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"Todas as suas buscas, tais como instrução, emprego, negócios, etc. só têm por objetivo a felicidade.
Em todo e qualquer momento da vida o homem anseia pela felicidade. Mesmo quando o médico está
lhes aplicando uma injeção, vocês acham que ela deve ser indolor. É devido à sua ignorância que o
homem deixa de reconhecer a fonte da felicidade na vida."
- Baba
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DISCURSO DO AVATAR

apego, tal como o fogo se acha encoberto pela cinza.

A UNIÃO COM DEUS É A META DA VIDA

Considerem a manteiga, por exemplo. Ela está

HUMANA

presente em cada pingo e em cada gota de leite,

Deus é a morada da Bem-aventurança

embora não seja visível.

Toda pessoa aspira à felicidade na vida.

A fim de alcançar a verdadeira felicidade,

Jovens e velhos, ricos e pobres, todos estão à procura

devem-se seguir certos métodos e procedimentos

da felicidade. Mas onde está situada essa felicidade?

padrão. Para se obter manteiga, deve-se bater bem o

Qual é o ponto crucial ou a morada da felicidade?

coalho. É necessário envidar esforços persistentes e

Para os peixes, a morada natural é a água. Um peixe

adequados para perceber a felicidade oculta presente

não pode sobreviver fora dela. Pode-se tentar colocá-

em

lo em um prato de ouro. Ele não dá importância ao

(Existência – Consciência – Bem-Aventurança).

todos sob

a forma de Sat-Chit-Ananda

valor do ouro nem do diamante; busca apenas a

O que significa Sat? Aquilo que é eterno e

água. De igual modo, ainda que o homem esteja

não é afetado nem transformado em nenhum dos

rodeado de conforto, não consegue se sentir feliz,

períodos de tempo – passado, presente e futuro – é

pois não se pode obter a verdadeira felicidade de

Sat ou a Verdade. Trikalabadhyam Satyam (“A

fontes externas.

Verdade permanece inalterada nos três períodos de
tempo”). Onde está a necessidade de se buscar a
Verdade, se ela está presente em todo o tempo e
lugar? Chit conota conhecimento integral (Paripurna
Jñana). Ananda resulta da combinação de Sat e Chit.
O atributo de Deus é Satchidananda. Deus é a
Encarnação da Bem-Aventurança. Ele só pode ser
encontrado na Bem-Aventurança.
Declara o Narayana Sukta1 que o Senhor
Narayana está presente no mais diminuto espaço da
região do coração espiritual (hridaya) do homem.
Ele

proclama:

Jvalamalakulam

Bhati

Vishvasyayatanam Mahat... (“O Princípio Supremo
A felicidade não reside no poder, na riqueza,
na posição ou na comida saborosa. Mas então onde
se encontra a verdadeira felicidade? Por que ela não
está facilmente disponível? A fonte da felicidade

resplandece como o relâmpago no estreito espaço do
coração espiritual do homem”); Antarbahischa
Tatsarvam Vyapya Narayana Sthita (“O Deus que
tudo permeia está presente no interior e no

está em nosso próprio ser. Ela não é perceptível
porque está encoberta pela paixão, pelo ódio e pelo

1

Hino védico em louvor ao Senhor Narayana (Deus, uma
manifestação do Espírito Divino; é também um Nome do Senhor
Vishnu).
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exterior”). Pode-se entender o Senhor Narayana

pouquinho humilhado; achava estranho que um

como um clarão fulgurante no diminuto ápice da

pássaro devesse lhe ensinar uma lição. Mas, como se

chama do coração espiritual. Ele também é descrito

tratava de uma ordem do Senhor, foi até lá e

como Anoraniyan Mahato Mahiyan (“mais sutil que

perguntou: “Pássaro, podes falar-me sobre o poder

o mais sutil e mais vasto que o mais vasto”). Para

do Nome Narayana?”. No momento em que ouviu o

compreendermos este que é o mais sutil aspecto de

Nome, o pássaro caiu morto. Narada ficou chocado

Deus, temos que expandir a nossa visão.

com o inesperado acontecimento e muito triste de

Frequentemente consideramos determinadas

que o Nome de Narayana pudesse ocasionar uma

coisas ou aspectos como obstáculos ao nosso

morte, porém estava determinado a ter esclarecida a

caminho para a felicidade. Usamos óculos para

sua dúvida. Voltou à presença de Vishnu e relatou o

facilitar a leitura. Há vezes em que os sentimos

incidente.

como se fossem um peso; apesar disso, eles são

Narayana deu-lhe outra ordem: “Agora mesmo um

importantes, pois auxiliam na obtenção de uma boa

bezerro acabou de nascer de uma vaca na casa bem

visão. Todas as práticas espirituais (sadhanas) que

aqui em frente. Vai até lá e procura obter dele a

realizamos são como esses óculos – úteis para a

resposta”. Narada não conseguia entender como um

busca da felicidade e da bem-aventurança.

animal, um bezerro, poderia ter mais conhecimento

Em

vez de mostrar

solidariedade,

que ele. Com determinação renovada, foi até o
bezerro e lhe fez a pergunta. O bezerro também caiu

O Poder do Nome Divino
Certo dia, o sábio Narada aproximou-se do

morto ao ouvir o Nome. Narada, então, correu até

Senhor Vishnu e rogou: “Ó Senhor Narayana! Tu és

Narayana e se queixou: “Senhor, por que fizeste de

o Oceano da Bem-Aventurança. És a causa de todas

mim um pecador? Sabes que sou um saddhu

as causas. És a morada de todos os deuses, de todos

(homem santo). Como posso ser a causa de tantas

os humanos e de todos os outros seres. Além de Ti,

mortes?”. Narayana riu e disse: “Não é apropriado

não existe refúgio para nenhum ser. Diz-se que o

para ti que te afastes da tua determinação de saber a

Teu Nome tem um grande poder. Eis por que estou

verdade. Escuta-Me. Acaba de nascer uma criança

sempre cantando o Teu Nome. Como és o objeto da

do sexo masculino cujo pai é o rei desta terra. Vai

minha adoração, desejo conhecer o poder do Teu

até lá e procura obter da criança a resposta”. Narada

Nome

então,

estremeceu ante a perspectiva de causar mais uma

respondeu: “Narada! És um grande erudito e um

morte. Não poderia, contudo, ignorar a ordem do seu

sábio (rishi) altamente realizado. A tua pergunta

Senhor! Preparando-se para o pior, foi até o palácio

parece ingênua”.

do rei, que ficou muito contente com a visita do

diretamente

de

Ti”.

Narayana,

“Agora, olha para o pássaro pousado

grande sábio ao seu filho recém-nascido. Pôs a

naquela árvore. Sugiro que vás até ele e busques a

criança nos braços de Narada e lhe pediu que a

resposta à tua pergunta”. Narada sentiu-se um

abençoasse. Narada estava em apuros. Levou o bebê
3

para um canto e lhe perguntou, sussurrando:

perguntou, mais uma vez: “Esse Agastya, contudo, é

“Criança, podes falar-me sobre o poder do Nome

agora uma estrelinha no céu (akasha). Qual é, então,

Narayana?”.

o maior? Essa estrela ou o céu?”. Narada respondeu:

A criança lhe fez o seguinte relato: “Como

“O maior é o céu”. O Senhor concordou e disse: “O

um pássaro, pousado no galho de uma árvore, eu o

teu entendimento está correto. O céu é, de fato, o

ouvi pronunciar o Nome Narayana; fui, então,

maior deles. Em Sua Encarnação como Vamana 3, o

libertado daquele corpo e nasci na sagrada espécie

Senhor pediu ao rei Bali três passos de terra. Mas, no

das vacas. Quando, mais uma vez, ouvi de ti o Nome

processo de tomar o presente dos três passos,

de Narayana, deixei de ser um animal e nasci como

assumiu a forma de Trivikrama4, cobriu toda a Terra

ser humano. Agora que ouvi novamente o Nome

em um só passo e o céu com outro, não restando

sagrado, acho-me totalmente livre da consciência do

lugar para um terceiro passo. O rei Bali teve que

corpo e obtive a liberação”. Narada, então,

oferecer a própria cabeça para o terceiro passo. Ora,

compreendeu o valor e o poder de se cantar o Nome

qual é o maior, Deus ou o céu?”. Narada respondeu:

de Narayana.

“Swami, se um único Pé do Senhor cobre o céu

Não se deve avaliar nenhum ser com base na

inteiro, quão maior será toda a Sua Forma? Deus, na

sua forma exterior. Não se deve subestimar o valor

verdade, é o maior”. Vishnu perguntou: “Deus, que

da devoção. O Vishnu Purana2 afirma claramente

envolve todo o Cosmos, reside no coração do Seu

que um devoto sincero é o mais venerável de todos

devoto (bhakta). Nesse caso, qual é o maior, Deus

os seres. Certa vez, Narada procurou saber do

ou o coração do devoto?”. Narada respondeu: “Na

Senhor Narayana quem era o maior em toda a

verdade, o devoto é maior do que Deus”.

Criação. Narayana disse: “Narada, tu não és um ser

O coração é como o Oceano de Leite

comum. Possuis abundante conhecimento. Desejo

(Kshira Sagara), sobre o qual dizem que Se reclina o

ouvir a tua opinião a esse respeito”.

Senhor Narayana. Nesta Era de Kali, porém, o

Narada respondeu: “O maior é a Terra”.

Oceano de Leite transformou-se em um oceano

Vishnu, então, observou: “Três quartos da Terra são

salgado, abrindo caminho para tubarões e crocodilos.

cobertos por água. Nesse caso, qual das duas é

Tais feras podem ser expulsas por meio da recitação

maior?”. Narada concordou que a água era maior.

do Nome do Senhor (Namasmarana). Deus é

Vishnu objetou: “No entanto o sábio Agastya bebeu

descrito

todo o oceano num só gole. O maior, portanto, será

(“sempre pleno de Bem-Aventurança”). Onde se

ele ou a água?”. Narada aquiesceu: “Estás certo, meu

encontra essa bem-aventurança? Na verdade, todos

Senhor. Agastya é maior do que a água”. Vishnu

os seres residem no Oceano de Bem-Aventurança.

2

3

Os Puranas fazem parte das chamadas “escrituras secundárias”
na literatura sagrada do hinduísmo. Têm por finalidade ilustrar e
exemplificar, por meio de alegorias, mitos, lendas e crônicas de
eventos históricos, os princípios e ensinamentos contidos nos
Vedas.

como

Nityananda

Parama

Sukhada

O quinto dos dez principais avatares (Encarnações Divinas) do
Senhor Vishnu, manifestado sob a forma de um anão.
4

Trivikrama, que, literalmente, significa “três passos”, é a forma
gigantesca de Vamana, uma das Encarnações do Senhor Vishnu.
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Não obstante, as pessoas são incapazes de vivenciá-

A bem-aventurança acha-se oculta no corpo.

la. A razão por trás dessa ironia é a visão externa que

Conforme descrevem os Vedas (escrituras sagradas),

elas têm. Pashyannapicha Na Pashyati Mudho (“É

o envoltório da bem-aventurança (anandamaya

um tolo aquele que vê e, mesmo assim, não

kosha) está encoberto por quatro envoltórios

reconhece a realidade”). Quando a sua visão mudar,

(koshas) concêntricos no interior do corpo de um ser.

vocês saberão que tudo está pleno de bem-

O mais externo e mais denso deles é o envoltório

aventurança. O seu próprio coração é a morada da

simbólico inteiramente dependente de alimento,

bem-aventurança.

conhecido como annamaya kosha. O seguinte é o
envoltório da força vital, denominado pranamaya
kosha. Embaixo dele está o envoltório mental,
conhecido como manomaya kosha, sob o qual se
encontra o envoltório da sabedoria ou vijñanamaya
kosha,

que

circunda

o

envoltório

da

bem-

aventurança (anandamaya kosha). Só se produz
arroz branco quando se remove a casca dos grãos. Só
se obtém água limpa retirando o limo que a encobre.
A remoção da catarata dos olhos restaura a
boa visão. Desfruta-se plenamente do sol quando as
nuvens desaparecem. De igual modo, só se vivencia
plenamente a felicidade quando se abandonam os
A Ignorância É a Causa da Infelicidade do
Homem
Certo dia, Dakshinamurti 5 olhava para o
oceano quando observou que as ondas lançavam no
litoral toda a sujeira e detritos. Ele, então, indagou:
“Oceano! Tens um volume de água tão imenso, mas
pareces não ter absolutamente nenhuma tolerância.
Por que estás lançando fora essa pequena quantidade
de sujeira e detritos? Respondeu o oceano: “Se eu
começar a aceitar lixo e imundície, chegará o dia em
que perderei a minha própria identidade”.

envoltórios externos. Como o tempo aqui em
Kodaikanal é frio, deve-se usar uma camiseta, uma
camisa e, por cima desta, um suéter. Para se ver o
próprio peito, é necessário tirar primeiro o suéter,
depois a camisa e, por último, a camiseta. O homem
não é capaz de perceber a bem-aventurança porque
ela se acha encoberta por três atributos ou gunas, a
saber: satva (serenidade), rajas (paixão) e tamas
(indolência). Considerem o exemplo do cervoalmiscarado (kasturi mriga). Esse animal sente uma
fragrância no ar e, levado pela curiosidade, procura a
sua fonte por toda a floresta. Após uma longa busca,

5

Aspecto do Senhor Shiva, representado como o Mestre que
remove a ignorância mediante a transmissão do Conhecimento.

vencido pelo cansaço, deita-se no chão, com o
focinho encostado no estômago. Só então percebe
5

que o doce aroma provém do seu próprio estômago,

indolor. É devido à sua ignorância que o homem

não de outro lugar. O homem, da mesma forma,

deixa de reconhecer a fonte da felicidade na vida.

busca pelo mundo inteiro a fonte da felicidade que
reside no seu próprio interior.

O morador de um casebre viveu da
mendicância durante toda a sua vida, sem saber da

Um homem caminhava por uma densa

existência de um imenso tesouro sob o assoalho do

floresta quando caiu a noite e tudo ficou escuro.

próprio casebre. Tal é a condição do homem

Como a única luz que portava era proveniente de

mundano. O ego lhe tolda a visão e o impede de

uma pequenina tocha, receou que esta pudesse

enxergar esse tesouro. Ele tem que eliminar o ego

conduzi-lo, no máximo, a uma distância de três

para obter o tesouro da bem-aventurança (ananda).

metros. Como poderia percorrer 16 quilômetros com
ela? Então a sua voz interior lhe disse: “Ó tolo!

O Endereço Permanente de Deus

Deves perceber que essa minúscula tocha será

O Senhor Krishna declara na Bhagavadgita6:

suficiente para que atravesses toda esta floresta

Paritranaya Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritam

escura. Onde quer que vás, deves lembrar-te de que

(“Eu encarno para a proteção dos virtuosos e a

levas contigo essa luz”. Similarmente, se a felicidade

aniquilação dos malfeitores”). Deus vem com a

está disponível dentro do seu próprio ser, qual é a

missão de proteger o bem e destruir o mal. O homem

necessidade de procurá-la em outro lugar? A luz da

tem que abandonar o ego, a raiva, a inveja e outras

bem-aventurança se acha disponível bem no coração

más qualidades para vivenciar a felicidade e a paz.

de vocês.

Durante o outono veem-se árvores deixando cair as

Vocês frequentemente recitam esta oração:

suas folhas. Proclama a Upanishad7: Anandadhyeva

Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya...

Khalvimani Bhutani Jayante. Anandena Jatani

(“Do irreal nos conduze ao real, das trevas à luz”...).

Jivanti. Anandam Prayantyabhisamvishantiti (“Em

Não existe escuridão onde está a luz. Não existe

verdade, todos os seres aqui nasceram da bem-

tristeza onde há alegria. A bem-aventurança está

aventurança; tendo nascido, é a bem-aventurança

presente em toda parte. Vishva (o Universo) é o

que os mantém vivos; e, ao partirem, entram na bem-

efeito e Vishnu (Deus) é a causa. De fato, a vida

aventurança”). Todos os seres nascem da bem-

humana é plena de bem-aventurança. Assim como é

aventurança, na bem-aventurança vivem e na bem-

a água para o peixe, a árvore para o pássaro, a mãe

aventurança se fundem.

para a criança, é a bem-aventurança para o homem.
Todas as suas buscas, tais como instrução, emprego,
6

negócios, etc. só têm por objetivo a felicidade. Em
todo e qualquer momento da vida o homem anseia
pela felicidade. Mesmo quando o médico está lhes
aplicando uma injeção, vocês acham que ela deve ser

A “Canção do Senhor” (Bhagavat = o Senhor + gita = canção)
faz parte do grande épico hindu Mahabharata. Contém a
essência da filosofia denominada Vedanta, sob a forma dos
ensinamentos transmitidos pelo Senhor Krishna ao príncipe
Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra.
7

As Upanishads são textos que contêm a essência dos Vedas,
Escrituras Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios (rishis).

6

Certo dia, o sábio Narada aproximou-se do
Senhor Narayana e clamou: “Diz-me, Senhor, qual é

Voltem a Visão para o Interior a Fim de Perceber
a Própria Divindade

o Teu endereço permanente”. Respondeu o Senhor:

Cada pessoa e cada ser é tão somente uma

Mad Bhakta Yatra Gayanti Tatra Tishthami Narada

centelha da mesma Divindade. Quando se ateia fogo

(“Eu resido onde os Meus devotos cantam a Minha

em uma bola de ferro, o calor se propaga por toda a

Glória, Narada”). Essa é a morada permanente de

bola. Pode-se tocá-la em qualquer parte e sentir o

Deus.

mesmo calor. Igualmente, existe bem-aventurança
Felicidade é fama, é glória, é ornamento. Por

em todo lugar aonde vão. Se tiverem um torrão de

ela, vocês devem estar preparados para sacrificar

rapadura na mão, poderão lamber qualquer um dos

algo. Quando se vai a uma loja para comprar um

seus lados que sentirão o mesmo sabor doce. Se não

lenço novo, deve-se estar preparado para despender

houver felicidade no mundo, como poderá alguém

algum dinheiro. Se é esse o caso com objetos

viver, mesmo por um momento?

materiais, imaginem quanto sacrifício é necessário

Vocês não devem vacilar diante de todo e

para se conseguir o mais precioso tesouro – o da

qualquer acontecimento. Quando sobrevier um

Bem-Aventurança Divina. Na Karmana Na Prajaya

vendaval de calamidade, mantenham-se firmes como

Dhanena Tyagenaike Amrutattwamanasu (“Não se

uma bola de ferro; não voem como uma folha. Diz-

obtém a imortalidade por meio da ação, da

se, muito apropriadamente, que devagar e com

progenitura ou da riqueza; só se obtém a

firmeza se vence uma corrida.

imortalidade por meio do sacrifício”), proclama a

Após longa penitência e buscas piedosas,

Upanishad. Dhritarashtra8 tinha cem filhos e

proclamaram

governava um vasto reino. Mas, no final, qual foi o

Purusham

seu destino? Só se alcança a verdadeira glória por

Parastat (“Eu visualizei o Ser Supremo, que brilha

meio do sacrifício. A remoção da imoralidade é a

com o esplendor de um bilhão de sóis e está além de

única maneira de se alcançar a imortalidade. No

tamas, a escuridão da ignorância”). Eles disseram

momento em que vocês abandonarem o ego e a

que haviam realizado o Deus Todo-Poderoso, que é

raiva, obterão bem-aventurança. É nesse sentido que

o mais resplandecente e está além das trevas da

se diz que a bem-aventurança é divina. Não se pode

ignorância e da tristeza. Exortaram todos a trilhar o

compreender a Divindade sob a ótica da diversidade.

seu caminho e alcançar a Encarnação da Bem-

A união com a Divindade deve ser a meta da sua

Aventurança. As pessoas, no entanto, não têm

vida.

interesse em alcançar a bem-aventurança.

os

antigos

Mahantam

rishis: Vedahametam
Adityavarnam

Tamasa

Certo indivíduo, em um grande shopping,
olhava as luzes deslumbrantes do local, esquecendo8

Personagem do grande épico hindu Mahabharata: pai da
dinastia dos Kauravas, que lutaram contra os Pandavas na
Guerra de Kurukshetra.

se do verdadeiro esplendor presente no interior do
seu próprio ser. O corpo é semelhante a um cofre de
7

ferro sem valor que guarda, como um tesouro, a

grandes problemas e desafios antes que pudessem

preciosa joia da bem-aventurança. Pode-se vivenciar

deixar grandes ideais para o resto do mundo. Essa é

a bem-aventurança quando se volta a visão para o

a razão pela qual seus ensinamentos deixaram uma

interior. A história que conta a evolução de um

impressão duradoura nos corações dos bharatiyas

pássaro para uma vaca, depois para um príncipe e,

(indianos). Tanto o indivíduo quanto a sociedade só

posteriormente, para a liberação final nada mais é

podem progredir e prosperar após superar muitos

que a própria história de vocês. A nossa história está

desafios e tribulações. O homem precisa enfrentar

contida nessa história. A história desse pássaro é, na

não apenas as dificuldades, mas também a censura e

verdade, História.

a crítica. As almas nobres, no entanto, jamais se

- Discurso Divino de Bhagavan em Sai Sruthi,
Kodaikanal, no dia 27 de abril de 1992.

preocuparão com obstáculos ou críticas. O bem-estar
da sociedade é sua principal meta de vida.

“Vocês devem compreender que este não é o seu
primeiro nascimento; vocês tiveram muitos
nascimentos anteriores. A própria palavra manava
(homem) indica que vocês não são novos. Ma
significa “não”; nava significa “novo”. Da mesma
forma, Deus não é novo para vocês. Ele é seu velho
amigo.”
- Baba

DOS NOSSOS ARQUIVOS
JAMAIS MAGOEM SUA MÃE E SUA PÁTRIA
NÃO HÁ RIQUEZA MAIOR DO QUE O
AMOR
Encarnações do Amor!
A vida humana é uma mistura de alegria e
tristeza. O ser humano só pode encontrar satisfação
na vida se achar a origem da felicidade e do
sofrimento. De fato, o homem alcança sabedoria a
partir do sofrimento, não a partir da felicidade. Os
sábios e santos da antiguidade tiveram de enfrentar

Sigam a Verdade e a Honestidade
Encarnações do Amor!
Vocês deveriam receber bem o sofrimento,
tanto quanto acolhem a felicidade. Só alcançarão
equanimidade mental quando tratarem igualmente a
8

alegria e a tristeza. No corpo humano, a cabeça é

presente em todos, na forma de amor. Você só

considerada sagrada, mas não os pés. Quando

poderá alcançá-lo através do amor.

alguém visita sua casa, é possível receber apenas a
cabeça e pedir aos pés que fiquem do lado de fora?

Deus Atende às Orações Sinceras

Ao receber a cabeça, dão boas-vindas também aos

Os Vedas chamam este princípio de amor,

pés. Do mesmo modo, quando recebem bem a

de Atma. Verdade, amor e retidão são, todos,

alegria, também abrem as portas à tristeza.

sinônimos de Atma. Os Vedas chamam o homem de

Os rapazes e moças de hoje em dia são os

Atmavan, porque ele é dotado do princípio do Atma,

futuros cidadãos do país. Eles precisam sustentar a

que também é chamado de Brahma. Quem é

glória e o bom nome de Bharat por sua conduta

Brahma? As escrituras o descrevem como aquele

ideal. Deveriam cultivar humildade e reverência para

que emergiu do lótus que nasceu no umbigo de

com seus pais e os mais velhos. Considerem o

Vishnu. Esse Brahma é o “Eu” (Aham) em todos.

mundo inteiro como uma família e amem a todos. Se

Assim, o princípio de Brahma está presente em cada

querem comprar alguma coisa, precisam pagar o

um, seja crente ou ateu. Soham (Eu sou Brahma) é

preço. Igualmente, só quando possuírem a fortuna do

um Mantra que demonstra claramente esta verdade.

amor, poderão obter os valores humanos da verdade,

O processo de inalar e exalar tem origem no umbigo

retidão, paz e não violência. Não há riqueza maior

do homem. Ele se repete 21600 vezes por dia,

do que o amor. Pode-se conquistar o mundo inteiro

lembrando o homem de sua divindade. Sem dar

se possuir amor. Hoje, os valores humanos estão

atenção ao ensinamento de sua voz interna, o homem

declinando porque o homem carece da riqueza do

estuda várias escrituras e os Vedas, à procura da

amor. Só pode ser chamado de humano aquele que

divindade. Primeiro que tudo, escute à voz interior,

possui valores humanos.

que é o seu verdadeiro mestre e Deus. Os Vedas

Verdade e retidão são como os dois olhos do

descrevem Deus como Amogha, por Ele ser

homem. Aquele que não segue a verdade e a retidão

imutável, eterno, além de qualquer descrição. Deus

é, de fato, um cego. Todas as sagradas escrituras, as

também se chama Siddha, por estar sempre pronto a

Upanishads e os Vedas se baseiam nesses princípios

atender aos desejos de Seus devotos. Embora Deus

gêmeos. A própria criação não poderia existir sem

esteja sempre pronto a responder às preces dos

eles. O amor é a corrente por debaixo de ambas;

devotos, Ele não o faz quando suas orações não são

verdade e retidão. Amor é o tesouro verdadeiro do

sinceras. Quando as preces são sinceras e intensas,

homem, seja ele miserável ou milionário. Assim

Deus certamente as responde. Ele não tem quaisquer

como a mãe não faz distinção e dedica seu amor a

desejos, exceto o bem de Seus devotos. Para merecer

todos os seus filhos, qualquer que seja sua posição

Sua

social, Deus também derrama Seu amor igualmente

pensamentos sagrados.

graça,

o

indivíduo

deve

desenvolver

sobre todos. Deus é a encarnação do amor e está
9

os ajudará em todos os seus empreendimentos. A

Ame e Sirva Seus Pais
É impossível descrever o amor de mãe. Ele é

pessoa se refere à sua terra natal como pátria-mãe,

muito maior que o do pai. Certa vez, Mãe Parvati e

nunca como “pátria-pai”. Assim, a mãe recebe uma

Eswara viram um indivíduo sentado sobre um galho

posição de destaque no mundo. Considerem seu país

de árvore prestes a quebrar. Então, Mãe Parvati

como sua própria mãe e trabalhem pelo seu

implorou

Eswara,

progresso. Sob nenhuma circunstância, causem

provocativo, observou: “Por que deveria protegê-lo?

sofrimento à sua mãe e ao seu país. Esta é a

Você o viu antes. É seu dever salvá-lo”. Ela disse:

importância e a principal mensagem da celebração

“Como posso protegê-lo sem Sua graça? A menos

deste dia.

a

Eswara

para

salvá-lo.

que a conceda, ele não poderá ser salvo. Por favor,

– Extraído de Discursos de Bhagavan pelo Dia de

não demore mais”. Então Eswara respondeu: “Não é

Eswarama.

obrigação dele invocar meu auxílio? Como posso
socorrê-lo sem ser chamado”?

Como diz o

provérbio, não se deve ir a uma festa sem ser
convidado. Parvati, em sua compaixão maternal,

REPORTAGEM

queria proteger aquele homem a qualquer custo.

SRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAVA

Então, disse a Eswara: “Se essa pessoa, ao cair,
gritar “mãe”, Eu o socorrerei; se gritar “pai”, você
deverá protegê-lo”. Eswara concordou com a
proposta. Ambos esperaram ansiosos, mas a pessoa
caiu, gritando “ai de mim”! As palavras “mãe” ou

Profunda devoção e solenidade marcaram a

“pai” não vieram aos seus lábios, pois ele jamais

observância do Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava

reverenciara seus pais, durante a vida. Assim foi o

em Prasanthi Nilayam.

seu destino. Como Deus pode vir em auxílio de

O primeiro programa deste evento sagrado

alguém que desprezou seus pais inteiramente? Mãe é

foi uma oferenda de música devocional feita pelo

Deus; pai é Deus. Com esses sentimentos, ofereça

Grupo de Bhajans de Prasanthi, na véspera do

gratidão aos seus pais.

Aradhana Mahotsava, 23 de abril de 2018. Com os
de

corações cheios de profunda devoção por seu Divino

Eswarama para propagar a glória da maternidade. O

Mestre Bhagavan Baba, este grupo de ex-estudantes,

mundo é sustentado pelas orações das mães. Uma

agora servidores no Ashram e em outras instituições

prece de uma mulher é mais poderosa que mil

Sai, tocaram o coração de todos ao interpretar

orações de um homem, porque as mulheres são puras

algumas composições eternas, que eram muito

e ternas de coração. Jamais causem desprazer à sua

queridas a Bhagavan. Dentre as canções, estavam:

mãe. Nunca magoem seus sentimentos. Então Deus

“Guru Brahma Nive” (Tu és nosso Guru e Deus), “O

Hoje

estamos

celebrando

o

Dia
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Sai

Maa,

O

Sai

Maa”,

“Madhura

Mohana

dos Sai Pancharatna Kritis9, interpretados por mais

Ghanashyama Sundara Sai” (amado Sai, que é o

de 200 cantores clássicos carnáticos, vindos de

mais belo), “Humko Tumse Pyar Kitna” (Só Tu

Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka

sabes o quanto nós Te amamos). Eles concluíram sua

e Maharashtra. Uma torrente de devoção inundou

arrebatadora apresentação com o Qawali (canção

todo o salão quando esses cantores entoaram aquelas

devocional sufi) “Tere Darbar Mein Hum Aaye Hain

cinco belas gemas compostas em télugo, oferecidas

Aaj” (hoje viemos à Tua morada).

as

Bhagavan

com

virtuosismo

e

harmonia

impecáveis. As composições interpretadas foram:
“Pranamami Sayisha”, “Sada Bhavayami”, “Charana
Sevanam”, “Kali Yuga Avatari” e “Sathya Sai
Avatara Vaibhavam”.

Apresentação de músicas devocionais pelo Grupo de
Bhajans de Prasanthi.

Muitos programas de grande importância foram
Apresentação arrebatadora de Sai Pancharatna Kritis.

realizados no dia do Sri Sathya Sai Aradhana
Mahotsava, 24 de abril de 2018, inclusive a
inauguração de uma Usina de Energia Solar de 2.100
kWp no campus do Instituto Sri Sathya Sai de
Ensino Superior. Houve também um Narayana Seva,
na forma de distribuição de alimentos e roupas a
milhares de pessoas, no Estádio Sri Sathya Sai Hill
View, refeições gratuitas para todos os devotos
hospedados no Ashram e apresentações musicais no
Sai Kulwant Hall, que exibiu belas decorações para a

Seguiu-se o lançamento de um CD com os
“Sai Pancharatna Kritis”. Dois oradores se dirigiram
à assembleia logo

em

seguida.

O

primeiro

palestrante foi Sri S.S. Naganand, Membro do Sri
Sathya Sai Central Trust, que se referiu aos
ensinamentos e projetos de serviço de Bhagavan,
conclamando todos os devotos a dedicar suas vidas a
Bhagavan e Seus ensinamentos. Ele também falou
sobre a usina de energia solar que seria inaugurada

ocasião.
O Aradhana de Bhagavan Sri Sathya Sai

naquele dia. Logo após sua palestra, foi exibido um

Baba teve início no Sai Kulwant Hall na manhã de
9

24 de abril de 2018, com a arrebatadora apresentação

Pancharatna Kritis – originalmente, uma suíte de cinco
canções dedicadas a Rama, compostas pelo Santo Thyagaraja,
no estilo Karnataka ou Carnático – tradição musical do Sul da
Índia. Os Sai Pancharatna Kritis mencionados dão a entender
que os poemas foram adaptados para louvar Sai Baba.
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vídeo sobre a usina solar, destacando várias

Sathya Sai de Ensino Superior. Construída ao custo

características do projeto. O palestrante seguinte foi

de 90 milhões de rúpias e concluída no prazo recorde

Sri Ajit Popat que, em seu estilo pessoal, destacou o

de três meses, é uma das maiores instalações de

fato de que Swami não era simplesmente a forma

energia

física, e que estava bem presente hoje em dia.

organização filantrópica.

solar

da

Índia

construída

por

uma

Os devotos, em seguida, foram abençoados
com um Discurso Divino de Bhagavan, em um vídeo
clipe, que foi assistido pelos devotos com plena
atenção. Em Seu Discurso, Bhagavan advertiu os
devotos a se manter afastados de devotos que se
desviaram do caminho e passaram a fazer negócios
em nome da devoção. Bhagavan concluiu Seu
Discurso com o Bhajan “Prema Mudita Manase
Kaho Rama Rama Ram”. Seguiram-se os Bhajans e
a conclusão com o Arati.
Após a conclusão do programa no Sai
Kulwant Hall, teve início o Narayana Seva no
Estádio Sri Sathya Sai Hill View, onde foram
distribuídas refeições e roupas a milhares de aldeões
das vilas vizinhas.
O Sri Sathya Sai Central Trust acrescentou
outra dimensão às iniciativas de desenvolvimento,
quando seus membros inauguraram, ao descerrar

Inauguração da usina de energia solar Sri Sathya Sai

uma placa, a Sri Sathya Sai Mitra, uma Usina de

Mitra em 24 de abril, em Prasanthi Nilayam.

Energia Solar de 2.100 kWp, em 24 de abril de 2018,
em Prasanthi Nilayam, capaz de produzir 3,5

O evento de encerramento teve início com

milhões de unidades de potência anualmente,

um cativante recital de violino do renomado

proporcionando uma redução substancial na emissão

violinista de Tamil Nadu, Sri Lalgudi Krishnan. Sua

de dióxido de carbono e fornecendo energia limpa

apresentação começou às 17:30 e o distinto artista

para atender ao consumo das instituições Sri Sathya

encantou os devotos com sua excelente interpretação

Sai de Prasanthi Nilayam.

de

A cerimônia de

composições

de

Thyagaraja,

Muthuswami

inauguração da Usina Solar foi realizada perto da

Dikshitar e Bhajans, que incluíram “Mokshamu

Instalação Central de Instrumentos de Pesquisa do

Galadhaa Bhuvilo?” (Há salvação para alguém neste

Campus de Prasanthi Nilayam, do Instituto Sri

mundo?),

“Rangapura

Vihara,

Jaya Kodanda
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Ramavatara Raghuvira” (vitória ao Senhor que está

próximos de Swami quase que o dia todo. Apesar

na cidade de Sriranga), “Thiradha Vilaiyatu Pillai –

dessa proximidade, não era fácil falar com Ele sem

Kannan” (Kannan é o eterno brincalhão), “Prema

ser convidado. Assim, um grupo de senhoras, certa

Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram”, “Sathya

vez, orou à deusa Mahakali, pedindo coragem para

Sai Padambujam Bhajare Manasa Nirantaram”.

enfrentar

Seguiu-se uma breve sessão de Bhajans e o

Destemidas como tigresas, as senhoras idosas

encerramento com o Arati.

marcharam para Swami, num dia em que Ele estava

nosso

majestoso

Sai

Narasimha.

de bom humor, e perguntaram: “Swami, por que nos
faz passar por tantos sofrimentos insuportáveis?”.

ESPECIAL
O TESTE É O SABOR DE DEUS10
Kuppam Vijayamma

Deus é o autor e, sem Sua Vontade, nem
sequer uma folha de grama pode se mover. Mas Seus
caminhos são sempre misteriosos. Abençoados
aqueles que são testados por Deus, disse Swami
certa vez. Quando Swami falou sobre isto, o assunto
me pareceu estranho e meu limitado intelecto foi
arrastado por ondas de pensamentos. Logo a intensa
busca e o sentido de investigação assumiram a ação.
Como é possível considerar “abençoada”
uma pessoa que está lutando e se debatendo com
árduos problemas? Quando a pessoa está totalmente
afogada numa enchente de calamidades, essa

Swami olhou sério para o grupo e todas as

declaração holística dita por Bhagavan é realmente

tigresas viraram tímidas gatinhas, incapazes de falar

interessante.

qualquer outra coisa. Após um breve silêncio,
Swami disse: “Eu estou lhes dando sofrimentos

Considerar Dificuldades como Bênçãos

insuportáveis?”

As

gatinhas

amedrontadas

Não estou escrevendo isto sem haver

emudeceram, incapazes de fugir dali. O Senhor da

experimentado em primeira mão. Nos dias do Velho

compaixão, com uma expressão séria, disse:

Mandir, a multidão era muito menor e estávamos

“Quando vocês estão sofrendo, acham natural pôr a

10

culpa em Mim! Eu me mantenho firme como uma
Jogo de palavras em inglês: “Test is the taste of God”.
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rocha para protegê-las o tempo todo e, ainda assim,

diz: “o verdadeiro ser humano é aquele que mantém

vocês choramingam; esta atitude também Me afeta.

harmonia entre seus pensamentos, palavras e atos.

Se a miséria ‘tira vocês do eixo’, então qual é a

Tente tornar-se alguém assim. O homem é o tema de

utilidade de um teste difícil? Só lhes é dado aquilo

estudo adequado para a humanidade. Hoje em dia,

que podem suportar! Aproveitem ao máximo essas

entretanto, as pessoas não dão atenção a este nobre

ocasiões e aprendam o quanto puderem, sem

princípio. Não tentam compreender os sentimentos

choramingar desnecessariamente”. Eu simplesmente

dos demais”. Ele acrescenta: “Pode haver diferenças

fico sem palavras para contar este maravilhoso

em seus sentimentos, mas Deus é um só. As pessoas

incidente, porque o modo como nosso compassivo

criam distinções a fim de satisfazer suas mentes

Senhor explicou jamais poderá ser descrito ou

tacanhas”. As mentes insignificantes das pessoas

esquecido por mim.

produzem diferenças e conflitos que resultam em

Após a atmosfera se tornar mais serena,

sofrimentos para todos.

Swami olhou para uma senhora idosa do grupo e

“Mesmo que o homem não alcance o nível

disse: “Você é alguma tigresa (‘pedda puli’)?” A

da divindade, deveria pelo menos permanecer no

senhora, surpreendida, escondeu sua cabeça no seu

nível de um ser humano e não degradar-se ao nível

sári e murmurou, tímida: “Não, Swami, sou uma

de um animal. É muito importante que os estudantes

gatinha

Todos

aprendam isso. Tanto o bem quanto o mal

gargalharam bem alto. Agora, Swami prendera as

prevalecem no mundo. Vocês deveriam cuidar de

mulheres em sua própria armadilha. “Há pouco,

procurar o caminho do bem, sem se importar com o

vocês estavam no auge do sofrimento e derretendo

que os outros estão fazendo. Considerem até mesmo

como velas. Agora, todas estão rindo com as bocas

suas pequenas falhas como grandes defeitos e, ao

abertas de orelha a orelha. O que aconteceu?” Bem,

mesmo tempo, não exagerem os pequenos defeitos

quem poderia responder, Swami? Após tantos anos,

alheios. Em primeiro lugar, deveriam livrar-se de

quando contemplo esses incidentes, fica evidente

suas próprias falhas e cultivar virtudes. Só assim a

que Ele semeia os pensamentos, instila a coragem

humanidade desabrochará em vocês.” – Baba.

pequena

(‘chinna

pilli’)”!

para expressá-los e, então ‘fura o balão do nosso

Durante os tempos de testes, a pessoa

ego’. É muito difícil quebrar as regras estabelecidas

atravessa um período duro, terrível. Desgostosa e

por nosso rigoroso Mestre. Mas, às vezes, Ele

deprimida, a pessoa se amaldiçoa, dizendo-se

gentilmente o permite, para nosso deleite e para que

pecadora e atribui a causa ao seu karma passado. Até

seja transmitido aos outros, a fim de que desfrutem e

mesmo chega a acusar Deus. Swami considera

aprendam.

bastante normais essas reações, para tais pessoas.

A pergunta de Swami continha uma lição.

Mas, no fim, quando vem o período de bonança, os

Quem estava causando todo aquele ‘sofrimento

resultados são muito compensadores. Após um tufão

insuportável’? De onde surgira o sofrimento? Swami

devastador, sempre vem a calmaria. Portanto, depois
14

de um teste difícil, a paz é garantida. Assim, esta

porque Deus, como Guru, presta atenção às suas

lição, que pode ser recebida como um teste, (se for

necessidades. Este divino método de autocorreção é

aprendida e compreendida) é a ‘joia da coroa’ para a

a melhor e a mais efetiva forma de avançar

feliz união com Deus. O ‘testado’ se torna

espiritualmente. No fim, o ‘abençoado’ é realmente

‘abençoado’, um belo ornamento na grande coroa do

afortunado por haver sido esculpido e redesenhado

Senhor. A jornada leva a pessoa a mergulhar no

pelas Divinas Mãos de Deus – seu próprio Ser

profundo oceano da alegria!

verdadeiro!

Quando alguém precisa aprender uma lição
e é confrontado com a situação que lhe permitirá

Os Testes de Deus são Suas Bênçãos

retificar seu erro, é fácil entender que o Senhor

Neste período crucial, em que a pessoa

misericordioso (que é o guia interno da própria

percebe que está sob um ‘teste’, ela deve estar

pessoa) está observando diretamente a forma como

consciente e alerta para o fato de que toda a proteção

ela lida com a lição a ser aprendida. Ele concentra

e atenção de Deus está sobre ela. Ela está envolta no

toda a Sua atenção em como aquela pessoa supera

cuidado especial de Deus, protegida por Seus

aquele obstáculo espiritual. Portanto, conquistar a

amorosos braços. Não é essa a oportunidade mais

atenção do Senhor e a Sua alegria quando a lição é

preciosa, além de qualquer descrição? Não está além

aprendida é o milagre de Sua graça. A pessoa,

de qualquer expectativa, ter Swami cuidando

portanto, apesar de não perceber o que está

daquele problema específico para aquela pessoa?

acontecendo, de fato é ‘abençoada’.

Este é, em verdade, um estupendo, supremo presente

Esta Lição Divina é o método adequado para
converter alguém em uma Pessoa Perfeita. Deus é o

de Deus para aqueles que aceitam Sua atenção e
conseguem crescer com ela.

único redentor e retificador de impurezas; então, a

Agora, vamos dar uma olhada nos benefícios

pessoa que passa por um teste trilha o caminho árduo

e prêmios que se seguem após este período crucial.

que leva à purificação. Neste processo, certamente

Ele nos ensina os principais valores da vida. Revela

será golpeada, humilhada e ferida com intensidade,

o segredo da divina felicidade e o valor da

tornando-se maleável e pronta para ser moldada da

divindade. Leva você à equanimidade e lhe dá

maneira

muito

coragem para enfrentar qualquer eventualidade.

sofrimento e dor, ainda assim os resultados são

Destaca o poder da espiritualidade. Acima de tudo, é

muito benéficos, porque a pessoa brilhará como um

durante este período crítico que a pessoa sente mais

colar de diamantes, digno de ser usado pelo Senhor.

de perto a presença do Senhor muito amado, a

Este processo não está facilmente disponível

encarnação do amor; e esta intimidade é única, algo

para qualquer um. Só o indivíduo que se colocou na

jamais sentido antes. A paz relaxante que se segue

posição de precisar deste tipo de lição pode se

embala o indivíduo em bem-aventurança.

correta.

Embora

possa

haver

considerar como o mais afortunado e ‘abençoado’ –
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Portanto, as lições (consideradas como

Meus devotos estão Me chamando. Eu tenho o Meu

testes) são as mais preciosas dádivas de Deus. Elas o

trabalho.” Ele veio de Uravakonda para Puttaparthi e

convertem

ficou por algum tempo na casa de Seus pais e, mais

em

um

‘abençoado’,

pois

Deus

misericordioso concede Sua graça especial a você. É

tarde,

a oportunidade de se deixar envolver pelo abraço

Karnatanagepalli. Logo em seguida, Ele se mudou

amoroso do gracioso Deus! Sua fé em Deus e sua

para a casa de Subbamma, esposa do Karanam

crença

‘insuportável sofrimento’

(chefe da aldeia), pois sua casa era mais espaçosa, e

trabalhará pelo seu bem, fará com que isto aconteça.

nela o número sempre crescente de devotos podia ser

Esse é o mais incrível e invencível jogo cósmico

acomodado e receber a hospitalidade de Subbamma.

jogado por Deus e, de fato, é um grande presente

Quando o jovem Baba começou a revelar Sua

para a humanidade como um todo.

Divindade através de curas milagrosas de doenças

– Smt. Kuppam Vijayamma é a autora do famoso

físicas e mentais e a materializar do ar diversos

livro “Anyatha Saranam Nasti” e de muitos

objetos, Sua fama se espalhou não somente nas

outros livros sobre Bhagavan Baba.

aldeias vizinhas, mas também em cidades como

de que

seu

na

casa

de

Seu

tio

materno,

em

Bangalore (Bengaluru), Mysore (Mysuru) e Madras
(Chennai).
SÍMBOLOS DA DIVINDADE
O VELHO MANDIR

Conforme o número de devotos aumentava
e a casa de Subbamma também não podia acomodar
mais todos eles, sentiu-se a necessidade de se
encontrar um lugar mais espaçoso para a residência
de Baba. Foi assim que o Velho Mandir foi
planejado em 1945. Para isso, Subbamma doou 14
mil metros quadrados de terra, ao lado do templo de
Swami Venugopala, sendo a escritura de venda
registrada em nome de Baba, em 20 de julho de
1945, no cartório de Registros de Bukkapatnam.

O Velho Mandir tem a rara distinção de ser

Logo depois que a escritura de venda foi registrada,

o primeiro Lila Bhumi (terra da divina brincadeira)

foi construído nesse pedaço de terra um aposento,

de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. A Divina saga da

com telhado de palha, medindo cerca de 6,5m x

revelação de Sua Avataridade começou no dia 20 de

3,5m. Imediatamente depois disso, Swami começou

outubro de 1940, quando o jovem Sathya, depois de

a residir no aposento, engajando os devotos nos

deixar a Sua escola em Uravakonda e de quebrar

Bhajans. Uma noite, quando Swami estava dormindo

Seus laços familiares, declarou na idade de 14 anos:

dentro do aposento, alguns invejosos da aldeia

“Eu não sou mais o seu Sathya, Eu sou Sai Baba.

puseram fogo ali. Alguns rapazes que estavam
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dormindo do lado de fora do aposento entraram em

decorado, com músicos liderando a procissão. Ao

pânico e começaram a gritar. Pessoas da aldeia,

alcançar o Mandir, Swami instalou no altar as

incluindo Easwaramma e Subbamma, também

imagens de pedra de Shirdi Sai Baba e de Sathya Sai

vieram correndo. Mas Swami estava completamente

Baba e ofereceu Arati para as imagens. Além de

calmo

então,

Subbamma e Kamalamma, os devotos que ajudaram

testemunharam a Divindade de Swami quando,

na construção do Velho Mandir incluíam Thirumala

subitamente, apareceu uma chuva somente sobre o

Rao, Sakamma e Narasimha Rao Naidu. Embora

telhado de palha e em nenhum outro lugar. Foi assim

Subamma tivesse trabalhado muito para construir o

que Swami milagrosamente apagou o fogo.

Mandir, ela não estava destinada a ver sua grande

e

equilibrado.

As

pessoas,

inauguração, pois ela se fundiu com Swami antes
disso.
O Velho Mandir tinha um grande salão para
os Bhajans, o qual podia acomodar cerca de 50
pessoas. Atrás do salão, havia uma área aberta
retangular, em cuja extremidade ocidental havia um
pequeno aposento com um banheiro anexo para uso
de Swami. Além disso, havia um aposento que era
usado como depósito e dois outros destinados à
estadia de devotos. Havia uma cozinha aberta e um
poço na extremidade leste da área aberta.

Swami no santuário do Velho Mandir após sua
inauguração em 14 de dezembro de 1945.

Para afastar qualquer possibilidade de uma
eventualidade semelhante no futuro, Subbamma
decidiu mandar fazer de pedra a residência de
Swami, a qual passou a ser chamada de Patha
Mandir (Velho Mandir). Swami lançou os alicerces
do Velho Mandir em 30 de agosto de 1945 e foi
inaugurado por Ele em 14 de dezembro de 1945. No

Salão do Velho Mandir, onde os Bhajans eram
realizados. A laje de mármore, com o Om inscrito, em que
Swami sentava-se para conduzir os Bhajans, está à
direita.

dia da inauguração do Mandir, devotos trouxeram
Swami da casa de Subbamma em uma grande
procissão, carregado sobre um palanquim todo

Nas sessões de Bhajans realizadas no salão,
Swami se sentava numa laje de mármore com
inscrições de OM e conduzia Bhajans. Depois dos
17

Bhajans, o próprio Swami oferecia o Arati às
imagens

e

distribuía

Prashada

aos

Quando posteriormente o número de devotos

devotos.

aumentou, foi construído um grande galpão em

Entrevistas eram dadas a todos os devotos naqueles

frente ao Velho Mandir, porém isto também não

dias atrás de uma cortina em frente ao altar. Os

resolveu o problema. Então, Sakamma, um fervoroso

afortunados devotos que vinham até o Velho Mandir

devoto de Swami, procedente de Bangalore,

naqueles tempos tinham acesso direto a Swami e

implorou-Lhe para construir um Mandir maior. Após

testemunhavam seus Divinos Lilas todos os dias.

conseguir o consentimento de Swami, ele adquiriu
3,86 acres de terra na parte sul da aldeia de
Puttaparthi e a registrou no nome de Swami, em 24
de julho de 1947. O alicerce para o Novo Mandir,
chamado por Swami de Prashanti Nilayam, foi
colocado por Ele em 14 de janeiro de 1948 e foi por
Ele inaugurado em 23 de novembro de 1950, na
auspiciosa ocasião de Seu 25º aniversário.

A cozinha aberta está à direita do salão a céu aberto e
nela se cozinhava alimento para um grande número de
devotos.

Velho Mandir, após ter sido convertido no Pedda
Venkamma Raju Kalyana Mandapam.

Swami abriu uma escola em 1972 no Velho
Poço no Velho Mandir.

Além de experimentar essa proximidade
com Swami no Velho Mandir, os devotos, naqueles
primeiros tempos, testemunharam inúmeros lilas de
Swami nas areias do rio Chitravathi, especialmente
de 1946 a 1949. Invariavelmente, Swami levava
todos os devotos até o Chitravathi todas as noites e
realizava incontáveis milagres e materializações,

Mandir em memória de Smt. Easwaramma. Depois
que a escola se mudou para seu lugar atual, o Velho
Mandir foi convertido em um Kalyana Mandapam
(salão de casamentos), que recebeu o nome de Sri
Pedda Venkama Raju. Posteriormente, o Velho
Mandir foi remodelado, mas permaneceram intatos o
salão dos Bhajans junto com o altar contendo as
imagens de Shirdi Sai e Parthi Sai.

além de conduzir Bhajans e de dar palestras
explicando profundas verdades espirituais.
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ESPECIAL
MINHA JORNADA PARA A MORADA DA

Na Divina Proximidade de Sai
Em 1989, Romo Phoa Krishnaputra fundou

PAZ

um Centro Sai nesse complexo Vihara, em Medan.

Lindawaty Roesli

A inauguração teve a presença do próprio Maha
Bhikshu Ashin Jinarakkhita, o qual também era um

Em primeiro lugar, gostaria de expressar

devoto de Sai; e com isto começou minha jornada

minha gratidão pela abençoada oportunidade de

espiritual seguindo seus passos, que me conduziram

compartilhar minha jornada para me tornar uma

para dentro do sagrado e belo mundo de Swami.

devota de Sai. Tudo começou nos meus anos de

Swami continuou a preencher minha vida

adolescente quando, com 14 anos de idade, eu me

com amor e bênçãos desde então. Quando me casei,

filiei a uma organização de Juventude Budista sob a

em 1987, nós morávamos numa casa alugada; mas,

Fundação Borobudur Temple Trust, em Medan. Um

com a graça de Swami, tivemos a oportunidade de

dos fundadores era o venerável Maha Bhikshu Ashin

comprar uma casa com um empréstimo do banco,

Jinarakkhita, que reativou o Budismo na Indonésia,

em 1991.

500 anos após a queda do Reino Majapahit, o último

Sendo

de

origem

indonésia

com

império Budista-Hindu na Indonésia. O presidente

ancestralidade chinesa, eu acredito que uma boa casa

da Fundação, na época, era Romo Maha Upasaka

para se morar tenha que estar alinhada com o

Phoa Krishnaputra, o qual, atualmente, ocupa o

princípio do Feng Shui (uma orientação e um arranjo

cargo de Conselheiro no Conselho Sai da Indonésia.

espacial relacionado com o fluxo de energia). Eu
roguei a Swami para que essa primeira casa que nós
compramos fosse abençoada, pois nós trabalhamos
para reformá-la para as necessidades cambiantes da
nossa pequena família.
Naqueles tempos, eu ansiava por encontrar
um especialista em Feng Shui, mas não sabia onde
encontrar um. Um dia, recebi um recado de que
havia um devoto de Sai de Hong Kong que tinha
acabado de chegar de Puttaparthi e estava de
passagem em Medan. Ele visitou nosso Centro Sai e,
durante minha conversa com ele, fiquei sabendo que
este “convidado” era, na verdade, um mestre em
Feng Shui.
Assim, eu o convidei para ir até nossa nova
casa, onde ele nos deu muitos conselhos com relação
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à disposição dos diversos quartos, das escadas, etc.

Médio, em todas as férias anuais meu marido só

Seis meses mais tarde, quando eu quis entrar em

queria visitar Prashanthi Nilayam!

contato com ele de novo, o número de telefone que

O ano de 2007 foi também especial para

ele havia me dado antes não funcionava mais! Eu

mim, pois eu tive a oportunidade de trazer meus

perdi o contato com ele desde então. Eu sinto que

pais, todas as minhas irmãs e cunhados, sobrinhos e

Swami ouviu minha sincera oração e estou

sobrinhas para Puttaparthi, a fim de compartilhar a

convencida de que esta pequena visita do mestre em

alegria de estar nesta sagrada morada da mais alta

Feng Shui foi Seu Lila para nos ajudar a construir

paz no mundo.

nossa primeira casa – e, mais importante ainda, foi a
Sua maneira de me puxar para mais perto d’Ele.

Um ano depois, em dezembro de 2008,
participei de um seva onde um contingente de mais

Em julho de 1993, eu tive a oportunidade de

de 200 pessoas da Indonésia tiveram a oportunidade

visitar Puttaparthi pela primeira vez com um grupo

de coordenar a provisão de alimentos na Cantina

de pessoas do Centro Sai de Medan. Eu experimentei

Ocidental. Novamente, eu esperava que um dia

uma grande paz enquanto estava em Prasanthi

minha família também pudesse participar de tal

Nilayam, e tive muito prazer em dividir um

serviço.

dormitório com mais de 100 devotos de Sai.

Quatro anos depois, em dezembro de 2012,

Naqueles tempos, as acomodações não eram tão

eu fui procurada pelo irmão Danesh, o presidente do

bonitas como hoje. E também, naqueles tempos, nós

Conselho Sai da Indonésia, me perguntando se eu

ainda ficávamos sentados no chão, na areia,

gostaria de ter outra oportunidade de coordenar o

enquanto esperávamos pelo Darshan de Swami.

Seva

na

Cantina

Ocidental.

Eu

concordei

Em cada Darshan, eu rogava a Swami para

imediatamente e entrei em contato com meu filho

que, um dia, eu pudesse convidar meu marido e

mais velho, o qual ainda estava estudando nos

meus filhos para se juntarem a mim em Seu Darshan

Estados Unidos, e com minha filha mais nova, que

no Sai Kulwant Hall. E eis que, dois anos depois, em

estava estudando na Austrália, de modo que ambos

dezembro de 1995, minhas preces foram atendidas e

pudessem organizar seus calendários e se juntarem a

meu desejo finalmente foi realizado de ter um

meu marido e a mim. Ao todo, 17 pessoas de

Darshan junto com meu marido.

Medan, incluindo famílias e amigos, participaram
deste Seva especial na cozinha de Deus.

Oportunidades de Seva em Prasanthi Nilayam

Novamente, eu recebi a oportunidade de

Em 1997, meu marido e eu tivemos a

coordenar o Seva no ano seguinte, em dezembro de

oportunidade de voltar a Puttaparthi e, desta vez,

2013, e meu marido e dois filhos também puderam

também foi possível trazer conosco nossos dois

participar. Entretanto, um dia antes de nossa partida,

filhos, que, na época, tinham 9 e 6 anos de idade.

meu pai ficou mal de saúde e ele precisou ser

Desde então e até as crianças terminarem o Ensino

hospitalizado. Eu tive que enfrentar um difícil
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dilema: será que eu ficava com meu pai que estava

Swami para preservar Seus ensinamentos através da

muito doente e podia até falecer, ou eu viajava a

educação.

Puttaparthi, pois já tinha me comprometido com o

No ano 2000, eu decidi deixar minha

irmão Danesh a conduzir o Seva, e não seria fácil

carreira no banco, uma atividade em que eu tinha

encontrar um substituto de última hora. Eu me

trabalhado durante 14 anos e tinha feito meu

entreguei a Swami e decidi seguir adiante com o

caminho para me tornar gerente de filial.

plano original e partir para Puttaparthi. Entretanto,

Três anos mais tarde, em 2003, eu assumi a

eu garanti a meus irmãos e irmãs que, caso nosso pai

missão de Swami de desenvolver uma escola, com a

falecesse, então, meu marido, eu e as crianças

educação das crianças baseada na construção do

voaríamos de volta para casa imediatamente.

caráter seguindo os princípios da Educação em

Antes de sair para o aeroporto, eu me
despedi de meu pai no hospital. Eu lhe disse

Valores Humanos (EVH) que o Próprio Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba projetou.

baixinho que estaria de volta em casa logo que o

Embora a quantidade de matriculados esteja

Seva terminasse e que eu desejava que ele se

aumentando lenta mas firmemente, durante seu

restabelecesse rápido. No dia 25 de dezembro, eu

primeiro ano a escola tinha apenas 27 alunos sob

recebi a notícia de que meu pai tinha pedido para

nossos cuidados. No seu 4º ano de funcionamento

sair do hospital e ser levado para casa. Eu roguei e

(2006), eu consegui trazer alguns de nossos alunos

roguei a Swami para que acontecesse o melhor.

para se apresentar em Brindavan durante um evento

Nós retornamos a Medan, como planejado,

de Buda Purnima. Atualmente, a escola está

em 29 de dezembro. A saúde de meu pai tinha

entrando em seu 15º ano de funcionamento e atende

piorado muito. No dia 2 de janeiro de 2014, quando

cerca de 550 alunos, do Jardim da Infância até o

estava sentada ao lado do meu pai recitando mantras

Ensino Médio.

durante quatro horas, ele faleceu em paz, diante de
toda

a

família.

Esta

experiência

Este ano, viemos num grupo de 60 pessoas,

fortaleceu

incluindo meu marido e minha filha, que se tornou

grandemente minha fé em Swami. Como Ele tinha

uma estudante Bal Vikas quando tinha 6 anos de

planejado e orquestrado tudo maravilhosamente, de

idade, e que agora me ajuda a ensinar Valores

modo que eu ainda pudesse estar com meu pai até o

Humanos na escola e permanece uma devota de Sai.

fim de sua vida física!

Nosso grupo também inclui um monge budista (um
membro do Sangha Supremo Budista da Indonésia),

Na Missão de Swami da Educação em Valores

8 professores e funcionários, 6 pais e 18 estudantes.

Humanos

O tema para a celebração deste ano é ESPERANÇA,

Com relação à minha carreira, também fui

com a mensagem de Honrar Nossos Pais Todos os

grandemente abençoada para ser um instrumento de

Dias. Uma das tradições culturais chinesas durante a
celebração do Ano Novo é voltar para a casa de
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nossos pais a fim de lhes agradecer e prestar respeito

funcionários na Embaixada da Índia e suas famílias.

a eles.

Segundo, a temperatura fria da Suíça não era
Assim, hoje nós agradecemos a Swami pela

adequada para meu segundo filho, que sofria de

oportunidade de voltar “para casa” a Prashanthi

bronquite

Nilayam, para estar junto com todos vocês, nossa

continuidade da educação de meus filhos em idade

família “global”, e prestar respeito e gratidão para

escolar iria sofrer um revés, pois as escolas locais

nosso Bem-amado e Divino Swami, Sri Sathya Sai

usavam a língua alemã. Nós estávamos, portanto,

Baba, nossa mãe e pai universal.

num dilema entre aceitar ou não a oferta.

crônica.

E,

mais

importante,

a

Que Swami derrame Suas bênçãos sobre
todos nós neste bonito Ano Novo chinês!
– Trecho da fala da Sra. Lindawaty Roesly, da
Indonésia, em 21 de fevereiro de 2018, por
ocasião das celebrações do Ano Novo chinês em
Prashanthi Nilayam.

ESPECIAL
BÊNÇÃOS EM BRINDAVAN
Nanduri Somayajulu

Entre os anos de 1973 e 1978, eu fui
designado para Nova Delhi, no Departamento dos
Correios. Então, eu lidava com assuntos de
postagem internacional, incluindo a coordenação
junto ao Bureau Internacional (I.B) da União Postal
Universal (UPU), uma agência especializada das
Nações Unidas (ONU), situada em Berna, na Suíça.
Em 1978, me foi oferecida uma indicação no
Bureau Internacional. Embora uma missão no
estrangeiro naqueles dias fosse considerada uma
proposta cobiçada, eu estava hesitante em aceitar a
oferta, por várias razões. Primeiro, não havia uma
comunidade indiana em Berna, exceto alguns

Nessas

circunstâncias,

minha

esposa

apareceu com uma inocente sugestão de que nós
devíamos procurar as bênçãos e aprovação de Baba
pessoalmente. Eu expliquei a ela que simplesmente
não era possível conseguir uma entrevista com
Swami, pois milhares e milhares de devotos iam até
Ele diariamente para receber o Darshan. Algumas
vezes, a pessoa podia até mesmo perder Seu Darshan
indo para um lugar esperando que Baba fosse estar
presente lá, mas Ele poderia ter saído desse lugar um
pouco antes. Assim, eu sugeri que nós devíamos nos
satisfazer com Seu Darshan como uma indicação de
Sua aprovação.
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Desse modo, fomos até nossa cidade natal,

espaço dentro e ouvimos os discursos através dos

deixamos nossos filhos com meu irmão e nos

alto-falantes. Quando a reunião estava chegando ao

dirigimos a Bangalore (Bengaluru) com meus pais.

fim, meu pai me disse que ele iria ao Ashram para

Logo que chegamos a Bangalore, corremos para o

conseguir, se possível, outro Darshan de Baba, antes

Ashram e soubemos pelos devotos que Baba estava

que nós partíssemos. Entretanto, ele me pediu que

presente em Brindavan. Nós participamos dos

ficasse ali até que a reunião acabasse. Um pouco

Bhajans da noite no Sai Ram Shed e tivemos um

depois, eu compreendi minha insensatez em deixar

maravilhoso Darshan de Swami, que para nós

meu idoso pai sozinho, que estava com febre. Assim,

significou Sua aprovação indireta sobre nossa

eu também corri para o Ashram e encontrei meu pai

mudança para a Suíça. Mas sendo a mente humana

de pé, perto do Shed Sai Ram.

do jeito que é, cada desejo alcançado leva a mais um

Logo que eu alcancei meu pai, o carro de

outro desejo a ser alcançado. Tendo tido um

Baba entrou no portão de Brindavan. Meu pai, eu e

maravilhoso Darshan de Swami, um novo desejo

um solitário voluntário Seva Dal ficamos em

cresceu em minha mente de que eu devia fazer um

reverência e atenção. Meu pai segurava em suas

esforço para ter uma audiência pessoal com Swami.

mãos uma cópia de um livro recentemente impresso,

Logo que o pensamento entrou em minha mente, eu

uma tradução em télugo das entrevistas de Swami

vi Sri Kasturi de longe e corri até ele, expliquei

dadas a Sri R.K. Karanjia, editor da Blitz semanal,

minha situação e busquei sua ajuda para conseguir

publicada em Bombaim (Mumbai). A tradução fora

uma entrevista com Baba. Ele riu com força e disse:

feita pelo meu pai. Enquanto estávamos de pé na rua,

“Não há intermediários ou agentes para Baba.

o carro de Baba diminuiu a velocidade e parou na

Ninguém no mundo pode recomendar nada nem

nossa frente e o vidro da janela do carro se abriu.

ninguém para Baba. O que prevalece é a Sua

Meu pai, rapidamente, deu o livro para Baba e rogou

Vontade e somente a Sua Vontade.”

por Suas bênçãos para minha indicação para a Suíça.

Como que para me tranquilizar, Sri Kasturi

Baba me abençoou colocando Sua mão direita na

acrescentou gentilmente: “Se você está destinado e

minha cabeça e disse: “Seja feliz”. Eu fiquei

se Baba assim o desejar, Ele pode abençoá-lo aqui

maravilhado e derramei lágrimas de alegria.

mesmo neste lugar. Reze e tente sua sorte.”

Eu

agradeci por suas gentis palavras.

Quando o carro de Baba saiu e eu recuperei
minha compostura, recordei que eu tinha encontrado

Na manhã seguinte, aconteceu uma grande

Sri Kasturi no dia anterior exatamente no mesmo

reunião no Auditório da Faculdade de Brindavan

lugar onde Baba parou Seu carro e me deu Suas

perto do Ashram. Muitas pessoas importantes,

bênçãos. As palavras de Sri Kasturi continuavam

incluindo ministros, assistiram à reunião sobre a

soando nos meus ouvidos: “Não há intermediários

educação em valores humanos. Meu pai e eu nos

nem agentes para Baba. Se Ele Desejar, Ele pode

sentamos do lado de fora do salão por falta de

abençoá-lo

exatamente

neste

lugar.”

Baba

é
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Onisciente. Sua Vontade é Lei Divina, Suas Palavras

força moral’ na Índia por muitas gerações. Sob a

são Verdade Eterna.

orientação de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, essas

– O autor é um funcionário aposentado do
Serviço Postal da Índia e do Serviço nas Nações

Faculdades estão se esforçando para dar à nação um
corpo requintado de jovens homens e mulheres.

Unidas.

Todas as religiões do mundo ensinam as mesmas
verdades fundamentais e levam o homem a seguir o
Dharma. Todas elas ensinam o homem a respeitar
sua mãe, seu pai, seu preceptor. O homem deve
desenvolver uma mente aberta, respeitar os mais
velhos e conquistar um bom nome. Você encontra
falhas em outras religiões somente devido a defeitos
na sua própria mente. Portanto, faça uso adequado
de sua mente. Qual é o real significado de religião?
Compreender profundamente é religião. Siga a
religião do amor. Esse é o sagrado princípio que

Este país tem mais de uma centena de Universidades

todas as religiões do mundo ensinam. Mesmo que o

e cerca de trezentas Faculdades e Instituições de

homem não seja capaz de se elevar ao nível de Deus,

Ensino Superior, com mais de dois milhões e meio

ele deve pelo menos levar sua vida como um

de estudantes ingressando em seus portais todo ano.

verdadeiro ser humano.

Eu, porém, considero os estudantes das Faculdades
– Baba

Sri Sathya Sai como a maior riqueza no campo da
educação. Eles são os jovens homens e mulheres que
podem, juntos, construir a Índia de nossos sonhos. O
impacto de Bhagavan Baba dotou-os com todas as

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA
NOSSA ANTIGA HERANÇA
N. A. Palkhiwala

virtudes da verdadeira educação.
A educação é um processo sem fim. A
educação formal nas escolas e faculdades dá ao

Vi muitas instituições educacionais em

estudante a ânsia de se dotar cada vez mais com

nosso país, mas não há nenhuma que tenha um

mais conhecimento. O conhecimento é essencial.

padrão superior ao das Faculdades Sri Sathya Sai,

Todos devem adquirir conhecimento. Para se poder

pois nelas se dá maior atenção ao desenvolvimento

governar e ser governado bem, os cidadãos devem

do caráter e ao senso de devoção e dedicação. Tenho

estar bem equipados com conhecimento. Eles devem

certeza que estas instituições serão uma ‘enorme

nutrir em si uma insatisfação criativa e avidez para
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terem uma mente bem modelada e, sobre essa base,

natureza de sua personalidade, considera sagrados. O

construir um fundo de conhecimento satisfatório.

que se precisa é de coragem resoluta para se levantar

Na velha história de nossa terra, há um fato que

e ser identificado como alguém que apoia o que não

merece ser trazido à superfície de nossas mentes. Na

é popular.

Índia antiga, reis e imperadores consideravam um

Como disse Sir James Barrie, “A coragem

privilégio sentar-se aos pés de um homem culto e

vai até o fim”. Estamos rodeados hoje de muitas

curvavam suas cabeças para sábios, videntes e

pessoas que estão dispostas a fazer concessões e

homens que dedicaram suas vidas à promoção do

contemporizar. Temos, em nosso meio, de longe

bem público. O rei Janaka, que era, ele próprio, um

demasiadas ‘maravilhas sem osso’. Para homens

filósofo, jornadeou a pé para o eremitério na floresta

assim, a conveniência é tudo. Um homem que tem

do sábio Yajnavalkya para discutir altos assuntos de

coragem nunca se submete ou cede, como uma pedra

Estado e se instruir em espiritualismo. O imperador

no deserto de areia movediça. A Gita também nos

Asoka não passava por um monastério sem se curvar

ensina a fazer nosso dever sem nos assombrarmos

para os monges residentes. Sankaracharya viajou a

com fracasso ou oposição. “Livrem-se da fraqueza

pé de Kerala à Caxemira e de Dwaraka, a Oeste,

da mente”: esta foi a lição que Krishna ensinou ao

para Puri, a Leste. Ele não podia ter mudado as

hesitante Arjuna. Não se deve permitir que ninguém,

mentes

de

por maior que seja, nos faça de covardes. Um

aprendizagem nos recantos remotos da Índia senão

homem grande é aquele em cuja presença todos se

pela grande estima e reverência que desfrutava por

sentem grandes. Na Índia, não será difícil para nós

sua integridade intelectual e impecabilidade de

desenvolvermos coragem, pois todas as nossas

caráter. Assim, em eras passadas, intelectuais e

escrituras e os sábios pisam nesta tecla como base

homens de caráter recebiam as mais elevadas honras

para nosso progresso aqui e além.

dos

homens

e

criado

centros

na sociedade.

Nossa educação só estará completa quando

Infelizmente, em nossos tempos temos

tivermos uma clara avaliação de nossa herança

degradado os intelectuais e temos, de fato,

cultural. Há 3000 anos, estudantes de toda a Ásia

desvalorizado

um

vieram para este país para absorver nossa cultura e

“intelectual” significa um homem que é inteligente o

aprenderam os segredos de sua excelência nas

bastante para saber de que lado seu pão recebe a

universidades de Nalanda e Takshashila. Eles

manteiga.

aprenderam aqui os segredos de uma vida feliz e

a

própria

palavra.

Hoje,

Na Índia de hoje, há escassez de muitas

significativa.

mercadorias, mas nada é tão escasso quanto a

A Índia teve no passado e tem ainda hoje

integridade intelectual. E a traição do intelectual

expoentes da vida do espírito. Grandes pensadores

consiste em o indivíduo não declarar em alto e bom

de outras culturas e países têm declarado que

tom os valores que ele, por sua visão e pela própria

encontraram o segredo da paz nos textos indianos do
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passado. Schopenhauer, o grande filósofo alemão,

metafísica. Jagdish Chandra Bose, proferindo seu

disse que estava muito grato por ter nascido no

discurso

século 19 e não antes, pois podia ler os tesouros

disposição da Nação, disse que aquele não era um

inestimáveis da cultura indiana em suas traduções

laboratório, mas um templo. Ele atingiu a região de

alemãs; ele disse que encontrara consolo e força nos

fronteira entre o vivente e o não vivente e descobriu

Vedas, Upanishads e Bhagavadgita. Emerson, o

que é difícil declarar tudo como inerte.

filósofo e escritor americano, disse que, se tivesse

quando

colocou

Similarmente,

não

seu

há

laboratório

dicotomia

à

ou

que levar consigo apenas um livro para o isolamento,

contradição entre ciência e valores espirituais. Um

escolheria um livro religioso hindu e nada mais.

homem que realmente e sinceramente trabalha com

Não temos nenhuma necessidade de ir

ciência nunca acreditará que a ciência pode dar as

buscar deuses estranhos, e passar nossos dias

últimas respostas a todo problema, quer dos homens

engolindo drogas e consultando psiquiatras. Nossa

ou do universo. Isso é aceito por alguns dos maiores

herança de cultura espiritual tem todos os remédios

cientistas. Sir Isaac Newton acreditava que havia

para os males desta era. Jung, o famoso psiquiatra,

grandes forças espirituais que realizavam seu papel

depois de praticar a arte da cura por mais de sessenta

determinando o destino dos homens, das quais o

anos, declarou: “Ninguém que tinha fé em Deus veio

próprio homem nada sabia.

a mim para tratamento em todos esses anos”. A fé no

Sir Arthur Conan Doyle, Sir James Jeans –

Supremo tem esse tipo de efeito calmante na mente

eram todos grandes crentes dos valores espirituais.

agitada do homem.

Isso não diminuía seu status como cientistas, mas, ao

Einstein, o maior cientista de todos os

contrário, conferia um certo fechamento do que

tempos, visualizou a Teoria Unificada que pode

fizeram no campo científico. Sir James Jeans chegou

explicar a Gravitação, a Eletricidade, a Luz, a

à conclusão, após devotar décadas ao estudo da

Energia, etc. Mas, os Rishis sabiam e declararam que

ciência, de que este mundo talvez possa ser olhado

não há, fundamentalmente, nenhuma distinção entre

não como uma grande máquina, mas como um

o corpo humano e, digamos, uma mesa de madeira.

grande Pensamento, o pensamento de Deus, e é

A distinção entre matéria inanimada e animada está

precisamente o pensamento que foi traduzido na

sendo rapidamente apagada.

esfera material. E, como pensamento, podemos

As escrituras também nos ensinam que os
sentidos não são apenas meios que possuímos para

analisá-lo, testá-lo, mas, por fim, haverá alguma
coisa indefinível sobre ele que escapará de nós.

adquirir conhecimento. O Próprio Bhagavan nos tem

A grande percepção de Bhagavan Baba

dito que os Rishis dominaram o processo de intuição

habilita-O a olhar o Espírito, o universo e os valores

e que eles tinham a capacidade de penetrar nos

espirituais que, somente eles, podem regenerar esta

mistérios da consciência e da Natureza. Chegou o

nação. A nação inteira deve ser grata a tal Força

tempo em que a física está sendo transformada em

moral e espiritual, que dedicou Sua vida inteira ao
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serviço da humanidade. E é por isto que Ele é

- Excerto de “Golden Age” (A Era de Ouro),

procurado por milhões. Enormes aglomerações Lhe

1979. O autor, um renomado jurista e

oferecem homenagem, aonde quer que vá; e a força

economista, foi Embaixador da Índia nos E.U.A.

de nosso país se assenta nessa realização espontânea
da supremacia do espírito sobre a mera prosperidade
material.
Estou profundamente tocado pelo grande
amor de Bhagavan por todos nós, pelo trabalho que

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM
ANO NOVO TAMIL E VISHU

Ele está fazendo pela regeneração da nação indiana.

Um grande número de devotos veio de

Por seus esforços, a Índia se tornará o que Sri

Tamil Nadu e de Kerala celebrar os festivais

Aurobindo predisse, ‘a grande Líder Moral do

jubilosos do Ano Novo de Tamil Nadu e o Ano

Mundo’.

Novo de Kerala (Vishu) nos recintos sagrados de

A unidade de toda a criação é a mensagem

Prasanthi Nilayam. As Organizações de Serviço Sri

d’Ele e da Índia para o mundo. Devemos lutar para

Sathya Sai desses dois estados organizaram uma

promover essa transformação na atitude do homem.

série de programas de músicas devocionais de 13 a

Devemos cultivar um senso de valores. Um senso de

15 de abril de 2018 para celebrar esse importante

valores é ainda mais importante que o conhecimento.

evento. Mais de 1000 jovens também vieram de

Ele nos possibilita encontrar a felicidade dentro de

Kerala em sua peregrinação de três dias, Parthi Yatra

nós mesmos e a alegria nas coisas mais simples. A

(peregrinação a Puttaparthi), nesta ocasião.

força deste país está em sua adesão aos valores

Na manhã de 13 de abril de 2018, o Pátio

superiores da vida e, devido ao impacto de Bhagavan

Sai Kulwant reverberou com vibrações sagradas

e de Suas Faculdades, estes valores são a inspiração

quando a Juventude Sai de Kerala ofereceu, com

diária

o

profunda devoção, os cantos Védicos de 8 às 9hs e

desenvolvimento de um senso de valores, a

conduziu Bhajans de 9 às 9h30. O Arati às 9h30

dedicação ao trabalho, o hábito de pensar com

marcou a conclusão do programa da manhã. O

clareza, a tolerância e a moderação são outras

programa da tarde começou às 17hs com o canto do

virtudes que os estudantes destas instituições

Veda, ainda oferecido pela Juventude Sai de Kerala.

absorvem.

A isto seguiu-se o lançamento da revista trimestral

dos

estudantes.

Acompanhando

Somente a Verdade consegue, por fim,

“Heart Beats” que contém as atividades de Seva

triunfar. Deus está sempre vigiando tudo que é Seu.

realizadas pela Organização Sai de Kerala. Uma

Lembremo-nos que o patriotismo não é uma palavra

palestra erudita foi a seguir proferida por Sri K. T.

vã, que o Espírito não é uma anedota obscura, nem a

Jaleel, Ministro Para o Autogoverno Local e Bem

dedicação ao próprio dever uma loucura idealista.

Estar das Minorias do Governo de Kerala, que
discorreu sobre a missão dos cuidados médicos de
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Bhagavan Sri Sathya Sai Baba e salientou a

Gopala Krishna Jai”. Esta apresentação musical de

necessidade de mais hospitais assim, para servir aos

mexer com a alma foi seguida pela cerimônia de

pacientes necessitados. Os Bhajans vieram a seguir,

inauguração de 9 Bhajan Mandalis em 9 distritos de

conduzidos pelo Grupo de Bhajans de Kerala.

Tamil Nadu, dentro do Programa Integrado de
Aldeias Sri Sathya Sai. Os Bhajans, conduzidos pelo
Grupo de Tamil Nadu, vieram a seguir, concluindose com o Arati.

Jovens Sai de Kerala conduzindo os Bhajans.

O programa das celebrações do Ano Novo
Tamil começou às 8hs do dia 14 de abril de 2018
com Cantos Védicos pelo Grupo de Bhajan de Tamil

Savita Gayatri Homam no Auditório Purnachandra.

Nadu. Às 10h30, a Organização de Serviço Sri
Sathya Sai de Tamil Nadu organizou o Savita

O jubiloso festival de Vishu, o Ano Novo de

Gayatri Homam no Auditório Purnachandra, do qual

Kerala, foi celebrado em 15 de abril de 2018. O

participou um grande número de devotos. O

Pátio Sai Kulwant, o local das celebrações, foi

programa da tarde começou às 16h30 com o canto

belamente enfeitado com decorações tradicionais de

dos Vedas oferecido pelo Grupo de Veda de Tamil

Kerala, e o Vishukkani foi montado no salão. O

Nadu. Um programa de recital cativante de violino

programa da manhã de canto do Veda e de Bhajans

pelo renomado expoente A. Kanyakumari, de

foi conduzido por devotos de Kerala, os quais

Chennai, e seus companheiros músicos veio a seguir,

terminaram com o Arati. O programa da tarde

mantendo a audiência magnetizada por quase uma

começou com o canto do Veda, oferecido outra vez

hora. As composições executadas pelo talentoso

pela juventude de Kerala. Os devotos foram, a

músico incluíam uma sequência de composições de

seguir, abençoados com um doce Discurso de

música carnática: “Mahaganapatim”, “Rama Nannu

Bhagavan. Em Seu Discurso, Bhagavan explicou os

Brovara” (Rama, por bondade proteja-me), “Enna

nove tipos de devoção e enalteceu o Imperador Bali,

Tavam Seithanai Yashoda” (que penitência fizeste,

que seguiu o caminho do Atma Nivedanam

Yashoda) e uma dupla de bhajans, que foram

(autoentrega) e alcançou a graça Divina de Vamana,

“Bhasma Bhushitanga Sai” (Sai, cujo corpo é

que não era outro senão o Senhor Vishnu. Bhagavan

adornado com Vibhuti) e “Govinda Krishna Jai
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conduziu Seu Discurso ao final com o Bhajan “Hari

orfanatos e hospitais, etc. Em seguida, vieram os

Bhajan Bina Sukha Santi Nahin”.

Bhajans, conduzidos pela Juventude Sai de Andhra

Veio, a seguir, uma apresentação musical

Pradesh e Telangana, os quais foram concluídos com

pelo renomado músico Sri T. S. Radhakrishnan.

o Arati. O programa da tarde começou às 17hs com

Começando seu programa com uma canção-prece

o canto sagrado de hinos Védicos pela Juventude

dedicada ao Senhor Ganesha, “Ganapati Gananath”,

Sai. Veio a seguir uma apresentação musical pelos

o cantor saturou o ambiente inteiro com profunda

cantores desses estados. Começando com a canção

devoção através de suas composições inspiradas, que

“Namo Sathya Sai Baba, Namo Sathya Sai”, os

incluíam “Ananda Rupa Ananda Nama”, “Hey Daya

cantores

Sindhu Krishna”, “Jai Sai Maa Jai Sai Maa”,

devocionais que cativaram a todos com sua

“Bhakta Jana Vatsale Yei Ho Vitthale”. A última

sonoridade e melodia. Algumas dessas canções

sessão de Bhajans, que veio após este concerto

eram: “Sai Ke Darbar Mein”, “Brahmamokkate Para

musical, também foi oferecida pelos devotos de

Brahmamokkate”

Kerala.

Biddalam Andaram” (todos são filhos da Mãe Sai).

ofereceram

uma

(Deus

é

série

Um),

de

“Sai

canções

Matha

Os Bhajans que vieram após isto também foram
PEREGRINAÇÃO DA JUVENTUDE SAI DE

conduzidos pela Juventude Sai.

ANDHRA PRADESH E TELANGANA
A Organização de Serviço Sri Sathya Sai de
Andhra Pradesh e Telangana organizou uma
peregrinação a Puttaparthi (Sri Sathya Sai Yuva
Chaitanya Parthi Yatra) em 22 e 23 de abril de 2018,
em que mais de 6000 jovens Sai desses dois estados
vieram a Prasanthi Nilayam e apresentaram diversos
programas culturais e musicais nesses dois dias.
O programa de 22 de abril de 2018 começou

Apresentação de músicas devocionais pelos Jovens Sai de
Andhra Pradesh e Telangana.

às 8hs com o canto do Veda pela Juventude Sai,

Na manhã de 23 de abril de 2018, o

seguido por breves falas dos jovens, que explicaram

programa começou, após o canto do Veda, com falas

as várias atividades espirituais, de educação e de

de Jovens Sai, que descreveram, com grande clareza,

serviço, executadas por eles em várias partes desses

as atividades de Seva empreendidas pela Juventude

dois estados. Mencionaram, especialmente, suas

Sai, especialmente nas aldeias, considerando esse

atividades de Seva, as novas iniciativas em relação

trabalho como dádiva da graça de Bhagavan. Após

ao Narayana Seva, a doação de sangue, o ensino

estas falas dos Jovens Sai, o Dr. V. Mohan, Membro

gratuito para estudantes, a distribuição de água em

do Fundo Central Sri Sathya Sai, dirigiu-se à

lugares públicos, o Seva em lares de idosos,

assembleia. Descrevendo Puttaparthi como a fonte
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de energia perene, o Dr. Mohan destacou que a

FÓRUM DOS EX-ALUNOS

peregrinação a Puttaparthi era uma grande bênção e

SAI – O HABITANTE INTERIOR

um meio para um grande avanço espiritual.

Balaramchandran T. S.

Após isto, foi realizada a cerimônia de
lançamento

do

Bhavishyat

“Antharanga Sai” (Sai, o habitante interior)

Karyacharana Pranalika”, que descreve as atividades

são as palavras de abertura de um Bhajan que

atuais e futuras da Juventude Sai dos estados de

sempre foi caro ao meu coração... Pensando sobre

Andhra

Bhajans,

ele, minha mente retorna aos dias em que entrei no

conduzidos pela Juventude Sai, vieram em seguida,

Campus de Brindavan do Instituto Sri Sathya Sai de

concluindo-se com o Arati.

Ensino Superior, para o programa de Bacharelado

Pradesh

livro

e

“Prastita

Telangana.

Os

em Comércio (B. Com.).

Cerimônia de lançamento de livro.

O colo da mãe é a escola de todo homem. É seu
primeiro templo. A mãe é a riqueza primária de todo
homem. Reconhecer esta verdade sobre a própria
mãe é dever de toda pessoa. Não existe deus maior
que a mãe. O pai é o tesouro de uma pessoa; a mãe
é o deus da pessoa. Em vez de valorizarem essa
riqueza e divindade, os homens se entregam a todo
tipo de atividades para adquirir riquezas e posições.
O pai e a mãe são inseparáveis, como a palavra e
seu significado. Todos devem estimar os próprios
pais como personificações do Divino. A mãe e o pai
podem estar fisicamente separados, mas,
espiritualmente, são um.
– Baba

Para dar uma imagem de quem eu era
naquela época: um menino de uma pequena cidade
em Kerala, nascido em uma família unida entre avós,
pais, tios e amigos. Cresci dentro das quatro paredes
de uma escola local – um paraíso de segurança –
onde completei toda a minha educação, desde o
jardim de infância até a 12ª série. E deste mundo
protegido, onde eu era um pequeno príncipe, me
mudei para o novo mundo de ‘Brindavan’, o parque
de diversão – ou, deveria dizer, de treinamento – do
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Senhor, onde Ele transmitia as lições mais elevadas

convencida, o coração não estava. Dia e noite eu

das maneiras mais simples, de uma forma que só Ele

esperava, contra todas as probabilidades, que um dia

é capaz.

eu receberia a Sua atenção completa, que Ele falaria
comigo, sorriria para mim... a lista de desejos não

Busque Swami no seu interior

tinha fim. Durante muitas noites, eu me sentei

Quando eu deixei para trás minha casa rumo

sozinho no terraço aberto do albergue, derramando

ao mundo novo que era Brindavan, minha amorosa

lágrimas em profusão, pois sentia muita falta dos

mãe, que sabia que eu sentiria muito a sua falta, me

meus pais e o Senhor também “parecia” não estar

disse: “Filho querido, eu sei que você vai sentir

atento à minha miséria.

saudades de mim quando estiver no albergue

Eu estava decidido a ter alguma interação

estudantil. Mas lembre-se de que você está indo para

física com Bhagavan, e a oportunidade chegou logo.

Swami, que é a personificação do amor. Ele

Eu devia pedir a permissão de Swami para conduzir

derramará sobre você o amor de mil mães”. Assim,

os bhajans no mandir. Eu estava sentado numa tarde

eu aterrissei em Brindavan com um coração ansioso

na fila de darshan, esperando Sua chegada, torcendo

para receber da Mãe de todas as mães todo o amor e

com o coração palpitante que Ele ouvisse minha

calor que eu tinha em casa, e ainda mais. Aqueles

prece. Quando Ele se dirigiu para mim naquele dia,

eram dias em que, para mim, o significado da

eu me levantei nervosamente e consegui fazer o meu

palavra “amor” estava restrito às suas expressões

pedido quando Ele chegou perto: “Swami, posso

físicas, como um sorriso, um tapinha nas costas, um

conduzir os bhajans no mandir?”. Sua resposta foi

olhar amoroso, algumas boas palavras... Eu tinha

um sorriso... eu fiquei encantado... mas minha

inclusive imaginado que Swami, sendo a Encarnação

alegria foi curta. Ele fingiu não ter me ouvido

do Amor, falaria individualmente com todos os

claramente

estudantes, e isso diariamente! Mas logo eu percebi

entrevista?” Então, dirigindo-se ao rapaz sentado ao

que a atenção física e diária de Swami era muito

meu lado, Ele disse: “Este menino quer uma

para se pedir! Eu me senti mais que perdido. Por um

entrevista, dê uma a ele”. Toda a fila de rapazes

lado, eu tinha vindo de um lar cheio de pessoas que

sentados perto de mim começou a rir enquanto Ele

me amavam profundamente e, por outro, a fonte do

se distanciava, o sorriso ainda na Sua face. Eu fiquei

amor, em busca da qual eu tinha vindo, parecia tão

desapontado, até mesmo bravo por um momento.

próxima, mas tão distante.

Como Ele podia ignorar minha prece desesperada?

e

perguntou:

“Você

quer

uma

Com a passagem dos dias, eu me tornei mais

Eu não tinha sido capaz de reconhecer o presente

sábio e percebi que não era razoável pedir de Swami

precioso que Ele havia me dado silenciosamente. O

a sua atenção física constante, já que havia milhões

Senhor, que veio para a revitalização do cosmos,

de pessoas vindo até Ele na esperança de receber

tinha tirado um tempo de Sua carreira Avatárica tão

d’Ele um olhar. Mas, embora a cabeça estivesse

importante

para

falar

comigo

–

por

mais
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insignificante que a mensagem “parecesse” ser. E eu

Antharanga Sai. O Bhajan que começava com as

não tinha sido capaz de reconhecer a grande

palavras ‘Antharanga Sai’ se tornou muito mais

importância do momento. Eu levei muito tempo até

significativo para mim então. Era egoísta, eu

começar a desfrutar da doçura daqueles presentes

percebi, pedir a atenção constante e completa do

que Ele me dava.

Swami ‘físico’, já que milhões vinham até Ele por

Uma tarde, nós estávamos sentados em

consolo. Mas eu sempre podia pedir a atenção do

Trayee Brindavan, a morada do Senhor, ouvindo às

‘Antharanga Sai’, que tinha Se instalado em cada

Suas palavras de sabedoria. “Ó mente, não peça”,

coração!

Ele disse por meio de um doce poema em télugo.
“Se você pedir, seu pedido será ignorado e, se parar

Como Swami respondeu à minha prece sincera

de pedir, ele será concedido. Então, ó mente, não

Devagar, mas consistentemente, o Senhor

peça”. A mensagem era clara e eu sabia claramente

me ajudou a buscá-Lo dentro de mim. Eu parei de

que ela era para mim. Eu disse a mim mesmo: “Vou

orar por Sua atenção no reino físico e tentei me

parar de pedir a Swami por sua atenção física, por

voltar cada vez mais para dentro para fazer contato

uma chance de cantar na Sua Presença, e vamos ver

com Ele. Tudo estava bem até aquele dia histórico...

se as preces silenciadas serão respondidas”.

Era dia de Vijaya Dasami e o Senhor estava sentado

Nem dois dias se passaram quando Swami

entre nós, ouvindo a uma performance musical no

disse ao administrador do albergue que Ele gostaria

Sai Ramesh Hall. Minha mente estava muito

de ouvir aos cantores entre os “novos meninos”.

perturbada naquele dia, pois um desejo há muito

Logo eu recebi a oportunidade de cantar na Sua

suprimido tinha se levantado nela. Era um desejo

Presença em Trayee Brindavan, enquanto ele estava

antigo que o Senhor me abençoasse colocando Sua

sentado no balanço (Jhoola) ouvindo com toda a

Mão Divina (Abhayahastha) na minha cabeça. A

atenção. Seu sorriso me cumprimentou quando eu

prece até então não tinha sido respondida e, naquele

terminei meu bhajan. “De onde você vem?”, Ele

dia, por alguma razão eu me lembrei novamente

perguntou. “De Trichur, Swami”, eu disse. Ele sorriu

disso. Eu tentei dizer a mim mesmo que o caminho

novamente e eu fiquei arrebatado de felicidade. Isso

que o Senhor havia me mostrado era o da busca

realmente estava funcionando!

interna, e não o de pedir Sua atenção externamente.

Então despertou em mim a percepção de que

Mas todos os meus esforços foram em vão e a

o Senhor estava, muito silenciosamente, me guiando

tristeza causada pela prece não respondida me roía

ao caminho que me levaria até Ele. O Swami físico

por dentro. Eu logo submergi no dilúvio das minhas

não era para mim, pois Ele se desvencilhava das

lágrimas.

minhas tentativas de me aproximar d’Ele no nível

O programa musical terminou e Swami se

físico. Por outro lado, Ele respondia mesmo antes de

levantou da Sua cadeira para caminhar até o palco

eu completar uma oração dirigida ao Sai em mim...

onde os artistas agora estavam, aguardando Suas
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bênçãos. Ao invés de trilhar o caminho que havia

Sai’ reside. Talvez seja assim o Divino Romance.

sido designado para Ele, Ele nos surpreendeu ao

Tão longe, mas ainda assim tão perto!

entrecortar um caminho para Si entre a fila de

Eu sei que meu Senhor tem Seus olhos

rapazes sentados ao Seu redor. Sua vontade quis que

vigilantes em cada pequeno passo que eu dou. Eu sei

eu estivesse sentado perto do novo caminho que Ele

que Seu coração se alegra a cada pequena bondade

estava pavimentando para Si. Na verdade, eu estava

que eu demonstro em minhas ações e ao menor dos

na periferia interna do caminho escolhido. Meu

meus triunfos, e eu sei que, mesmo agora, enquanto

coração batia violentamente à medida que Ele se

escrevo estas palavras, minha Amada Mãe Sai,

aproximava de onde eu estava sentado. Eu levantei

Antharanga Sai, está, como sempre, pensando em

minha cabeça para olhar para Ele e, quando Ele

mim!

chegou perto de mim, nossos olhos se encontraram.

- O autor cursou Bacharelado em Comércio no

Eu vi naqueles olhos o amor de mil mães que minha

Campus de Brindavan e foi estudante da turma

mãe havia mencionado, o Amor Divino que Ele

de 1997-1999 do Departamento de Administração

tinha até então habilmente ocultado da minha vista.

do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior,

Era evidente para mim que Ele conhecia minhas

Campus de Prasanthi Nilayam.

preces mais íntimas. Ele sabia o quanto eu almejava
o Seu Divino Sparshan (toque). Seu semblante
manifestou um sorriso que eu guardaria em minha
memória para o resto da minha vida. Sob o pretexto

MATRU DEVO BHAVA, PITRU DEVO

de se apoiar enquanto caminhava, Ele colocou Sua

BHAVA

Divina Mão na minha cabeça! Ele, o Morador
Interno, tinha ouvido o grito do meu coração e
respondido como somente Ele é capaz!
Meu caminho continua o mesmo e Swami
para mim continua sendo o ‘Antharanga Sai’, o Sai
no meu coração. Mas são muitos os dias em que,
apesar da consciência de que Ele reside dentro de
mim, o desejo infantil de ser afagado pela Mãe Sai,
as dores da fome de uma palavra, um sorriso, ou um

Celebra-se o Dia de Eashvaramma em

olhar amoroso do canto do Seu olho, preenchem meu

memória da Mãe Eashvaramma, que partiu para a

coração. Mas eu apenas adiciono isso a uma lista de

sua morada celestial em 6 de maio de 1972. Nessa

preces. Embora não sejam respondidas no reino

época, estava sendo realizado em Brindavan o Curso

físico, elas são definitivamente respondidas nos

de Verão sobre Cultura e Espiritualidade Indiana.

reinos mais sutis do coração, onde meu ‘Antharanga

Após terminar o seu banho e realizar o seu culto
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matinal, ela subitamente chamou: “Swami, Swami”.

MENSAGEM DE SAI BABA

Ele respondeu: “Estou indo, estou indo”, e ela se

Sirvam a Deus e alcancem a Liberação

fundiu em Swami. O Nome de Swami estava em

Somente o homem tem a oportunidade de se liberar

seus lábios quando expirou o último alento. O pai do

da roda de nascimentos e mortes da maneira mais

corpo físico de Swami, Sri Pedda Venkama Raju,

agradável, que é servindo a Deus. No entanto, em

exalou o último suspiro no dia 4 de novembro de

resultado da ignorância ou – o que é pior – da

1963, em Prashanti Nilayam. Pela manhã, ele fora ao

perversidade, ele deixa que essa oportunidade lhe

Mandir e dera a Swami quinhentas rupias, dizendo:

escorra das mãos e sofre com pesar e dor, medo e

“Não devo morrer com o fardo de nenhuma dívida.

ansiedade, e assim infinitamente. É escapando das

Sem saber, posso estar em débito com alguém.

garras da fascinação exercida pelos objetos

Guardei três sacas de arroz e de açúcar mascavo que

materiais que o homem pode ter êxito nos seus

comprei com meus próprios ganhos. Organize um

esforços para alcançar a liberação.

banquete com eles após a minha morte”. Tendo feito

- Baba

esse pedido a Swami, foi para casa e morreu
suavemente. Swami, portanto, concedeu a bênção de
uma morte tranquila aos Seus pais. Sempre mostrou
um grande respeito por eles e satisfazia os seus
desejos.
O túmulo (samadhi) dos Divinos Pais de
Swami foi construído na estrada que agora se chama
Samadhi Road, perto de Prashanti Nilayam. No Seu
Aniversário e no aniversário de falecimento da Mãe
Eashvaramma, Ele tinha o hábito de visitar o
samadhi dos pais e lhes prestar homenagens,
passando ao mundo a mensagem de que todos
devem respeitar e reverenciar os próprios pais.
Sempre citava a declaração contida nas Upanishads:
Matru

Devo

Bhava,

Pitru

Devo

Bhava

(“Reverenciem o seu pai e a sua mãe como Deus”) e
exortava todos a reverenciar os pais como Deus.
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