte

apresentar a história do famoso ministro Timmarusu

folclórica de Andhra Pradesh). Sri Dandamudi Rama

ou

Rao e Sri Nagavarapu Suryanarayana eram devotos

Mahabharata”, meu pai respondeu. Swami lhe disse,

próximos

(agora

compassivamente, “Você veio a Prasanthi Nilayam

Rajamahendravaram) naqueles dias. Por conta da

pela primeira vez. Por que se incomodar com

persuasão de Sri Rama Rao, talvez em 1956 ou

guerras, lutas e matanças? Não pode apresentar algo

1957, meu pai foi a Puttaparthi pela primeira vez

auspicioso e agradável?”. “Swami! Não sei fazer

para realizar a Burra Katha na Divina Presença de

nenhuma outra história. Somente no início eu

Swami.

apresentava a história do Casamento de Parvati

de

Swami

de

Rajamundry

sobre

Karna

ou

sobre

Abhimanyu,

do

A família Nagavarapu estava permanecendo

(Parvati Kalyanam)”, respondeu meu pai. Swami o

em Puttaparthi naqueles dias e para eles Swami

dispensou dizendo: “Está certo, então! Vá e

disse, num tom perspicaz: “Antes, dei o primeiro nó

descanse. Podemos falar sobre isso amanhã”.

em Rajamundry, em seguida o segundo, e agora

Durante a noite, meu pai teve um sonho no

estou dando o terceiro nó”. Com essa observação,

qual o roteiro inteiro de Parvati Kalyanam, página

suponho que meu pai foi empurrado por Swami para

por página, era visível para ele. Na hora do

participar de Sua Missão Avatárica.

amanhecer, meu pai estava totalmente preparado
para apresentar o Parvati Kalyanam. Pela manhã,

Apresentação de Burra Katha e a Prasadam de

Swami chamou meu pai e perguntou, sorridente:

Bhagavan

“Você consegue apresentar o Parvati Kalyanam,

No momento em que meu pai estava

agora?”. Depois que o Burra Katha terminou, Swami

entrando na residência de Bhagavan, Este o abordou:

entregou envelopes contendo quantias em dinheiro

“Achyuta Ramaiah! Bagunnava – (como vai,

para cada um dos participantes. Ele então Se voltou

Achyuta Ramaiah?)”! Meu pai ficou perplexo em

para meu pai e disse: “Não se vá ainda. Vou lhe dar

como Swami pôde reconhecê-lo e então presumiu

Prasadam”. Considerando o próprio dinheiro como

que Ele teria sido informado por Sri Rama Rao. É

Prasadam de Swami, meu pai apressou-se em ir para

uma ironia que todo mundo peça provas a Swami,

Rajamahendravaram, embarcando num ônibus.

que ninguém venha para Seu Darshan sem primeiro

Meu pai era um paciente asmático. Alguns

impor condições. As pessoas não hesitam em atrelar

dias depois de chegar a Rajamahendravaram, ele

Swami a um tipo de negócio de ‘toma lá, dá cá’...

estava sentado em uma cadeira de descanso na casa
40

de Sri Nidamarthi Sathyam onde, de repente, ficou

único herói de todas as nossas vidas, bem como de

com a respiração ofegante. Não havia ali ninguém

nossos esforços.

disponível

para

ajudar,

pois

todos

estavam

dormindo. Enquanto lutava com sua respiração, meu
pai conseguia ouvir claramente a voz de Swami:
“Achyuta Ramaiah! Eu lhe disse que ia lhe dar
Prasadam. Mas você partiu sem recebê-la. Tudo
bem, vá à sua casa imediatamente. Coloquei algum
Vibhuti debaixo de seu travesseiro”.
Nossa casa ficava próxima à de Sri
Nidamarthi Sathyam. Meu pai correu e procurou
debaixo do travesseiro de sua cama. Exatamente
como Swami tinha dito, muitos pacotes de Vibhuti
foram encontrados ali! Meu pai, então, ficou
plenamente convencido de que Swami não era outro
senão o Senhor Todo-Poderoso. Assim que misturou
um pouco de Vibhuti com água e bebeu, sentiu
alívio imediato. Assim, firmou sua fé em Swami.
Desde então, até seu ultimo suspiro, meu pai se
empenhou na tarefa de propagar os ideais de Swami.

O autor com Bhagavan após seu Upanayanam.

Sempre

Swami sempre foi o chefe de nossa família.
Meu pai nunca se adiantou a fazer qualquer coisa
sem consultar Swami. Sempre que comprava roupas
novas para os membros da família, ele informava
Swami através de um cartão postal. Swami
imediatamente

com

“Manchidi (bom), Bangaru”.
estejamos

fisicamente

Swami

visitava

Rajamahendravaram, Ele passava algum tempo em

Meu Upanayanam por Swami

respondia

que

as

palavras,

Agora, embora

distantes

de

Swami,

continuamos entregando tudo a Ele, mentalmente.
Mesmo agora, estamos devotados à tarefa de
propagar a vida e a filosofia de Swami. Swami é o

nossa casa. Um dia ficamos sabendo que Swami
viria a Rajamahendravaram e também que realizaria
o Upanayanam (cerimônia do cordão) do filho de Sri
Sathyam e de outros meninos.
Swami veio para Rajamahendravaram e
ficou na casa de Sri Nidamarthi Sathyam. Meu pai
quis que eu também fosse iniciado na cerimônia do
cordão, juntamente com os filhos da família
Nidamarthi. Meu pai recebeu a permissão de se
aproximar de Swami sem impedimento. Ele foi,
então, e pediu a Swami: “Swami, peço que meu filho
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mais jovem também receba a iniciação juntamente

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA

com os outros meninos.” Tivemos a oportunidade de

É O MESMO BABA EM SHIRDI

tirar uma foto com Swami após a cerimônia.

Padmamma

Na ocasião, meu irmão mais velho tinha

Nós nos mudamos e nos estabelecemos em

estudado 84 versos do Krishna Yajur Veda na Veda

Bombay (Mumbai). Mas meu mau karma me seguiu

Pathashala (Escola Védica) de Swami, sob a tutela

ali também. A situação era insuportável. Eu queria

de Sri Nidadavolu Rama Manikyala Rao. Três meses

correr para Parthi, para Swami. Escrevi uma carta ao

antes da morte de meu pai, Swami chamou meu

meu pai e ele respondeu, dizendo que Swami estava

irmão e lhe disse: “Bangaru! Volte para casa”.

viajando – não valia a pena ir a Parthi. Estava

Naqueles dias, os estudantes lamentavam porque

desapontada. Na mesma noite, Shirdi Baba apareceu

consideravam um castigo quando Swami pedia a

em meu sonho e disse: “Se não vai a Parthi, venha a

qualquer um deles que voltasse para casa. Seus pais

mim em Shirdi”. Foi uma grande revelação para

também lamentavam, pensando que algum mal tinha

mim, que os dois Babas eram o mesmo.

sido cometido por seu filho. Mesmo antes de meu
irmão se aventurar a falar, Swami deu um tapinha
nas costas dele e disse: “Bangaru! Faça o que digo e
vá de uma vez”. Desta maneira, Swami ajudou meu
irmão a passar algum tempo com nosso pai durantes
seus últimos dias, bem como a entender os assuntos
da família.
(A ser continuado no próximo número).
-O autor é devoto de longa data e expoente de
Burra

Katha

de

Rajamahendravaram,

de

Andhra Pradesh.

Mas como eu iria a Shirdi? Esse era meu
problema. No entanto, Ele cuidou de tudo. Aquele
que me chamou também tomou as providências
necessárias para me permitir chegar a Shirdi. Swami
estava viajando e não tinha levado meu pai consigo.
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Meu pai queria ir a Shirdi para seu aniversário, no

abençoou meus sogros e materializou Vibhuti para

dia de Natal. Ele veio à minha casa em Mumbai e

eles. Eles ficaram muito felizes!

alguns devotos de Mumbai providenciaram um carro
para viajarmos a Shirdi. Ficamos lá por três dias
inteiros!

Assim,

Swami,

como

Shirdi

Baba,

concedeu meu desejo.

Não tema
Meu marido frequentemente trocava de
emprego, pensando que conseguiria sempre um
melhor. Mas, na maioria dos casos, ele fracassava. O
período entre empregos era crítico, especialmente

A Graça
Enquanto

eu

Bangalore

em termos de encontrar recursos para sustentar a

(Bengaluru), meu sogro ficou muito doente. Ele

família. Precisávamos viver de crédito. Às vezes isso

tinha um alargamento do coração. Naquela época,

era tranquilo, mas às vezes podia ser muito difícil.

Swami estava em Bengaluru, na casa do Dr.

Durante uma fase crucial, os credores vinham toda

Bhagavantam.

hora exigir o que era devido. Minha boa sorte foi que

Swami

estava

tinha

em

vindo

realizar

a

cerimônia do cordão de um de seus filhos.

Swami, o Apadbandhava, tinha vindo a Bengaluru.

Eu fui à casa deles para o darshan de

Eu corri até Ele. Por causa da minha agonia, onde

Swami. Contei a Swami sobre a condição do meu

quer que Swami estivesse, eu ia direto até Ele.

sogro e sobre como ele desejava ter o Seu darshan.

Ninguém costumava me impedir. Isso era uma

Swami disse: “Eu irei à sua casa para vê-lo”.

bênção camuflada!

Quando voltei para casa e contei ao meu

Eu expliquei a Ele a minha posição. Ele

sogro o que Swami havia dito, ele não ficou

disse: “Não tenha medo. Eu vou garantir que essas

satisfeito. Ele disse: “Não, eu não acho que Ele virá.

pessoas não venham e causem problemas. Eu estou

É melhor você me levar até Ele”, ele insistiu. Eu

indo a Salem por apenas dois dias. Quando eu voltar,

pedi um táxi e meus sogros e eu fomos à casa em

venha comigo a Parthi. Não de trem; vou levá-la

que Swami estava hospedado.

comigo. Esteja pronta.”

Assim que chegamos, pude ver que Swami

Então Ele disse ao meu pai: “Pobre garota!

estava em um carro, que estava prestes a partir. Eu

Talvez ela precise de dinheiro para pagar aqueles

tomei coragem, desci do táxi e corri em direção ao

credores? Amanhã peça a ela para vir e esperar em

carro de Swami. Swami parou o carro. Graças a

uma das principais ruas que vão a Salem. Eu acho

Deus, Ele não brigou comigo! Em vez disso, me

que é perto da casa dela. Eu vou lhe dar algum

perguntou: “O que aconteceu? Por que você está

dinheiro”. Ele mencionou a hora também.

aqui?”.

Eu

disse:

“Swami,

meu

sogro

está

Seguindo a orientação, eu aguardei na via

desesperado. Ele me forçou a trazê-lo aqui. Ele quer

principal. Na hora exata dada por Swami, o carro

o Seu darshan”. Swami, a própria encarnação da

dele veio. Ele parou e me entregou um envelope,

compaixão, desceu do Seu carro, entrou no táxi,

dizendo: “Conte e veja se é o bastante. Se for
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necessário, darei mais”. Assim, Ele resolveu meu

tempos, muitas almas nobres, dotadas de imenso

problema. Ele tem me ajudado em todos os aspectos

poder

da

vida

–

fisicamente,

mentalmente

e

espiritual,

nasceram

para

propagar

os

até

ensinamentos sagrados no mundo. Elas lutaram

materialmente. Eu não tenho palavras para agradecer

muito para tornar o mundo um lugar bom para se

o bastante!

viver. Mas, sem entender suas nobres intenções,

Swami voltou de Salem dois dias depois. Eu

pessoas tolas procuraram ridicularizá-las e persegui-

fui à casa em que Ele estava hospedado. No dia

las. Desde seu nascimento, Jesus teve que enfrentar

seguinte, viajei a Parthi em um carro separado,

muitas provações e tribulações. Quando o nome e a

seguindo o Seu. Nós de fato seguimos o Mestre!

fama de almas nobres se espalham por toda parte,

– Excerto de “Twameva Matha…” de Smt.

muitas pessoas ficam enciumadas. A história de

Padmamma.

Bharat é repleta de muitos exemplos que prestam seu
testemunho a essa verdade. Os três filhos maus do
ciúme são o desejo, a raiva e o ódio, que causaram
grande parte do sofrimento de Jesus, que se esforçou

MENSAGEM DE NATAL DE BHAGAVAN

incansavelmente pela paz e bem estar da sociedade.

SOMENTE O AMOR TORNA SAGRADA SUA

Jesus era o epítome da compaixão e o refúgio dos

VIDA

pobres, necessitados e desamparados. Mas, muitas

JESUS ERA O EPÍTOME DA COMPAIXÃO

pessoas procuraram criar problemas para Jesus, por

Desde os tempos antigos, esta terra tem sido

não gostarem de seus ensinamentos e atividades

o berço de sábios, videntes e santos que propagaram

sagradas. Seu ódio por Jesus aumentava dia a dia.

a cultura sagrada de Bharat para o resto do mundo e,

Mesmo os sacerdotes se voltaram contra ele por

por isso, ganhou nome e fama. Essas almas nobres,

terem ciúme de sua popularidade crescente. Os

no entanto, estão esquecidas hoje. É preciso

pescadores tinham Jesus em alta estima. Começaram

reconhecer que a reputação de Bharat depende

a seguir seus ensinamentos e tornaram-se seus

inteiramente de sua riqueza espiritual e de nada

discípulos.

mais. Nesta terra sagrada, muitos homens de nobreza
e virtude tiveram que enfrentar muita privação e
crítica, embora permanecessem com a firme
resolução

de

estabelecer

um

ideal

para

a

humanidade.

Desenvolvam Fé Firme em Deus
Só se torna um verdadeiro devoto aquele que
cultiva a paciência e vence as más qualidades da
raiva, do ódio e do ciúme com o amor. Não se exalte
pelo elogio nem se deprima pela acusação. Não lhe

O Ciúme é a Causa da Maldade do Homem

convém amar apenas aqueles que elogiam e odiar os

Hoje vocês têm que se lembrar dos ideais

que o criticam. Seja equânime em face tanto do

que Jesus defendeu. Durante eras, de tempos em

elogio quanto da censura. A crítica dos outros só
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ajudará você a progredir. Por isso, não acalente ódio
por aqueles que o criticam. Aceite qualquer coisa
boa que ocorra no seu caminho. Ignore tudo o que
for ruim. As pessoas podem elogiar ou criticar, mas
nenhuma delas consegue abalar Sai. Sai vive na
verdade. Ninguém consegue abalar a verdade em
nenhum ponto do tempo. Vivam suas vidas com uma
convicção tão forte como esta. Desenvolvam fé em
Deus a cada dia. À medida que a fé cresce, toda a
maldade perece. Não deixe de fazer as práticas
espirituais que você vem fazendo há tanto tempo.
Por ter Jesus suportado todas as dificuldades com
firmeza e paciência, ele é adorado e reverenciado até
o dia de hoje.
- Retirado do Discurso de Natal de Bhagavan em
25 de dezembro de 2000.

MENSAGEM DE SAI BABA
Minha Vida É Minha Mensagem
"Vocês mesmos são Deus. Ele é o eterno residente
do seu coração. Nada, portanto, é maior neste
mundo que o seu coração. Vocês devem amar a
todos e não odiar ninguém. Outros podem odiá-los,
mas vocês não devem ter ódio de ninguém. É isto é o
que Eu demonstro em Minha vida. Minha Vida é
Minha Mensagem. Algumas pessoas podem odiarMe e criticar-Me. Eu, porém, não odeio nem critico
ninguém. Quando praticarem este princípio, vocês
também poderão alcançar a Divindade de Sai
Baba."
– Baba
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