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“Ao longo das eras, o homem vem buscando a libertação, 
esforçando-se para encontrar a liberdade e sair da escravidão. Mas 
ele não compreende corretamente do que precisa se libertar, qual é 

a escravidão, do que precisa ser libertado. Muitos nem estão 
conscientes de que estão aprisionados e amarrados. Por isso, nem 

mesmo tentam se libertar. Será que a prisão é a família, a esposa e os 
filhos? Será que as amarras são as riquezas, as propriedades e as 

posses? Serão as atrações e as aversões a escravidão que o segura? 
Não. Nada disso o segura. A maior escravidão que limita os 

sentimentos e as ações do homem é o fato de ele ignorar quem 
realmente é.”  

- Baba 
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DIVINO DISCURSO DE CHATURTHI 

O PRINCÍPIO DE VINAYAKA É TODO-
PENETRANTE 

Bharat é a terra natal de muitas almas nobres, 
que conquistaram um grande nome e fama em 

todos os continentes do mundo.  
Esta é a terra de pessoas de valor que 
venceram governantes estrangeiros e 

alcançaram a independência.  
Esta é a terra que se sobressaiu na música, 

literatura e em outras belas artes. 
 

(Poema em télugo) 

VINAYAKA PERMEIA O PRINCÍPIO 
VITAL DO HOMEM 

 O festival de Ganesh Chaturthi foi 
celebrado outro dia. Nossos estudantes 
também realizaram uma celebração cheia de 
beleza, esplendor e bem-aventurança. 

Todos Podem Vivenciar o Princípio de 
Vinayaka 

 Encarnações do amor divino – 
estudantes! Antes de tudo, vocês devem 
saber quem é Vinayaka. Vinayaka é o líder do 
universo; não há líder acima dele. Ele é o líder 
e o mestre de todos. Será um infortúnio se 
vocês se esquecerem desse líder e mestre.  
 Ele consome apenas alimentos 
simples, que são cozidos sem óleo. O alimento 
que ele consome é chamado de kudumulu, e é 
preparado triturando-se diversos tipos de 
grãos comestíveis e tornando a massa macia 
ao misturá-la com água e cozinhá-la no vapor. 
Ele consome apenas esses alimentos simples.  
 Esse preparo também é chamado de 
udrallu. Aqueles que têm uma alimentação 
assim não sofrerão da menor das doenças em 
nenhum momento. Vinayaka tem duas 
consortes, Buddhi e Siddhi. Sendo 
companhias constantes de Vinayaka, elas 

adquiriram dele todos os tipos de 
conhecimento. Elas também consomem 
alimentos simples, como Vinayaka.  
 Vinayaka é onipresente. Ele ensina 
através do silêncio e se comporta de maneira 
exemplar. Algumas pessoas pensam que 
Vinayaka é adorado apenas na Índia, mas o 
princípio de Vinayaka é todo-penetrante, e é 
adorado por todos.  
 As pessoas podem seguir muitos 
caminhos distintos, mas todas podem 
vivenciar o princípio de Vinayaka. Esse 
princípio está presente em todos na forma da 
respiração. Será uma grande tolice se vocês 
limitarem a sua adoração a Vinayaka a ídolos 
feitos de barro e metais. Na verdade, 
Vinayaka é o seu mestre, que está em vocês, 
com vocês e ao seu redor. Pela contemplação 
constante de Vinayaka, todos os seus pecados 
serão destruídos. 
 Ontem, nossos estudantes trouxeram 
os ídolos de Vinayaka em carruagens 
decoradas e os levaram para imersão em uma 
procissão. Qual é o significado da imersão dos 
ídolos em água? Quando o ídolo de Vinayaka 
é imerso em água, ele perde a sua forma.  
 

 
 



 Então, o princípio de Vinayaka torna-
se todo-penetrante. Se vocês colocarem 
açúcar na água, ele se misturará com ela, e 
impregnará toda molécula. De forma 
semelhante, a submersão do ídolo de 
Vinayaka na água simboliza seu caráter todo-
penetrante. Vinayaka é o pai divino de todos 
e ama todos os seus filhos. Ele os considera a 
sua única propriedade.  
 Seguindo esse exemplo, todos os pais 
deveriam considerar os filhos como sua 
propriedade. De forma semelhante, os filhos 
também devem ter a mais alta consideração 
pelos pais. Nunca esqueçam a mãe, nunca 
esqueçam o pai.  
 Vinayaka é aquele que concede buddhi 
e siddhi (realizações intelectuais e 
espirituais). Se seu buddhi (intelecto) for 
bom, tudo se tornará bom para vocês. 
Portanto, quando vocês começam os estudos 
ou iniciam qualquer novo trabalho, vocês 
oferecem adoração a Vinayaka. Até antes de 
ingerir alimento, vocês devem orar para 
Vinayaka.  
 Todos os bharatiyas (indianos) oram 
para Vinayaka antes de começar qualquer 
nova empreitada. Quando constroem 
templos, geralmente instalam o ídolo de 
Vinayaka na frente. É uma tradição dos 
bharatiyas, sempre que começam algum 
trabalho, fazer isso apenas depois de oferecer 
adoração a Vinayaka.  
 Quando um cantor deseja apresentar 
um concerto, ele antes oferece adoração a 
Vinayaka. Os nossos estudantes também 
dedicam a primeira canção a Vinayaka 
quando começam o programa de bhajans 
(cantos devocionais). Vinayaka é o mestre da 
sua vida. Não há outro líder que não ele. 

Vinayaka é o Mestre do Universo 

 A adoração de Vinayaka não deveria 
se limitar ao dia de Vinayaka Chaturthi. Vocês 
devem adorá-lo em todos os lugares e em 
todos os momentos, chaturthi, ashtami, 

navami (quarto, oitavo, nono dia de lua nova) 
ou qualquer outro dia. Sarvada Sarva Kaleshu 
Sarvatra Hari Chintnam (em todos os lugares, 
em todos os momentos, sob todas as 
circunstâncias, contemplem Deus).  
 

 
 
 Contudo, há um significado especial na 
adoração de Vinayaka no dia de Vinayaka 
Chaturthi. Como seria difícil para as pessoas 
realizar essa adoração ritualística elaborada 
em outros dias, foi fixado um certo número 
de dias para a adoração especial de Vinayaka, 
como três, cinco ou dez dias.  
 Além disso, é difícil para as pessoas 
preparar todos os dias as ofertas de alimento 
(naivedyam) para Vinayaka, embora seu 
alimento seja muito simples de fácil preparo. 
Seu alimento é cozinhado apenas no vapor, 
sem ser colocado diretamente no fogo. Tal 
alimento nos mantém saudáveis e livres de 
doenças.  
 Embora Vinayaka possua uma grande 
barriga, isso não significa que ele coma muito. 
Ele consome o alimento apenas em 
quantidade limitada. Quando as pessoas 
cantam em louvor a Vinayaka, elas o 
descrevem como bojja ganapati (aquele com 
a barriga grande), mas ele não consome tudo 
que lhe é oferecido.  



 Ele santifica essas oferendas e confere 
bênçãos. Ele está sempre em movimento para 
abençoar os devotos. Deus é assim. Vinayaka 
é o líder de todos os seres. Ele é quem 
controla e sustenta toda a criação. Se 
Vinayaka não sustentar e controlar a criação, 
haverá completa destruição. É apenas 
Vinayaka que protege a criação de vinasha 
(destruição). Ele está presente em todos os 
lugares. Quer estejam conscientes disto ou 
não, ele está sempre com vocês, em vocês, ao 
seu redor, acima e abaixo de vocês. 
 O homem não pode viver sem ar. Esse 
é o princípio vital. Vinayaka permeia o 
princípio vital do homem. As pessoas 
celebram o Vinayaka Chaturthi com grande 
alegria e preparam um grande número de 
pratos deliciosos. Contudo, Ganesha não está 
interessado em comer todos os deliciosos 
itens que lhe são oferecidos.  
 Ele fica feliz em viver a base de ar. 
Aqui, ar simboliza prana (princípio vital). Não 
pode haver vida sem o princípio vital. Vocês 
mesmos podem ver que inspiram e expiram, 
e que não são capazes de viver sem respirar.  
 Quando inspiram, vocês 
experimentam o som “So” e, quando expiram, 
experimentam o som “Ham”. Dessa forma, a 
respiração significa “Soham” (Eu sou Aquilo). 
Na ciência do pranayama, a inalação do ar é 
chamada de puraka, a exalação é chamada de 
rechaka e a retenção é chamada de 
kumbhaka.  
 Só quando as durações da inalação, da 
exalação e da retenção se tornam iguais é que 
se pode alcançar o estado de dhyana 
(meditação). Rechaka, puraka e kumbhaka 
são os três principais aspectos da prática de 
pranayama, e só podem ser aprendidos pela 
graça de Vinayaka.  
 Todos esses processos de inalação, 
exalação e retenção do ar são dirigidos pela 
Vontade de Deus, mas as pessoas não 
compreendem o segredo por detrás disso e 
celebram o Vinayaka Chaturthi de forma 
ritualística. 

Vinayaka é Quem Concede as 
Realizações Intelectuais e Espirituais 

 Vinayaka é chamado de Siddhi 
Vinayaka porque ele concede buddhi e siddhi. 
Ambos são essenciais para o homem. 
VInayaka possui a cabeça de elefante, que 
tem um grande significado. Uma vez que o 
elefante é considerado muito auspicioso, 
todos os grandes templos têm seus próprios 
elefantes para procissões cerimoniais.  
 O elefante é o maior dentre os 
animais. As pegadas de qualquer animal, 
como leão ou tigre, serão apagadas quando o 
elefante imprimir a sua sobre elas. Quando 
um elefante cruza uma densa floresta, ele 
abre um caminho para até mesmo carros, 
ônibus e carruagens seguirem. Quando as 
pessoas estavam indo de Ayodhya a Mithila 
para o casamento de Rama, a procissão era 
encabeçada por elefantes. 

 
A grande procissão foi liderada por elefantes, 

cavalos e carruagens.  O Rei Dasaratha foi 
acompanhado por seus ministros e reis 

vassalos. Parecia que toda Ayodya se movia em 
massa para Mithila. Era uma visão alegre e 

maravilhosa de se ter. 
(Poema em télugo) 

 O elefante é tão poderoso que, quando 
brame, todos os latidos dos cachorros são 



silenciados. Sem compreender o real 
significado da cabeça de elefante de 
Vinayaka, fazemos um ídolo com uma tromba 
e o levamos em procissão. Não apenas 
Vinayaka, mas todos os deuses, transcendem 
as formas físicas.  
 Não pode haver nascimento ou morte 
para aquele que transcende a forma física. 
Deus não tem forma. Se vocês perguntarem a 
Deus “Quem é Você?”, Ele responderá “Aham 
Brahmasmi” (Eu sou Brahman). Quem é 
Brahman? Brahman significa inalação e 
exalação que não têm forma. Ninguém pode 
questionar sobre quem gerou Brahman ou 
onde Ele está. Assim também, o som 
primordial, “Om”, não tem forma.  
 Ele não tem começo nem fim. Como 
pode haver um fim para algo que não tem 
começo? A inalação e a exalação são dois 
processos relacionados. Semelhantes são 
felicidade e tristeza, mérito e pecado. Deus 
está além de tudo isso. Aquele que nasce 
também morrerá, mas Deus não tem 
nascimento nem morte. 
 Vocês não devem nunca se esquecer 
desse princípio divino, que significa unidade 
de toda a criação. Se vocês perguntarem 
quem é Deus, a resposta a essa pergunta será 
que Deus é o princípio uno na diversidade da 
criação.  
 Assim, estudantes, é ilusão sua limitar 
Deus aos ídolos de Rama, Krishna e Vinayaka 
e adorá-los. Vocês viram Krishna em algum 
lugar? Onde Ele está? Vocês viram a imagem 
de Krishna feita por artistas como Ravi 
Varma e criaram um ídolo Dele. Por acaso 
Ravi Varma viu Krishna antes de pintar seu 
retrato? Não.  
 Ele imaginou a forma de Krishna ao 
ler a descrição dada nos textos sagrados e fez 
o retrato. Não há ninguém que tenha visto 
Deus. Contudo, a forma física em que Deus 
encarna possui um grande significado. Deus 
não assume uma forma física sem razão 
nenhuma. Portanto, vocês não devem nunca 
se esquecer da Sua forma física. Deus assume 

uma forma física para fortalecer o tecido 
moral do mundo. 
 Eu fiquei muito feliz em ver o 
entusiasmo dos nossos estudantes ontem, 
quando trouxeram aqui os ídolos decorados 
de Vinayaka. Foi confortante ver que os 
nossos estudantes compreendem o real 
significado do Vinayaka Chaturthi e o 
celebram em seu verdadeiro espírito.  

 

 
 
 Não é possível experimentar o 
princípio divino sem compreender o espírito 
por trás dessas celebrações. Portanto, se 
esforcem para conhecer o significado interno 
dos festivais que são celebrados. Quando 
compreenderem que Vinayaka é o princípio 
divino onipresente, então estarão celebrando 
este festival no seu verdadeiro espírito. Na 
realidade, todos os festivais devem ser 
celebrados com o entendimento adequado do 
seu significado. 
(Bhagavan concluiu o Seu Discurso com o 
bhajan “Vinayaka, Vinayaka...”) 
 
– Do Discurso de Bhagavan no Sai Kulwant 
Hall, Prasanthi Nilayam, em 26 de agosto 
de 2009. 

 
 
 



CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM 

Festival de Ganesh Chaturthi 

 Em Prasanthi Nilayam, o dia 23 de 
agosto de 2009 – dia de Ganesh Chaturthi 
(Festival Hindu dedicado a Ganesha) – foi 
marcado com um grande fervor devocional e 
compaixão, celebrado com cânticos ao Senhor 
Ganesha. Tanto o Nagar Sankirtan (procissão 
com cânticos devocionais) pela madrugada 
quanto os bhajans da manhã no Sai Kulwant 
Hall foram dedicados ao Senhor Ganesha. 
 Na tarde, às 17h05min Bhagavan 
chegou ao Kulwant Hall. Durante Seu 
darshan, Bhagavan abençoou um grande 
número de imagens de Ganesha trazidos 
pelos estudantes e funcionários do ashran 
para a adoração. Bhagavan também abençoou 
a imagem de Ganesha do Mandir, colocada 
para adoração no Bhajan Hall.  
 Depois que Bhagavan se sentou na 
varanda, os estudantes da Universidade Sri 
Sathya Sai apresentaram um excelente 
programa de músicas devocionais.  
 Começando às 17h35min com 
Ganeshashtakam (oito hinos em louvor ao 
Senhor Ganesha), os estudantes encantaram 
a plateia com stotras (canções de prece), 
canções devocionais e peças clássicas, 
cantando a glória do Senhor Ganesha de 
várias maneiras. Este programa - de uma 
grande elevação - terminou às 18h30min, 
após o qual foi distribuída prasadam e o 
arathi foi oferecido a Bhagavan. 
 No dia 25 de agosto de 2009, no Sai 
Kulwant Hall foi realizada a cerimônia para 
marcar a imersão das imagens do Senhor 
Ganesha em seus respectivos locais de 
adoração, pelos funcionários do ashram e 
estudantes.  
 No dia agendado, todas as imagens de 
Genesha foram colocadas em veículos - 
esteticamente ornados de várias formas e 
tamanhos - que estavam enfileirados no 

corredor de entrada, para as bênçãos de 
Bhagavan.  
 Os estudantes das Escolas Sri Sathya 
Sai – Escola Primária, Escola Secundária e 
Universidade – que entoam os Vedas deram 
as saudações de boas-vindas a Bhagavan, com 
poornakumbham e fizeram parte da 
procissão, quando Bhagavan entrou no Sai 
Kulwant Hall às 17h.  
 Ao entrar no Mandir, Bhagavan 
observou com entusiasmo todos os veículos, 
atrativamente ornados com imagens de 
Ganesha, e abençoou os funcionários e 
estudantes que tinham trazidos as imagens 
para a imersão.  
 

 
 
 Esses 22 veículos (engenhosamente 
preparados pelos estudantes das Escolas 
Sathya Sai “Escola Primária, Escola 
Secundária, Universidade” e funcionários de 
vários departamentos do ashram) estavam 
enfileirados ao longo de toda a rota de 
Bhagavan no Mandir, apresentando um 
espetáculo encantador.  
 Entre os veículos ornados de forma 
mais atrativa, podemos mencionar: um 
grande templo, um avião iluminado, um trono 
de ouro, um cavalo alto, um carro de boi, um 
pagode oriental chinês, um enorme lótus e 
vários outros carros, nas mais variadas 
formas e temas.  
 



 
No dia 25 de agosto de 2009, veículos esteticamente 

ornados em vários tamanhos e formas com imagens de 
Ganesha foram enfileirados no Sai Kulwant Hall, o qual 

foi um grande espetáculo. 

 
 Depois que Bhagavan se sentou na 
varanda, os estudantes da Universidade Sri 
Sathya Sai e da Escola Secundária Sri Sathya 
Sai apresentaram um número de dança (cada 
uma das escolas), expressando seu amor e 
devoção ao Senhor Ganesha.  
 Depois disso, um a um, os funcionários 
e os estudantes trouxeram os veículos diante 
de Bhagavan, recebendo Suas bênçãos e 
tirando as imagens para imersão.  
 Depois que todos os veículos foram 
retirados do salão do Mandir, os estudantes 
começaram os bhajans, que foram 
acompanhados em coro pelos estudantes e 
devotos, preenchendo todo ambiente com 
vibrações sagradas.  
 Como os bhajans continuaram por 
quase uma hora, os estudantes e os 
funcionários do ashram voltaram para o 
salão, depois de realizar a cerimônia da 
imersão das imagens de Ganesha, concluindo 
esta celebração auspiciosa de forma feliz. 
Enquanto isso, prasadam abençoada por 
Bhagavan foi distribuída a todos. A 
programação terminou às 18h, com a oferta 
do arathi a Bhagavan. 

A História do Ramayana em Burra 
Katha 

 No dia 24 de agosto de 2009, no Sai 
Kulwant Hall e na Divina Presença de 

Bhagavan, a história de Ramayana foi 
narrada na forma de arte folclórica “Burra 
Katha”. A programação começou às 
17h05min com a prece ao Senhor Ganesha, 
como recomendada pela tradição dessa 
forma de arte. A seguir, foram colocadas 
guirlandas nos três narradores, vestidos no 
estilo tradicional.  
 A história da vida de Rama (desde o 
nascimento de Rama, Lakshmana, Bharata e 
Satrughna, até Seu retorno a Ayodhya, depois 
de matar Ravana) foi então apresentada de 
uma forma mais animada, através de diálogos 
profundos e expressivos, representados pelos 
narradores e entremeados com as canções 
melodiosas da música folclórica.  
 A apresentação animada da história de 
Rama, mostrando os altos ideais que Ele 
encarnou em Sua vida, efetivamente ganhou 
vida com os três narradores, e teve um efeito 
fascinante sobre os ouvintes.  
 A apresentação foi concluída às 
18h05min com a canção “Anandame Sai 
Bhajana, Brahmanandame Sai Bhajana”, 
adequadamente dedicada a Sai Rama, o 
Avatar da Kali Yuga. Ao final da apresentação, 
Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre os 
narradores e sobre os instrumentistas, que 
deram suporte musical a eles. Bhagavan deu 
também a oportunidade cobiçada de uma 
foto em grupo com Ele. Após uma breve 
sessão de bhajans, o programa chegou ao fim 
com o arathi a Bhagavan, às 18h25min. 

Acampamento Jovem de Orissa 

 Entre 26 a 28 de agosto, a Organização 
de Serviço Sri Sathya Sai de Orissa organizou 
um acampamento jovem em Prasanthi 
Nilayam, do qual participaram mais de 700 
jovens, rapazes e moças, de várias partes de 
Orissa.  
 Os jovens participaram das atividades 
espirituais e de seva em Prasanthi Nilayam, e 
também de uma série de palestras feitas por 
oradores eminentes, sobre vários temas 



relacionados à espiritualidade e Seva. No dia 
27 de agosto de 2009, um grupo destes 
jovens apresentou um drama intitulado 
“Reino de Deus, aqui e agora”, no Sai Kulwant 
Hall, na Divina Presença de Bhagavan.  
 O drama retratou a história real de um 
grupo de jovens da aldeia Ambadala de 
Rayagada, distrito de Orissa, que durante o 
81º aniversário de Bhagavan apresentou uma 
peça sobre um lar de crianças carentes.  
 Posteriormente, Bhagavan apareceu 
no sonho de um desses jovens e perguntou se 
eles iam somente fazer uma apresentação 
teatral ou iam torná-la uma realidade. Isso 
rapidamente levou o jovem a converter a 
peça teatral em realidade, resultando no lar 
para crianças carente, apropriadamente 
denominado “Sai Karunalayam”.  
 O lar foi criado pela graça de 
Bhagavan, que, de muitas formas 
inexplicáveis, arranjou terra, recursos 
financeiros e outros recursos para o projeto. 
O desenrolar de toda a história desse sonho 
que se tornou uma realidade foi representado 
da forma como aconteceu, por uma excelente 
direção e uma primorosa atuação do elenco, 
de modo que, quando a história chegou ao 
clímax, todo o público tinha lágrimas nos 
olhos.  
 Comoventes canções, músicas 
apropriadas, uma excelente coreografia e as 
danças emocionantes das crianças deram um 
toque especial a esta peça tão bem 
apresentada.  
 Uma menção especial deve ser feita a 
duas canções da peça, que se destacaram não 
só pelas letras apropriadas e qualidades 
musicais, mas também pelas suas 
excepcionais apresentações. Eram as 
seguintes: “Aadmi Ko Aadmi Kya Deta Hai, 
Allah Deta Hai” (o que faz o homem dar ao 
homem? É Allá quem dá a todos), “Baba Hain 
Apne Commander” (Baba é o nosso líder).  
 O drama iniciou às 17h50min, no Sai 
Kulwant Hall, depois do darshan de Bhagavan 
e terminou às 18h35min. Bhagavan 

permaneceu sentado durante toda a 
apresentação e, ao final, abençoou o elenco e 
posou com eles para fotos. A seguir, houve 
uma apresentação de bhajans liderada por 
crianças do “Sai Karunalayam” e canções 
devocionais feitas pelas jovens de Orissa.  
 Depois da distribuição de prasadam, o 
programa terminou com o arathi a Bhagavan, 
às 18h55min. 
 

 
A peça “O Reino de Deus, aqui e agora” descreveu um 

sonho que se tornou uma história real, através das 
atividades de seva dos jovens de Orissa. Foi apresentado 

no dia 27 de agosto de 2009, no Sai Kulwant Hall. 

Thiruppavai Mahotsava e Andal 
Kalyanam 

 De 9 a 11 de setembro, foi realizado 
em Prasanthi Nilayam um programa de três 
dias para celebrar o “Thiruppavai 
Mahotsava”, que consiste na recitação 
(parayana) de 30 versos (pasurams), dez por 
dia, da obra imortal “Thiruppavai”, composta 
pela santa Andal, de Tamil, em palestras de 
eruditos sobre esses versos e na adoração de 
ídolos entre os cânticos védicos e a recitação 
coletiva do nome de Deus (Nama Sankirtan).  
 As celebrações culminaram com um 
andal kalyanam (casamento ritualístico de 
Andal com Sri Rangamannar), no dia 11 de 
setembro de 2009. O local das celebrações foi 
no Sai Kulwant Hall, que foi lindamente 
decorado com bandeirinhas, faixas e flores.  
 Doze grandes retratos de santos 
Alwar, de Tamil Nadu, foram colocados nas 
laterais do Mandir, enquanto, no centro, 
foram colocadas brilhantes imagens de Sri 
Rangamannar (Lord Krishna) e, nos dois 



lados da varanda, estavam adornados com 
imagens de Andal e Garudalwar, entre 
elaborados arranjos florais. 
 

Adoração de Imagens, Recitação dos 
Nomes de Deus e Palestras em 

Thiruppavai 
 
 Na manhã de 9 de setembro de 2009, 
as festividades começaram às 7h, com rituais 
como swasti vachanam, pratishthapana e 
puja (entoações iniciais, instalações 
ritualísticas de imagens e adoração), que 
foram conduzidos por sete sacerdotes na 
varanda. Enquanto isso, a recitação dos 
primeiros dez versos do “Thiruppavai” foi 
realizada pelos sacerdotes, com grande 
fervor devocional.  
 Depois houve a entoação coletiva de 
Vishnu Sahasranama (1008 nomes do Senhor 
Vishnu) por todos os devotos, no Mandir, 
com oferenda de akshatas (arroz 
santificado).  
 A programação da manhã foi 
concluída às 9h40min com bhajans e arathi. 
Na tarde, o puja aos ídolos foi iniciado pelos 
sacerdotes às 16h, juntamente com a 
entoação sagrada dos cânticos védicos, pelos 
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai.  
 A seguir, houve uma palestra sobre 
“Thiruppavai”, pelo distinto erudito Sri N. 
Srikanta Rao. Focando-se na importância 
desse trabalho de incomum devoção ao 
Senhor Krishna, o erudito palestrante 
observou que Andal – a única mulher santa 
entre os 12 famosos santos Alwar de Tamil 
Nadu – mostrou em sua obra o caminho da 
libertação do homem, através de apenas um 
ponto focal, devoção a Deus.  
 Narrando a história de vida de Andal, 
Sri Rao disse que Andal estava 
profundamente imersa no amor a Krishna, 
como as Gopikas de Brindavan; na verdade, 
conduzindo a si mesma como uma delas, 
resultou na conquista da graça do Senhor.  

 Deus vê a pureza no interior do devoto 
e não a aparência exterior, mostrada nos 
elaborados rituais de adoração, disse Sri Rao, 
descrevendo como o Senhor queria somente 
a primeira guirlanda usada por Andal.  
 Sri Rao concluiu seu discurso 
afirmando que os ensinamentos espirituais 
de Andal foram criados para dar paz, 
prosperidade e felicidade para todo o mundo. 
Depois vieram os bhajans. O primeiro dia do 
programa terminou às 18h15min com o 
arathi a Bhagavan. Foi distribuída prasadam 
a todos ao final. 
 No dia 10 de setembro de 2009, as 
comemorações do segundo dia começaram às 
7h30min, com puja e parayana dos versos de 
11 a 20 de “Thiruppavai”, seguido pela 
entoação coletiva de Sri Sathya Sai 
Sahasranama (1008 nomes de Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba), da qual todos os devotos 
presentes no Sai Kulwant Hall também 
participaram, oferecendo arroz santificado a 
Bhagavan em cada entoação.  
 À tarde, o puja das imagens começou 
às 16h, com elaborados rituais em meio aos 
cânticos védicos pelos sacerdotes e 
estudantes. Após a realização deste puja 
diário, o Dr. M. Srinivas Rao, um estudioso 
erudito do télugo, fez um discurso explicando 
o significado mais profundo dos versos de 
“Thiruppavai”.  
 O orador erudito disse que Andal 
enfatizava a importância de cantar o Nome de 
Deus e estimulou os devotos nestes versos a 
utilizar seus sentidos, mente e corpo para a 
realização de Deus; eles deveriam utilizar a 
língua somente para cantar o Nome do 
Senhor, seus olhos para ver a forma de Deus e 
seus ouvidos para escutar Sua glória. Não 
devemos causar dor a ninguém e devemos 
vencer o ego, disse o distinto orador, citando 
os versos de “Thiruppavai”. O programa do 
segundo dia chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan às 18h55min, depois da 
distribuição de prasadam em todo o Mandir. 



Andal Kalyanam 

 Na manhã do dia 11 de setembro de 
2009, às 7h30min, os sacerdotes começaram 
a cerimônia de puja aos ídolos. A seguir 
houve a entoação coletiva de Lalita 
Sahasranama (1008 nomes da Divina Mãe 
Suprema), da qual os devotos também 
participaram. A sessão de bhajans foi 
conduzida pelos estudantes, começando às 
9h, como de costume. Enquanto isso, os 
sacerdotes realizaram, junto com os cânticos 
védicos, o abhishekam (banho cerimonial) 
dos ídolos com leite, mel, coalhada e pasta de 
sândalo.  
 Depois do abhishekam, os ídolos 
foram decorados com guirlandas. Depois de 
cada abhishekam, foi oferecido arathi aos 
ídolos. O programa da manhã foi concluído 
com os bhajans e arathi às 11h20min.  
 Na tarde do dia 11 de setembro de 
2009, foi realizada a grande cerimônia de 
Andal Kalyanam, o último dia desta 
celebração maravilhosa. Bhagavan chegou ao 
Sai Kulwant Hall às 16h15min e abençoou a 
reunião dos devotos no Mandir, com um 
divino darshan. As festividades de Andal 
Kalyanam começaram depois que Bhagavan 
se sentou na varanda.  
 Primeiramente, os ídolos de Andal e 
Sri Rangamannar foram trazidos pelos 
sacerdotes para a varanda, na área central do 
Mandir, em separados palanques, ao meio 
dos cânticos védicos e música Nadaswaram.  
 Quando os sacerdotes conduziam os 
rituais preliminares, puja e abhishekam das 
imagens, Bhagavan observava as cerimônias 
do local do Mandir onde estavam sendo 
realizadas. Os sacerdotes então trouxeram 
vários itens que iam oferecer às imagens e 
Bhagavan os abençoou graciosamente.  
 Ao final, as guirlandas abençoadas por 
Bhagavan foram trocadas entre as imagens 
de Andal e Sri Rangamannar. Às 17h15min, 
Bhagavan abençoou o Mangal Sutra, que os 
sacerdotes ofereceram a Andal, entre os 

cânticos védicos, as altas notas do 
Mangalavadyam e uma chuva de pétalas de 
rosas nas imagens, marcando a realização do 
matrimônio sagrado de Andal com seu 
Senhor.  
 As imagens magnificamente 
decoradas foram então colocadas juntas, e 
roupas de sedas abençoadas por Bhagavan 
foram oferecidas a elas. 
 

 
A grande cerimônia de Andal Kalyanam foi realizada no 

dia 11 de setembro de 2009, retratando o casamento 
cerimonial de Andal com Sri Rangamannar. 

  
 Durante toda essa cerimônia, a 
entoação de Nadaswaram e Veda foi 
contínua, santificando todo o ambiente com 
sacralidade e felicidade. O clima festivo ficou 
ainda mais elevado com a oferta de um buquê 
de canções devocionais por um grupo de 
estudantes chamados “Estudantes do 
Universo”.  
 Começando com a canção “Andal 
Kalyana Vaibhogame, Rangamannar Kalyana 
Vaibhogame”, eles concluíram sua excelente 
apresentação com a canção Tamil “Amma 
Enral Anbu” dedicada à Mãe Sai. Suntuosas 
prasadans de bobattu (chapatti doce), laddu, 
arroz de tamarindo e arroz doce foram então 
distribuídos para a imensa multidão em todo 
Mandir. Com a oferenda do arathi a Bhagavan 
às 18h20min, as grandes celebrações de três 
dias chegaram ao fim. 

Peregrinação dos devotos do distrito de 
Warangal 



 De 18 a 20 de setembro de 2009, mais 
de 4 mil devotos do distrito de Warangal de 
Andhra Pradesh vieram a Prasanthi Nilayam 
e experimentaram o êxtase de amor e 
bênçãos de Bhagavan. No dia 20 de setembro 
de 2009, as crianças e os jovens Bal Vikas 
deste distrito apresentaram, no Sai Kulwant 
Hall e na Divina Presença de Bhagavan, um 
teatro musical e dança “Janani” (mãe).  
 Baseado nos ensinamentos de 
Bhagavan, o drama exaltou o caráter sagrado 
da terra de Bharat, que deu origem às 
mulheres de virtudes nobres, que 
estabeleceram os grandes ideais da 
maternidade.  
 Pagando ricos tributos à Divina Mãe 
Easwaramma e às mães de outros Avatares, o 
drama retratou, através de pequenos 
esquetes, como Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
está dando o amor de milhares de mães a 
todos, em particular às crianças carentes e 
aos devotos, de maneira geral.  
 Doces canções bem interpretadas, 
excelentes danças das crianças e 
emocionantes músicas fizeram do drama uma 
animada e agradável apresentação. Bhagavan 
permaneceu sentado durante toda a 
apresentação, abençoou o elenco ao final do 
drama, posou para foto em grupo e distribuiu 
roupas a todos.  
 

 
Uma cena do teatro musical com dança “Janani” 

apresentado pelas crianças e jovens Bal Vikas do distrito 
de Warangal no dia 20 de setembro de 2009. 

 

 Ele também materializou um anel de 
ouro para um dos organizadores. O drama 
começou às 18h15min – depois do darshan 
de Bhagavan e da sessão de bhajans pelos 
estudantes no Sai Kuwant Hall – terminando 
às 19h. Depois da distribuição da prasadam 
abençoada por Bhagavan, o programa 
terminou às 19h30min com o arathi a 
Bhagavan. 

Festivais sagrados de Navaratri e Id Ul 
Fitr 

 No dia 19 de setembro de 2009, 
começou uma grande festividade em 
Prashanti Nilayam, com o início de Navaratri 
– nove dias de adoração à Mãe Divina nas 
formas de Durga, Lakshmi e Saraswati. 
 No mesmo dia, depois que Bhagavan 
abençoou o sagrado Kalasha, o Kalasha Puja 
começou no Mandir de bhajans. Também na 
manhã do dia 19 de setembro de 2009, 
começou o Grama Seva, um programa ao 
alcance das grandes massas nas aldeias, 
organizado pelos estudantes e funcionários 
da Universidade Sri Sathya Sai.  
 Os estudantes e funcionários, depois 
de receber as bênçãos de Bhagavan, se 
propuseram a realizar a Divina Missão de 
distribuir prasadam de Bhagavan e roupas 
para as pessoas das aldeias, em cerca de 50 
veículos. 
 

 
Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna começou no 

Auditório do Poornachandra no dia 22 de setembro de 
2009. 

  



 No dia 22 de setembro de 2009, foi 
iniciado no Auditório Poornachandra o Veda 
Purusha Saptaha Jnana Yajna na Divina 
Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
 A primeira reunião do Prasanthi 
Vidwan Mahasabha foi realizada à tarde, no 
Sai Kulwant Hall, onde três distintos 
palestrantes se dirigiram ao público. (As 
reportagens completas sobre Grama Seva, 
Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna e os 
trabalhos do Prasanthi Vidwan Mahasabha 
serão publicadas na próxima edição da 
“Sanathana Sarathi”.)  
 No dia 21 de setembro de 2009, em 
Prasanthi Nilayam, foi celebrado o festival 
sagrado do Id Ul Fitr. O programa começou às 
17h45min com a palestra de Sri Ajit Popat de 
Londres. Sri Popat abordou o significado do 
jejum durante o Ramadan e Navaratri e 
observou que o jejum, a nível físico, não era 
suficiente; a mente deve ser treinada para 
executar o jejum para se atingir a pureza.  
 Sri Popat narrou um incidente de um 
recente Grama Seva, quando, ao receber 
prasadam de Bhagavan, depois de ter 
cumprido seu Id Namaz, na mesquita local, 
um devoto mulçumano afirmou que sua 
oração foi respondida pela misericórdia de 
Alá.  
 

 
O Id Ul Fitr foi celebrado em Prasanthi Nilayam no dia 

21 de setembro de 2009. Um estudante da Escola 
Primária Sri Sathya Sai Primary School falou sobre a 

importância da oração e do jejum nesta ocasião. 

 
 Depois do discurso de Sri Popat, um 
estudante da Escola Primária Sri Sathya Sai 

falou da importância da oração e do jejum 
durante o mês de Ramadan e declarou que foi 
uma grande sorte de todos celebrar o festival 
de Id na Divina Presença de Bhagavan. 
 Essas palestras foram seguidas por um 
elevado programa de música devocional, 
apresentado pelos estudantes da 
Universidade Sri Sathya Sai. O programa 
terminou às 19h30min com o arathi a 
Bhagavan. 
 

 

 

 

DIVINO DISCURSO – CONFERÊNCIA 
ACUMULEM A FORTUNA DO AMOR 

 
O corpo é feito de cinco elementos e está 

fadado a perecer mais cedo ou mais tarde, 
enquanto o morador interno não tem 

nascimento nem morte. O residente interno 
não possui apegos e é a testemunha eterna. 
Para falar a verdade, o morador interno, na 

forma do Atma, é o próprio Deus. 
 

 (Poema em Télugo) 

DESENVOLVAM BOM CARÁTER E AMEM 
A TODOS 

 Encarnações do Amor! O residente 
interno não é escravizado. Atma e Brahman 
são sinônimos para o morador interno. As 
pessoas adoram a Deus sob diversas formas e 
desenvolvem fé nessas formas. Deus, porém, 
não possui forma. Ele é um, mas é chamado 
por diferentes nomes, como Alá, Jesus, Rama, 
Krishna, etc.  
 Esses nomes são resultado da ilusão 
do homem; Deus não tem um nome 
particular. Ekam Sath Viprah Bahudha 
Vadanti (a verdade é uma só, mas os sábios a 
ela se referem por vários nomes). 



Um Único Mau Hábito os Arruinará 

 Vocês veem imagens das muitas 
formas de Deus e desenvolvem fé nessas 
formas. Ninguém jamais viu Deus de fato. 
Qualquer forma na qual tenham fé, Deus se 
manifestará diante de vocês naquela forma. 
Deus é um só; não é dois.  
 Todos se referem a si mesmos como 
“eu”. Crucificar esse “eu” significa abandonar 
o ego. Isso é Divindade. Significa que a 
Divindade não tem nome nem forma 
específicos. Desde os tempos antigos, os 
povos vêm adorando, contemplando e 
ansiando por Deus. 
 As pessoas têm muitos tipos de 
desejos neste mundo. Algumas delas desejam 
excelência nos esportes, outras no canto, 
algumas na oratória, etc. Porém, Dharmaraja 
só possuía um desejo. Ele era apaixonado por 
jogos de azar.  
 Os Kauravas sabiam dessa fraqueza de 
Dharmaraja. Sakuni, tio dos Kauravas por 
parte de mãe, os instigou a convidar 
Dharmaraja para um jogo de dados. Ele 
aceitou o convite para jogar com os Kauravas. 
Dharmaraja e seus irmãos estavam de um 
lado, enquanto Duryodhana, Dussassana e os 
demais Kauravas estavam do lado oposto. O 
dado usado nesse jogo havia sido manipulado 
por Sakuni, para que Dharmaraja perdesse 
qualquer rodada que jogasse. Dharmaraja 
perdeu seu reino.  
 Ele também perdeu a si mesmo, seus 
irmãos e Draupadi. Então, Draupadi foi 
arrastada até a corte dos Kauravas. Ela 
perguntou a todos que estavam ali presentes: 
“Afinal, Dharmaraja não perdeu primeiro a si 
mesmo antes de me apostar? Quando ele 
próprio se tornou escravo dos Kauravas, que 
direito teve de me utilizar numa aposta? Não 
apenas isso: eu sou esposa de cinco maridos. 
Acaso ele obteve o consentimento dos outros 
quatro antes de me apostar? Se todos os 
meus cinco maridos tivessem me apostado, 

eu definitivamente teria me tornado escrava 
dos Kauravas”.  
 Ela apelou a todos para decidir sobre 
o que era dharma (a ação correta). Mas 
ninguém abriu a boca porque nenhum deles 
tinha resposta para essas questões. 

O Mérito de Salvar Vidas é a Verdadeira 
Riqueza 

 Há outro incidente do Mahabharata 
que demonstra o que realmente significa 
dharma. Dronacharya, em sua juventude, 
viveu no reino de Drupada com sua esposa e 
seu filho Aswatthama. Como precisava obter 
leite para o filho, ele certa vez procurou 
Drupada e lhe solicitou uma vaca de 
presente.  
 Como Drupada recusou o pedido, 
Dronacharya se irritou e deixou o reino com 
esposa e filho. Como não havia, naquela 
época, transportes como carros, ônibus e 
trens, eles caminharam até alcançar as 
imediações de Hastinapura. 
 Enquanto caminhava em direção a 
Hastinapura, ele viu os meninos Pandavas e 
Kauravas em torno de um poço. Dronacharya 
perguntou a eles: “Queridas crianças, qual é o 
problema?  
 Por que estão de pé em volta do poço 
desta maneira? O que aconteceu?” Os 
meninos responderam: “Swami, estávamos 
brincando com uma bola que caiu no poço”. 
“Não se preocupem. Eu vou pegar a bola”.  
 Assim dizendo, Dronacharya tomou 
uma flecha e atirou na bola. A flecha atingiu a 
bola. Depois, ele atirou outra flecha que 
acertou a primeira flecha. Dessa maneira, 
atirou sucessivamente, uma flecha atrás da 
outra, fazendo uma corda de flechas, que 
usou para puxar a bola para fora.  
 Vendo esse feito maravilhoso de 
Dronacharya, todos eles cariam a seus pés. 
Eles pensaram que, afinal, haviam 
encontrado alguém que era um grande 
especialista na arte de manejar o arco. 



Levaram essa notícia a Bhishma, que nomeou 
Dronacharya como mestre dos Kauravas e 
Pandavas. 
 Dentre os Kauravas e Pandavas, 
Arjuna em especial aprendeu a arte do 
arqueiro rapidamente e se tornou 
especialista em curto espaço de tempo, 
conquistando o amor e a afeição de seu Guru 
Dronacharya.  
 Todos louvavam sua inteligência e 
habilidade. O nome e a reputação de 
Dronacharya também se espalharam devido a 
isso. Como Aswatthama, filho de Dronacharya 
não conseguia alcançar a habilidade e 
inteligência de Arjuna no manejo do arco, ele 
passou a sentir inveja dos Pandavas.  
 Durante a guerra do Mahabharatha, 
certa noite, ele cometeu o ato hediondo de 
matar os Upapandavas (filhos dos Pandavas), 
sem misericórdia, encoberto pela escuridão. 
Arjuna o arrastou até a presença de Draupadi 
a fim de puni-lo. Em lugar de amaldiçoar o 
malfeitor, ela caiu aos pés de Aswatthama e 
disse: 
 
Foi aos pés de seu pai, Dronacharya, que meus 
maridos aprenderam tudo que sabem. Sendo 
filho de Dronacharya, foi correto você matar 
meus filhos? Como pode ter vontade de matá-
los, sendo eles jovens e estando desarmados, 

dormindo calmamente, sem ter qualquer 
rancor contra você nem desejar qualquer mal 

a você? 
(Poema em Télugo) 

 
 Enquanto Draupadi assim falava, 
Bhima não conseguia suportar a cena. Ali 
estava Aswatthama que merecia ser 
severamente punido por seu ato covarde e 
Draupadi ainda tentava argumentar com 
aquele monstro maligno! Explodindo de 
raiva, Bhima trovejou: 
 
Essa Draupadi é uma mulher estúpida, porque 

advoga a liberdade para esse miserável. Ela 
não sente raiva do matador dos seus filhos. 

Esse assassino Aswatthama não é um 
brâmane. Não o libertem; matem-no. Se não 

fizerem isso, eu mesmo vou esmagar a cabeça 
dele com meu poderoso punho diante de seus 

olhos! 
         (Poema em Télugo) 

 
 Consumido pela fúria, Arjuna estava 
prestes a atacar Aswatthama. Draupadi 
ergueu a mão e lhe pediu para não matá-lo, 
dizendo: 
Oh, Phalguna! Não é correto matar uma 
pessoa que está atemorizada ou perdeu a 
coragem, que está dormindo ou intoxicada, 
que busca refúgio ou é uma mulher. Você não 
deve matar Aswatthama porque ele é o filho 
do seu instrutor (Poema em Télugo). 
 Draupadi se referiu a Arjuna como 
Phalguna (um dos nomes de Arjuna), que 
significa aquele que possui grandes virtudes, 
e prosseguiu: “Você é dotado de diversas 
qualidades nobres. Portanto, deveria desistir 
de matar Aswatthama”. 
 O indivíduo deve aderir ao caminho da 
verdade e, ao mesmo tempo, não deve causar 
mal a ninguém. Sathyam Bruyath, Priyam 
Bruyath, Na Bruyath Sathyamapriyam (fale a 
verdade, fale agradavelmente e não fale uma 
verdade desagradável). Dessa maneira, 
Draupadi indicou o caminho correto a 
Arjuna.  
 O Bhagavata e o Mahabharatha 
contam histórias de muitas mulheres assim, 
virtuosas, que demonstraram elevados ideais. 
Foi somente por causa do conselho de 
Draupadi que Arjuna poupou a vida de 
Aswatthama. Aquele conselho não somente 
salvou a vida de Aswatthama, como também 
pacificou Arjuna.  
 Ela argumentou com Arjuna: “De que 
serve nos preocuparmos com o passado? Não 
lamente sobre o que já aconteceu. De 
qualquer maneira, nossos filhos não voltarão 
à vida. Não vamos fazer outra pessoa passar 
pela mesma agonia que sofremos”. Por causa 



da persuasão de Draupadi, Arjuna desistiu de 
sua raiva.  
 Ele concordou com as argumentações 
dela e, como forma de punição para 
Aswatthama, raspou sua cabeça, tomou sua 
coroa e o deixou ir. 
 Essa foi a maneira como Draupadi 
reagiu à situação; ela não sentiu o mínimo 
ódio contra Aswatthama, que massacrara 
sem piedade todos os filhos dos cinco 
Pandavas. Arjuna poupou, assim, a vida de 
Aswatthama.  
 O que é mais precioso que a vida? Uma 
vida assim tão preciosa merece ser salva a 
qualquer custo. O mérito de salvar vidas é 
nossa verdadeira riqueza. Há muitos 
ensinamentos como esse no Mahabharatha e 
no Bhagavata.  
 

 
 
 As mulheres são dotadas de muitas 
virtudes grandiosas. Elas são nobres e de 
mente ampla. É graças a essas mulheres 
virtuosas que o país foi capaz de grandes 
progressos na antiguidade. Deve-se seguir a 
ética em todo e qualquer aspecto da própria 
vida. Esse é o ensinamento de nossos textos 
sagrados, como o Mahabharata e o 
Bhagavata. 

Ética e Moralidade são as Fundações da 
Cultura Indiana 

 O Mahabharata, o Bhagavata e as 
Upanishads explicam o princípio da 
divindade de uma forma bastante completa. 
Infelizmente, no entanto, os indianos de hoje 
em dia se esqueceram disso. Nessa sagrada 
terra da Índia, a tolerância é considerada a 
verdadeira beleza. O que é beleza?  
 Não se refere à beleza física, mas às 
qualidades como a tolerância. É um sinal de 
fraqueza dos indianos que eles imitem as 
pessoas do ocidente. Não é isso que deveriam 
fazer. Ao contrário, eles deveriam proteger a 
santidade da cultura indiana. Aqueles que 
protegem esta sagrada cultura são os 
verdadeiros indianos.  
 Um indivíduo desprovido de 
moralidade não merece ser chamado de ser 
humano. O dinheiro vem e vai, mas a 
moralidade vem e cresce. Portanto, vocês 
deveriam proteger a moralidade e sustentar 
o caráter. Essa é a verdadeira qualidade de 
um indiano.  
 Sem conhecer sua grande força, o 
elefante implicitamente obedece ao comando 
de um simples treinador que trabalha em 
troca de um salário miserável. Senta-se 
quando lhe pedem para sentar e levanta-se 
quando recebe a ordem de fazê-lo. O 
treinador treina o elefante para que possa 
mantê-lo sob seu controle. Na verdade, o 
elefante é tão poderoso que, com um mero 
balanço de sua cauda, poderia lançar longe o 
treinador. Por não perceber sua força, ele 
obedece ao comando do treinador.  
 De forma semelhante, embora os 
indianos sejam dotados de grande força e 
tenham dominado os Vedas, os Sastras 
(escrituras), os Puranas (mitologias), os 
Itihasas (épicos) e as Upanishads, eles estão 
seguindo a cultura ocidental. Esse é o seu 
grande infortúnio.  
 Eles imitam as maneiras do ocidente e 
até o modo de vestir. O indivíduo deveria 
conhecer os princípios de sua cultura e agir 
de acordo com a própria consciência. Os 
indianos são poderosos o bastante para 



derrotarem seus inimigos no campo de 
batalha. Porém, infelizmente, eles se 
esqueceram totalmente da própria força.  
 Isso não se deve à sua ignorância, mas 
sim à sua inocência. Uma vez que estão 
imitando a cultura ocidental, sua força está 
declinando gradualmente. Por isso, vocês 
devem desistir da imitação. 

O Mau Uso do Dinheiro e do Poder é 
Perigoso 

 Vocês devem observar certos limites 
em todos os campos de suas vidas. Mesmo 
uma fera selvagem como um leão só ataca 
outro animal quando tem fome. Ele não mata 
outros animais desnecessariamente. Quando 
um animal como o leão observa restrições, o 
homem também deveria se conduzir de 
maneira restritiva.  
 Limite é muito essencial. O excesso de 
ego, raiva e desejos levam o homem à 
perversão. Vocês devem orientar suas mentes 
na direção correta, a fim de que vocês 
mesmos não sofram e não causem sofrimento 
aos outros.  
 Vocês devem seguir o caminho que dá 
felicidade aos outros. Só porque são dotados 
de grande força, não devem usá-la de forma 
arbitrária. Devem usá-la de maneira 
apropriada. Muitas crianças se comportam de 
forma descontrolada em nome da liberdade.  
 Elas devem ter liberdade, mas dentro 
de certos limites. Só então sua liberdade terá 
sentido. O mau uso do dinheiro e do 
conhecimento propicia grande perigo. 
 Vocês devem ter sabido através dos 
jornais que a América gastou grande 
quantidade de dinheiro em suas guerras 
contra outros países, como o Iraque. No fim, o 
que foi que a América conquistou? 
 Hoje a sua economia está em crise. 
Isso se aplica a todo indivíduo e a cada país. 
Deus é todo-poderoso. No entanto, Ele não 
usa Seu poder de forma arbitrária. Ele o 
submete a um uso limitado e o utiliza 

somente quando é necessário. De modo 
semelhante, vocês não devem usar seu poder 
de maneira irrestrita e arbitrária. 
 Não desperdicem seus pensamentos. 
Pensamentos em demasia tornam a mente 
instável. (Bhagavan mostra Seu lenço) O que 
é isto? É um pano. Não é um pano, mas um 
emaranhado de fios. Não é nem mesmo um 
emaranhado de fios, mas é algodão. Sem o 
algodão, não poderia haver fios e, sem fios, 
não poderia haver pano.  
 A mente nada mais é do que um 
emaranhado de pensamentos. Vocês não 
devem desperdiçar dinheiro e material. 
Devem limitar a comida servida à quantidade 
que podem comer. Tenham tudo na 
quantidade exata de que necessitam. Se 
tiverem em excesso, usem a sobra para 
ajudar os outros. Jamais ofendam ninguém. 
Ajudar Sempre, Ferir Jamais. É isso que 
precisam aprender. 
 Queridos Estudantes! Jamais firam 
quem quer que seja. Nunca causem dor a 
ninguém. Ao mesmo tempo, não causem a si 
mesmos qualquer sofrimento. O indivíduo 
abençoado é aquele que jamais causa dor aos 
demais nem a si mesmo. Esse é o verdadeiro 
conhecimento que deveriam adquirir.  
 Não é o tipo de conhecimento que 
podem obter dos livros. Vocês pensam que 
podem aprender tudo a partir dos livros 
didáticos. Não sigam simplesmente os seus 
livros. Em vez disso, ponham suas mentes à 
prova.  
 Às vezes, vocês seguem as divagações 
de suas mentes. Outras vezes, agem como 
hipócritas. Isso não é bom. Antes de 
assumirem qualquer tarefa, perguntem a si 
mesmos: “Isso é bom ou ruim?” Se sentirem 
que algo é ruim, afastem-se disso. Se 
sentirem que algo é bom, então, não apenas 
será bom para vocês e sua família, mas para 
os outros também. 

Sejam Bons, Façam o Bem, Vejam o Bem 



 Os palestrantes desta conferência 
expressaram seus pontos de vista sobre o 
tema “Ética e o Mundo Financeiro”. Eles 
falaram sobre o que se deve ou não fazer com 
respeito aos bancos. Essas regras de 
comportamento não se aplicam somente ao 
trabalho bancário, mas a nós mesmos 
também.  
 O que quer que façam de bom ou de 
ruim retornará a vocês. Tudo que 
depositarem no banco poderão sacar. Não se 
sintam vaidosos de estar ajudando o banco 
por depositar ali o seu dinheiro. O depósito 
não irá para ninguém mais; voltará apenas 
para vocês. Estão fadados a se beneficiar, 
mais dia, menos dia.  
 Portanto, lembrem-se de que tudo que 
fazem em suas vidas o fazem para seu 
próprio benefício e não pelos demais. Tudo 
de bom que pensarem ou fizerem em suas 
vidas beneficiará somente a vocês mesmos. 
 Cultivem esses três princípios: daiva 
priti, papa bhiti e sangha niti (amor a Deus, 
medo do pecado e moralidade na sociedade). 
Vocês conquistarão boa reputação ao 
promover moralidade na sociedade. Então, 
todos os seguirão, dizendo: “Ele é uma boa 
pessoa”. Primeiro que tudo, desenvolvam 
amor por Deus.  

 

 
 
 Quando tiverem amor a Deus, 
desistirão de cometer pecados, pensando: “O 

que me acontecerá se eu cometer este 
pecado?” Só quando tiverem amor a Deus e 
medo do pecado tornar-se-ão homens de 
excelente caráter.  
 Quando possuírem caráter elevado, 
serão amados pela sociedade; ninguém os 
odiará. Portanto, desenvolvam bom caráter e 
amem a todos. O amor está em toda parte. 
Deus está em toda parte. Amem a todos, cada 
vez mais. Então o amor em vocês também se 
multiplicará e sua reputação se espalhará 
cada vez mais pelo mundo.  
 Se cometerem um só ato mau que seja, 
deixarão um mau exemplo para os demais. 
Por outro lado, se fizerem somente boas 
ações, todos os elogiarão. Por isso, Sejam 
Bons, Façam o Bem, Vejam o Bem. Este é o 
caminho para Deus.  
 Porém, nada disso se pode aprender 
nos livros. Essa não é uma informação 
textual. Ela vem da pureza de coração. Por 
essa razão, vocês devem desenvolver 
santidade. Entretanto, a santidade se 
encontra atualmente extinta no coração do 
homem. Não há mais o sagrado, somente o 
secreto! Isso não é bom.  
 Se vocês têm o mau hábito de fumar, 
seu amigo também se aproximará, dizendo: 
“Olá, olá! Você é um bom rapaz; me dê um 
também”. Você se tornará o mesmo tipo de 
pessoa que os seus amigos. Diga-me com 
quem andas e eu te direi quem és. Ao 
contrário, se forem bons, sua companhia 
também será boa. 
 Hoje em dia, muitas empresas 
fecharam suas portas. Qual é a razão? Se uma 
empresa condescender em realizar más 
práticas, outras empresas também a seguirão. 
As más práticas se espalham muito 
rapidamente, enquanto existem poucos que 
escolhem as boas práticas.  
 Tenham paciência e perseverança 
para fazer tudo que é bom. Não sigam 
apressadamente qualquer coisa errada. A 
pressa leva ao desperdício. O desperdício traz 
preocupação. Então, não tenha pressa.  



 Em suma, qual é a causa da 
preocupação? Sua pressa é a principal causa. 
Portanto, deveriam desistir da pressa e, 
então, não terão com que se preocupar. 

A Moralidade é Permanente, não o 
Dinheiro 

 Queridos Estudantes! Todos vocês são 
muito jovens. Todos deveriam empreender 
somente boas atividades. Pratiquem boas 
ações e estabeleçam um bom ideal. 
 A sociedade é a única coisa que nos 
protege. Portanto, o serviço à sociedade é 
algo muito necessário. Antes de servir aos 
demais, vocês devem primeiramente servir à 
sua mãe, pai, professor e a Deus. Sua mãe é o 
seu Deus; seu pai é o seu Deus; seu professor 
é o seu Deus.  
 Sua mãe é muito, muito, muito 
importante, até mais do que o seu mestre e 
do que Deus. Por isso, façam sua mãe feliz. 
Quando ela estiver feliz, toda a sua vida se 
tornará feliz. Se fizerem sua mãe infeliz, 
sofrerão por toda a vida. Considerem a 
felicidade de sua mãe como a sua própria 
felicidade.  
 Se ao menos fizerem sua mãe feliz, 
toda a sua vida se tornará feliz. Foi ela que 
lhes deu a vida, criou e protegeu de todas as 
maneiras possíveis. Algumas vezes ela pode 
ficar zangada com vocês, repreendê-los e 
mesmo bater em vocês. Não devem tomar 
isso como ofensa, pensando: “Minha mãe 
brigou comigo e me bateu”. A raiva dela é 
temporária e não dura muito tempo. 
 Vocês devem reconhecer que raiva, 
egoísmo, inveja e luxúria são sentimentos 
temporários. Eles vêm e se vão. Não são 
permanentes. Na verdade, todos os nossos 
pensamentos são temporários; eles vêm e 
vão.  
 Somente uma coisa é permanente: o 
princípio do Atma. Ele é amor, amor, amor! 
Essa é a sua verdadeira e permanente 
propriedade. Amem a Todos, Sirvam a Todos. 

 Além da propriedade do amor, a 
pessoa não precisa de qualquer outra posse. 
Vocês devem realizar serviço com o 
sentimento: “Serviço é o meu Deus, serviço é 
a minha vida”. Jamais sirvam em troca de 
dinheiro.  
 O que é o dinheiro? Ele vem hoje e se 
vai amanhã. Dinheiro não é permanente; é 
temporário. Portanto, não se sintam 
exaltados quando conseguem dinheiro nem 
fiquem deprimidos quando o perdem. A 
moralidade é permanente, não o dinheiro. 
 Estudantes! Hoje é um dia muito feliz. 
Vocês devem orar para que dias felizes como 
esse se repitam sempre. Cultivem a memória 
deste dia em seus corações. Vocês podem ir a 
qualquer lugar que Deus estará sempre com 
vocês. 
Deus é o seu único refúgio onde quer que você 
possa estar; 
Numa floresta, no céu, numa cidade ou vila, no 
topo de uma montanha, 
Ou no meio do oceano profundo 

(Poema em Télugo) 
 Deus está em vocês, com vocês, em 
torno de vocês. Ele jamais os abandonará. Ele 
os protegerá onde quer que estejam. Tenham 
essa fé inabalável em seus corações. Deus não 
é alguém que está com vocês em um dia e os 
deixa no dia seguinte. Ele jamais os 
abandonará. 
(Bhagavan concluiu Seu discurso com os 
bhajans, “Hari Bhajan Bina…” e 
“Subrahmanyam, Subrahmanyam…”)  
  
 Todos vocês são bons estudantes. 
Devem permanecer sempre bons. 
 
– Do Discurso Divino de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 29 
de agosto de 2009, por ocasião da 
conferência sobre “Ética e o Mundo 
Financeiro”. 
 
 

 



REPORTAGEM 
CONFERÊNCIA SOBRE  

“ÉTICA E O MUNDO DAS FINANÇAS” 
 
 Uma conferência de dois dias sobre 
“Ética e o Mundo das Finanças” foi 
organizada pela Universidade Sri Sathya Sai, 
em Prasanthi Nilayam, nos dias 28 e 29 de 
agosto de 2009.  
 Além do Diretor-Presidente do 
Reserve Bank da Índia, Duvvuri Subba Rao, e 
do ex-Diretor-Presidente, Y. Venugopal 
Reddy, cerca de 25 diretores do mundo das 
finanças participaram da conferência, 
representando instituições reguladoras, 
bancos comerciais, companhias de seguro e 
agências de investimento.  
 Dentre estes, podemos citar os bancos 
Reserve Bank da Índia, SEBI, ICICI Bank, SBI, 
Kotak Mahindra, HDFC Bank, Andhra Bank, 
Canara Bank, ING Vysya Bank, Deutsch Bank, 
Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Barclays, 
AR Birla Financial Services, IRDA, ICICI 
Prudential, Banco Allahabad, IFFCO Tokyo 
General Insurance e Birla Sun Life.  
 Os estudantes e a equipe da 
Universidade Sri Sathya Sai exerceram um 
importante papel na conferência. 
 

 

O venerável reitor da Universidade Sri Sathya Sai, 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, na varanda do auditório 

da universidade, após inaugurar a conferência sobre 
“Ética e o Mundo das Finanças”, em 29 de agosto de 

2009. Sentado com Ele na varanda estão (a partir da 
esquerda): Prof. Vishwanath Pandit, vice-reitor da 

Universidade Sri Sathya Sai; Dr. Y. Venugopal Reddy, ex-
Diretor-Presidente da RBI; Dr. Duvvuri Subba 
Rao,Diretor-Presidente da RBI e Subba Rao. 

Sessão Inaugural 

 A conferência foi inaugurada pelo 
venerável reitor da Universidade Sri Sathya 
Sai, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, acendendo 
a luz sagrada às 10 horas da manhã do dia 28 
de agosto de 2009, no auditório da 
universidade.  
 Em seu discurso de boas-vindas, o 
Prof. Vishwanath Pandit, vice-reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai, expressou 
gratidão a Bhagavan, sem cujo divino desejo 
tal evento não teria sido possível.  
 Destacando a relevância da 
conferência para a atual situação das finanças 
no mundo, o Prof. Pandit enfatizou a 
necessidade de uma educação baseada em 
valores, de modo que as instituições 
educacionais deem à sociedade homens e 
mulheres de caráter impecável com altos 
valores morais, da forma como são 
praticados pela Universidade Sri Sathya Sai.  
 Como ponto principal de seu discurso, 
o Diretor-Presidente do RBI, Duvvuri Subba 
Rao, agradeceu a Bhagavan pela 
oportunidade de participar desta importante 
conferência, a qual era bastante relevante 
diante da situação que prevalece no mundo 
das finanças atualmente.  
 Rao mencionou as dimensões éticas 
do Reserve Bank of India e salientou que a 
ética no setor das finanças poderia ser 
fomentada através do fomento de um sistema 
de valores na sociedade como um todo, pois o 
setor das finanças é um reflexo da sociedade.  
 O orador seguinte, Dr. Y. Venugopal 
Reddy, ex-Diretor-Presidente do Reserve 
Bank, discorreu sobre as relações entre 
valores, moralidade, ética e mercado e 
governo, questionando algumas das práticas 
indesejáveis que estão sendo seguidas pelo 
setor financeiro.  
 Ele concluiu seu discurso dizendo que 
havia no mundo o suficiente para satisfazer 
as necessidades de todos, porém não o 



suficiente para satisfazer a ganância de 
apenas uma única pessoa.  
 O último orador da sessão da manhã 
foi Sri S. V. Giri, ex-vice-reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai. Sri Giri destacou 
a importância dos valores humanos para o 
bem-estar do indivíduo, da sociedade e do 
mundo; explicou como os valores estavam 
sendo inculcados nos estudantes da 
Universidade Sri Sathya Sai, através de 
atividades como o Grama Seva. 

Sessão Plenária 

 Uma marcante sessão plenária da 
conferência aconteceu à tarde, no Sai 
Kulwant Hall, diante da Divina Presença do 
Venerável Reitor da universidade, Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba. Os eventos da 
conferência começaram às 17h20min, 
quando Bhagavan veio até a varanda após 
abençoar os devotos no Sai Kulwant Hall, com 
Seu divino darshan. 
 Ao término, Sri Naren Ramji, Escrivão 
da Universidade Sri Sathya Sai, apresentou 
um resumo dos eventos da sessão inaugural 
da manhã, no auditório da universidade. Sri 
Ramji declarou que esta conferência tinha um 
significado muito especial não somente 
porque todos os principais setores do mundo 
financeiro estavam participando e discutindo 
um assunto de imensa importância, mas 
também porque o próprio Bhagavan a havia 
convocado.  
 Então, Sri Ramji nomeou os delegados, 
os quais, um por um, vieram oferecer suas 
saudações a Bhagavan para então ocuparem 
seus lugares na varanda. 
 O primeiro orador da sessão foi Sri 
K.V. Kamath, ex-presidente do ICICI Bank. 
Kamath mencionou a recente crise financeira 
no mundo e observou que a falta de ética e de 
moralidade eram os principais fatores 
responsáveis por tal situação.  
 Cumprimentando a Universidade Sri 
Sathya Sai por seu sistema de educação 

baseado em valores humanos, Sri Kamath 
destacou que não havia melhor lugar do que 
esse para sediar uma conferência sobre tão 
importante assunto.  
 Sri Kamath enfatizou a necessidade de 
se construir um sistema financeiro forte e 
acrescentou que a Índia conseguiu de resistir 
a este grande desafio porque a sociedade 
indiana se baseava nos sólidos fundamentos 
de espiritualidade e valores, os quais 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba vem ensinando 
aos Seus alunos, devotos e ao mundo inteiro. 
 O orador seguinte foi Sri Gunit 
Chaddha, Diretor-Presidente do Deutsch 
Bank -Índia. Declarando que a oportunidade 
de falar diante da Divina Presença de 
Bhagavan tinha sido a experiência na qual 
mais se colocou de forma modesta diante de 
alguém em sua vida, Sri Chaddha expressou 
gratidão a Bhagavan por isso.  
 Observando que a excessiva ganância 
e a erosão dos valores eram as principais 
causas da atual crise financeira, o eminente 
orador disse que o sistema de valores que 
está sendo praticado por mais de seis mil 
bacharelandos da Universidade Sri Sathya Sai 
era altamente necessário no setor financeiro 
para torná-lo forte e saudável. 
 O terceiro orador, Sri K.R. 
Ramamoorthy, presidente do ING Vysya 
Bank, disse que ele devia sua segunda vida a 
Bhagavan, contando como tinha sido salvo 
por Bhagavan, no ataque terrorista no Taj 
Heritage, em Bombaim, em 26 de novembro 
de 2009.  
 Falando sobre os valores no setor 
financeiro, o eminente orador observou que 
competência e integridade eram as duas 
principais qualidades que um banqueiro deve 
possuir. Comentando o estado atual dos 
negócios na Índia, Ramamoorthy disse que 
todos buscavam ganhos individuais em vez 
de construir uma sólida instituição e 
acrescentou que não se poderia encontrar 
uma instituição melhor do que uma 



instituição Sai e um líder melhor do que 
Bhagavan, que guia pelo exemplo.  
 O orador seguinte, Sri V. S. Das, diretor 
executivo do Reserve Bank of Índia, disse que 
acreditava que se podia tirar grandes lições 
ao assistir essas conferências, nas quais havia 
demonstração prática de hospitalidade, 
administração apoiada em sistemas e 
capacidade organizacional - tudo estava lá 
para se ver e absorver. O eminente orador 
disse que o Reserve Bank estava 
comprometido em fornecer um sistema 
financeiro saudável ao país e acrescentou que 
o banco havia determinado uma séria de 
normas abrangentes que iriam assegurar 
estabilidade financeira e evitar qualquer crise 
financeira.  
 Sri Jagdish Capoor, Presidente do 
HDFC Bank, que falou a seguir, observou que 
a atividade financeira não estava de forma 
alguma separada dos valores morais. O 
eminente orador acrescentou que não 
poderia haver melhor lugar para sediar uma 
conferência como esta do que a Universidade 
Sri Sathya Sai, em que cada estudante estava 
imbuído de altos valores morais e disciplina, 
como eram ensinados por Bhagavan.  
 O último orador da sessão foi o Dr. G. 
Venkataraman, ex-vice-reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai, que explicou, em 
detalhes, os diversos projetos de serviços de 
Bhagavan relacionados com fornecimento de 
água às populações, educação de qualidade 
gratuita e hospitais gratuitos.  
 O eminente orador concluiu sua fala 
declarando que todos os problemas do 
mundo podem ser resolvidos seguindo-se o 
caminho de sathya, dharma e prema, algo que 
Bhagavan estava mostrando ao mundo 
através de Seu exemplo. 

 

 
A sessão plenária da conferência foi realizada no Sai 

Kulwant Hall, na tarde do dia 28 de agosto de 2009, na 
qual muitos eminentes oradores expressaram seus 

pontos de vista sobre o atual estado do mundo 
financeiro e falaram sobre as medidas de correção 
necessárias para estabelecer um sistema financeiro 

forte no mundo. 

Painel de Discussões e Conclusões 

 A conferência tratou de quatro 
assuntos principais em seu painel de 
discussões: (1) Quintessência da Ética, (2) 
Comportamento e Estrutura de Instituições 
Financeiras, (3) O Papel do Governo e das 
Autoridades Legislativas e (4) O Papel da 
Educação.  
 A conferência deliberou, em detalhes, 
sobre a origem e as consequências da atual 
crise econômica e como ela tinha atingido o 
mundo inteiro, provocando desemprego, 
fechamento de empresas, acentuada 
desigualdade e inúmeros outros problemas 
em níveis micro e macro.  
 Uma mensagem que surgiu de forma 
forte e clara foi que, na raiz do problema, 
estava o predomínio de muitos desejos e 
ganância por parte dos investidores, postura 
indulgente dos banqueiros, indiferença por 
parte das autoridades legislativas e, em 
muitos casos, uma mentalidade aventureira 
mal orientada.  
 Sob a psicose da ganância e do 
egoísmo, foi ignorado o fato de que altas 
taxas de retorno também trazem um grande 
risco. Um ponto central para ser mantido em 



mente é que, na qualidade de instituições 
financeiras que estão lidando com dinheiro 
pertencente a outros, elas devem se 
considerar procuradoras. 
 A conferência dedicou um tempo 
considerável para discutir o papel dos 
valores humanos e das regras éticas 
relevantes para o mundo financeiro e como 
isso deveria servir para o benefício dos 
indivíduos e da sociedade como um todo. 
Ficou claro que a fé excessiva no processo de 
mercado estava mal colocada.  
 É realmente necessário que todos 
estejam preocupados não somente com seus 
próprios interesses individuais, mas com o 
bem-estar da sociedade inteira, a fim de 
garantir que os resultados do mercado sejam 
de benefícios materiais que levem à total 
felicidade social.  
 De modo nenhum é exagerada a 
importância atribuída aos valores humanos 
básicos para tudo isso. Ficou completamente 
claro que um novo mundo próspero e feliz 
não pode ser construído com base na 
promoção do consumismo como está sendo 
feito atualmente.  
 A importância de colocar limites sobre 
os desejos, como é ensinado por Bhagavan, é 
essencial para a mais verdadeira felicidade. 
 No final da conferência, tratou-se o 
problema básico de como os valores éticos e 
morais poderiam ser firmados na mente e 
promovidos através de educação adequada. 
Isso deve começar na infância quando os pais 
têm que carregar maior responsabilidade.  
 É preciso que eles mesmos mostrem 
exemplos de conduta moral correta a serem 
seguidos pelas crianças. Todos concordaram 
unanimemente que o modelo de educação de 
Sri Sathya Sai, com seu foco central na 
construção do caráter, espírito de serviço e 
adoção do amor como o pulsar básico do 
coração em todos os contextos, é o sistema 
ideal.  
 O fato de que desenvolve habilidades 
sem perder de vista o objetivo de formar 

cidadãos ideais para o futuro foi suficiente 
para remover qualquer receio.  
 A conferência deliberou sobre o modo 
como as políticas governamentais, as 
iniciativas privadas e um envolvimento 
coerente e comprometido da própria 
sociedade precisam ser adequados para criar 
um mundo melhor para o futuro.  
 Todos concordaram que o amor a 
Deus leva ao medo do pecado, o que, por sua 
vez, asseguraria a moralidade na sociedade. 
 Além dos oradores que expressaram 
seus pontos de vista nas sessões inaugural e 
plenárias da conferência, os especialistas de 
alto nível no campo das finanças que 
participaram destas deliberações foram: 
Kalpana Morparia, presidente da JP Morgan-
India; A. Giridhar, diretor executivo da IRDA; 
R. Sridharan, MD, SBI; R.S. Reddy, presidente 
e diretor administrativo do Andhra Bank; 
Uday Kotak, vice-presidente executivo e 
presidente do Kotak Mahindra Bank; Usha 
Narayanan, diretor executivo da SEBI; Meera 
Sanyal, presidente do RBS / ABN Amro Bank; 
Ravi Duvvuru, superintendente do Kotak 
Mahindra Bank; Amitabh Chaturvedi, MD, 
Dhanalakshmi Bank; K.R. Kamath, CMD, 
Allahabad Bank; V. Vaidyanathan, MD e 
presidente da ICICI Prudential; Aditya Puri, 
MD, HDFC Bank; Sreeram Iyer, presidente do 
Standard Chartered Bank; Ajay Srinivasan, 
diretor executivo da AV Birla Finance 
Services; S. Narayanan, presidente da IFFCO 
Tokyo General Insurance, A. 
Balasubramanian, presidente da Birla Sun 
Life AMC. 

Sessão de Encerramento 

 A Sessão de Encerramento da 
conferência foi realizada no Sai Kulwant Hall, 
na noite de 29 de agosto de 2009. Bhagavan 
veio até o Sai Kulwant Hall às 17 horas e 
derramou Suas bênçãos sobre todos os 
participantes.  



 Estes participaram dos bhajans, 
apresentados pelos estudantes da 
Universidade Sri Sathya Sai. Após os bhajans, 
Bhagavan abençoou a respeitável reunião 
com um inspirado Discurso que encerrou 
com chave de ouro esta conferência de 
altíssima qualidade. Ilustrando Seus 
argumentos com histórias do Mahabharata, 
Bhagavan exortou todos a proteger a 
moralidade e ganhar a riqueza do amor 
divino, em vez de acumular riquezas 
terrenas. 
 Bhagavan ofereceu três princípios 
para o homem seguir, os quais são 
necessários não somente para redimir sua 
vida, mas também de grande benefício para 
estabelecer a moralidade na sociedade. Estes 
princípios são: daiva priti, papa bhiti e 
sangha niti (amor a Deus, medo do pecado  e 
moralidade na sociedade). (O texto completo 
do Discurso de Bhagavan foi apresentado em 
outra parte desta edição.)  
 O programa foi encerrado com o 
oferecimento do arathi a Bhagavan, às 
18h45min.  
 Ao final, uma prasadam foi abençoada 
por Bhagavan e distribuída para todos os 
delegados e devotos, no Sai Kulwant Hall. 
Com isso, as deliberações da conferência 
chegaram a uma feliz conclusão. 
 
 
 

COMEMORAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM 

 Muitos programas culturais e musicais 
foram organizados em Prasanthi Nilayam 
pela Organização de Serviço Sri Sathya Sai de 
Kerala, por ocasião de Onam. Mais de 6 mil 
devotos vieram a Prasanthi Nilayam de todas 
as partes de Kerala para comemorar este 
festival sagrado na Presença Divina de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

 O primeiro programa que formou 
parte destas comemorações foi um drama 
intitulado “Sankara Digvijayam” encenado 
pelas crianças Bal Vikas do distrito 
Thiruvananthapuram, de Kerala, em 31 de 
agosto de 2009.  
 O drama retratou a história completa 
deste grande luminar através de canções, 
danças, diálogos e comentários, com uma 
inserção criteriosa de versos sânscritos 
compostos por Sankara, os quais não 
somente refletiam sua vida e seus 
ensinamentos, como também expunham a 
filosofia do Advaita proposta por esse erudito 
dos Vedas e Upanishads. 
 O script do drama não foi apenas 
meticulosamente preparado, como também 
dirigido e interpretado com perfeição. 
Começou às 16h40, após o darshan de 
Bhagavan no Sai Kulwant Hall e encerrou às 
17h40. Ao final do drama, Bhagavan 
abençoou as crianças e lhes distribuiu 
roupas. Também materializou uma corrente 
de ouro para o rapaz que fez o papel de 
Sankara. A isso se seguiram os bhajans. Na 
ocasião, distribuiu-se prasadam abençoada 
por Bhagavan para todos. O programa se 
encerrou com o arathi para Bhagavan às 
17h55. 
 

 

O drama “Sankara Digvijayam” apresentado pelas 
crianças Bal Vikas em 31 de agosto de 2009 expôs a vida 

e a filosofia de Adi Sankara. 

 
 A Organização de Serviço Sri Sathya de 
Kerala organizou dois programas em 1° de 
setembro de 2009 como parte das 



comemorações de Onam. Primeiro os 
estudantes de Sri Sathya Sai Vidyapeeth, 
Srisailam, apresentaram um drama intitulado 
“Bhakta Tukaram”, realçando a profunda 
devoção e a fé firme de Tukaram, pelas quais 
ganhou a graça sem limites do Senhor Vitthal, 
que lhe deu proteção e o salvou em todas as 
situações críticas da vida. Embelezadas com 
as composições devocionais (abhangs) 
imortais de Tukaram, o drama passou a 
mensagem que a renúncia e o Namasmarana 
podiam tornar o homem querido por Deus, 
como exemplificado pela vida de Tukaram. 
 

 
Os estudantes de Sri Sathya Sai Vidyapeeth, Srisailam, 
apresentaram o drama “Bhakta Tukaram” em 1° de 

setembro de 2009, para retratar a vida e os 
ensinamentos de Tukaram, o santo festejado de 

Maharashtra. 

 A peça, que começou às 17h, terminou 
às 17h35. A ele seguiu-se um concerto 
musical devocional apresentado por uma 
renomada cantora, K. S. Chitra. Iniciando sua 
apresentação com uma prece em sânscrito 
para o Senhor Ganesha, a cantora extasiou a 
plateia com canções devocionais, incluindo 
alguns famosos bhajans de Mira. Concluiu seu 
programa com o bhajan “Chittachora Yashoda 
Ke Baal”, seguida em coro pela plateia. Ao 
final da apresentação, Bhagavan derramou 
bênçãos sobre ela, deu-lhe a ambicionada 
oportunidade de tirar fotos com Ele, 
presenteou-a com um sari e materializou 
uma corrente de ouro para sua filha. 
Bhagavan também distribuiu roupas para os 

artistas que deram apoio instrumental a ela. 
Depois houve uma breve sessão de bhajans 
conduzidos pelos estudantes. Nessa ocasião 
foi distribuída prasadam abençoada por 
Bhagavan para todos. O programa se 
encerrou com arathi para Bhagavan às 
18h45. 
 

 
No dia auspicioso de Onam, no dia 02 de setembro de 
2009, foram feitas decorações especiais na varanda, 
onde se montou um sanctum sanctorum ao estilo de 
Kerala, com coluna de lâmpadas (Deepastambham). 

 Realizou-se uma grande cerimônia no 
Sai Kulwant Hall, no dia 02 de setembro de 
2009, para celebrar o festival sagrado de 
Onam.  
 O Sai Kulwant Hall exibiu um ar 
festivo com as decorações ao estilo de Kerala, 
incluindo grinaldas feitas de folhas tenras de 
coqueiro, sombrinhas ornamentais, folhas de 
bananeiras, flores frescas e banners 
desejando “Feliz Onam” pendurados em 
todos os lados do salão.  
 Decorações especiais foram feitas na 
varanda, onde se montou um sanctum 
sanctorum ao estilo de Kerala, com coluna de 
lâmpadas (Deepastambham). Um arranjo 
floral foi disposto ao longo da varanda, 
acompanhado de oferendas auspiciosas. 



 Foi dada a Bhagavan uma grandiosa 
recepção ao entrar no Sai Kulwant Hall na 
manhã de Onam, no dia 02 de setembro de 
2009, às 9h30. Enquanto as meninas 
estudantes, em pé de ambos os lados da 
passagem de Bhagavan, ofereciam a Ele as 
boas-vindas com lâmpadas acesas nas mãos, 
os músicos de Panchavadyam e Nadaswaran, 
acompanhados por uma banda de moças, 
ofereciam-Lhe as boas-vindas com doces 
notas musicais. Os bhajans, que começaram 
às 9h00, continuaram enquanto Bhagavan 
derramava a bem-aventurança de Seu 
darshan sobre os devotos ansiosos nesta 
manhã auspiciosa. Após chegar à varanda, 
Bhagavan observou cuidadosamente as belas 
decorações feitas lá. No final dos bhajans, às 
10h10, foi oferecido arathi a Bhagavan, 
marcando a conclusão do programa matinal.  
 À tarde, Bhagavan entrou no Sai 
Kulwant Hall às 16h20 em meio aos cantos 
védicos e às notas musicais do 
Panchavadyam, e abençoou a enorme 
assembléia de devotos com Seu Discurso 
Divino. Antes do Discurso de Bhagavan, Sri 
Jaya Kumar, segundo Secretário Principal do 
Governo de Kerala, dirigiu-se à multidão. O 
distinto orador observou que não há maneira 
melhor de celebrar Onam do que vir para a 
morada divina de Bhagavan e aquecer-se na 
ambiência de Seu amor e graça. No dia de 
Onam, as pessoas de Kerala fizeram 
decorações florais em seus quintais por dez 
dias para recepcionar o Rei Bali, disse Sri 
Jayakumar, e acrescentou que essas 
decorações simbolizavam decorar o altar de 
nosso coração como santuário para Baba.  
No Seu Discurso após esta fala, Bhagavan 
exortou os devotos a observar daiva piti, 
papa biti e sangha niti (Amor a Deus, Medo 
do Pecado e Moralidade na Sociedade) para 
redimir suas vidas. Todos devem fazer 
esforços para adquirir a riqueza da 
moralidade, disse Bhagavan, e acrescentou 
que, sem moralidade, a pessoa não pode ser 
chamada de ser humano no verdadeiro 

sentido do termo. Bhagavan enalteceu o povo 
de Kerala pela pureza de seu coração e 
observou que era devido à pureza de sua 
gente que Kerala tinha fartura, paz e bem-
aventurança.  
 

 
Os estudantes de Sri Sai Vidya Vihar, Aluva, 

apresentaram o drama “Bhakta Nandanar” no dia 02 de 
setembro de 2009, retratando os principais 

acontecimentos da vida deste grande devoto de Shiva. 

 Após o discurso de Bhagavan, os 
estudantes do Sri Sai Vidya Vihar, Aluva, 
Kerala, apresentaram um drama intitulado 
“Bhakta Nandanar”, retratando os 
acontecimentos principais da vida deste 
grande devoto de Shiva para mostrar como 
esta profunda devoção e fé inabalável o 
fizeram ganhar a graça sem limites do 
Senhor.  
 O primeiro incidente ilustrou como o 
ídolo de Nandi (o touro de Shiva), em frente 
do templo de Thirupangur, moveu-se para o 
lado para que Nandanar e seus amigos 
tivessem o darshan do Senhor no sanctum 
sanctorum, já que ele não tinha permissão de 
entrar no templo porque pertencia a uma 
casta inferior. 
 Outro incidente mostrou como 
Nandanar não foi prejudicado pelo fogo e 
emergiu dele nos trajes de um brâmane, pois 
os sacerdotes do Templo de Chidambaram 
lhe prescreveram o teste do fogo para que se 
purificasse antes de penetrar no templo. 
Cenários e decorações fabulosos e habilidade 
soberba na direção tornaram possível 
apresentar esses incidentes de maneira 
realista.  



 A atuação excelente dos atores, as 
canções de Nandanar bem executadas e a 
música emocionante destacaram o valor do 
drama. A peça, que começou às 17h30, 
terminou às 18h25. Bhagavan permaneceu 
sentado durante toda a apresentação, 
abençoou o elenco ao final do drama, 
distribuiu roupas aos participantes e posou 
para fotografias com o grupo. 
 Ele também materializou uma 
corrente de ouro para o estudante que 
representou o papel de Nandanar. Com esta 
excelente apresentação, as celebrações de 
Onam em Prasanthi Nilayam chegaram a uma 
feliz conclusão. Distribuiu-se prasadam 
abençoada por Bhagavan para todos. O 
programa chegou ao final com a oferta de 
arathi para Bhagavan às 18h40. 
 
“Para se conquistar um título como mestrado 
ou doutorado, quanto se tem que lutar? Para 
se ganhar a subsistência, luta-se muito. Que 
esforços você está fazendo para ver Deus? 

Nenhum mesmo! Você pensa que Deus deve ser 
facilmente acessível. Que não deve haver 

nenhuma necessidade de dar um passo, de 
gastar um centavo, de mexer o corpo; e, ainda, 

que a meta suprema deva cair em seu colo!” 
- Baba 

 
 
 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 
FLORES DE FÉ 

 FÉ é o único caminho que conduz ao 
conhecimento. Cito aqui a fé inabalável de 
alguns, que deixou uma impressão indelével 
em mim e me ajudou na crença da graça 
divina.  
 A construção da cúpula central, no 
terraço do Mandir, estava em andamento. 
Baba atribuiu a tarefa de supervisão do 
trabalho a mim e a Patel, que incluía a 
abertura da porta que leva para o terraço na 

parte da manhã para os trabalhadores e de 
seu fechamento no final do dia. 
 Uma noite, quatro soldadores 
disseram: “Já está anoitecendo. Vamos 
embora e voltaremos amanhã de manhã para 
continuar o nosso trabalho e terminaremos à 
noite”. Nós concordamos e eles estavam 
prestes a sair quando Baba apareceu numa 
visita surpresa.  
 

 
Mandir de Prasanthi Mandir após a construção de suas 

cúpulas . 

 
 Ele nos instruiu para que o trabalho 
fosse concluído à noite e saiu. Os 
trabalhadores, que tinham ouvido Baba, 
calmamente voltaram ao trabalho, 
recolhendo suas ferramentas. Perguntei a 
eles: “Vocês disseram que seriam capazes de 
concluir o trabalho só amanhã à noite. Vocês 
deveriam ter dito o mesmo a Baba. Ele é 
sempre gentil e teria permitido, de bom 
grado, que vocês saíssem”. O homem 
principal do grupo disse: “Se o próprio Swami 
vem e diz, estará concluído à noite, o serviço 
será completado por Sua Graça”.  
 De alguma forma, ficamos incrédulos 
com a declaração filosófica do homem. Nós os 
achávamos lerdos no trabalho. Se, no meio da 
jornada, eles saíssem para o almoço, não 
saberíamos quando iriam retornar, 
recomeçar e terminar o trabalho. Nós não 
sabemos quanto tempo tivemos que ficar lá 
no frio cortante.  



 Às oito horas da noite, Patel e eu 
descemos separadamente à cantina para 
jantar sem atrapalhar os operários que 
estavam trabalhando sem descanso, mas com 
determinação.  
 Eram 20h45min quando ouvimos 
passos na escada e a porta se abriu. Baba 
entrou acompanhado por três estudantes 
carregando folhas de bananeira, copos, jarros 
de água e duas bandejas de alimentos.  
 Baba dirigiu-se diretamente aos 
operários e perguntou: “Será que o trabalho 
será concluído em uma hora?” Com as mãos 
postas, todos os quatro ficaram alinhados e, 
em seguida, o líder disse: “Sim, Swami”. Baba 
tocou-lhe e disse: “Esta é a verdadeira 
devoção. Estou feliz. Vocês vêm trabalhando 
continuamente por cinco horas. Lavem as 
mãos e alimentem-se. Há jarras cheias de 
água e toalhas”. Eles não se preocupavam 
com comida. Estavam impressionados com as 
palavras de Baba e prostraram-se diante Dele 
um atrás do outro. Esta foi a verdadeira festa 
de suas vidas. Nunca tiveram oportunidade 
de ver Baba tão de perto, tocar Seus pés e 
ouvi-Lo falar com eles.  
 Quando os estudantes começavam a 
estender as folhas de bananeira, Baba disse, 
sem olhar para nós: “Os dois que já se 
alimentaram podem servir esses quatro”. 
Baba estava lá há mais de dez minutos 
conversando com eles e perguntando sobre 
seu bem-estar.  
 Ele mesmo serviu-lhes doces e 
convenceu-os a comer bem. Depois de 
estarem satisfeitos e saírem para lavar as 
mãos, os alunos removeram as folhas e 
limparam o local. Antes de sair, Baba deu a 
cada um deles uma maçã.  
 Quando estavam prostrados e 
tocavam os pés de Baba, eu notei que a orla 
do manto estava manchada, porque uma das 
mãos do trabalhador estava suja. Enquanto 
Baba estava saindo, eu disse em voz alta: 
“Swami! Sua roupa foi manchada”, só para 
atrair Sua atenção. Baba, sem voltar a olhar 

para nós, disse: “Eu sei. Não são manchas. São 
flores da fé”, e se afastou.  
 Era tarde demais para percebermos 
que Baba sabia mais sobre a nossa fome do 
que nós. Os trabalhadores levantaram 
altivamente suas cabeças e nós penduramos 
as nossas em nossa vergonha. 
 
- B. V. Ramana Rao, “O Amor é Minha 
Forma”  

 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 
OFERENDA PARA KRISHNA 

 Uma vez, vivia uma devota do Senhor 
Krishna em uma aldeia. Depois de se levantar 
de manhã cedo, ela costumava cobrir o chão 
do templo de Krishna em sua casa com pasta 
de esterco de vaca.  
 Depois, decorava o templo, acendia 
uma luz e jogava o resto do esterco de vaca 
para fora de casa, dizendo: “Oferenda para 
Krishna”. 

 

Quando o devoto de Krishna atirou uma bola de esterco 
de vaca para fora de casa, dizendo “oferenda para 

Krishna”, ficou imediatamente preso no rosto do ídolo 
de Krishna no templo da aldeia . 

 
  



 Havia um templo de Krishna na aldeia. 
Depois de dar o banho cerimonial na imagem 
de Krishna no início da manhã, o sacerdote 
deste templo costumava colocar uma coroa 
de flores ao redor de Seu pescoço e oferecer 
arathi a Ele.  
 Naquele tempo, uma bola de esterco 
de vaca vinha de algum lugar e ficava presa 
no rosto do ídolo. Acontecia todos os dias. O 
sacerdote estava muito angustiado por não 
poder descobrir de onde vinha a bola de 
esterco de vaca.  
 Depois de algum tempo, ele relatou o 
assunto aos anciãos da aldeia. Todos os 
anciãos chegaram e viram que, no momento 
em que o arathi estava sendo oferecido ao 
ídolo, uma bola de esterco de vaca veio de 
algum lugar e ficou presa no rosto da 
imagem. A fim de descobrir quem estava 
fazendo isso, eles destacaram guardas nas 
ruas ao redor do templo.  
 Um dos guardas viu que uma mulher 
saiu de sua casa e jogou fora uma bola de 
esterco de vaca, dizendo: “Oferenda para 
Krishna”. Ele disse aos anciãos da aldeia que 
uma mulher jogou uma bola de esterco de 
vaca de sua casa. Todos souberam que a bola 
de esterco de vaca iria ficar presa no rosto do 
ídolo no templo ao mesmo tempo em que a 
mulher a jogava de sua casa. 
 Os anciãos da aldeia vieram até a casa 
da mulher e a repreenderam: “Você está 
jogando uma bola de esterco de vaca sobre o 
rosto da imagem de Krishna todos os dias. 
Isso não é bom”. Os anciãos da aldeia não 
tentaram descobrir como uma bola de 
esterco de vaca jogada de uma casa poderia 
ficar presa no rosto da imagem no templo. 
Eles não tiveram discernimento e prudência.  
 Sua única preocupação era a bola de 
esterco de vaca, que poderia contaminar a 
imagem. Os anciãos da aldeia ordenaram a 
prisão da mulher, do marido, da sogra e do 
sogro. A mulher chorou amargamente e disse: 
“Eu vou jogar esterco de vaca no rosto do 
meu querido Krishna? Não é um grande 

sacrilégio? Eu preferiria desistir da minha 
vida a fazer tal coisa”.  
 

 
“Eu vou jogar esterco de vaca no rosto do meu querido 
Krishna? Eu preferiria desistir da minha vida a fazer 

algo tão mesquinho”, disse a mulher, chorando 
amargamente . 

 
 Os anciãos da aldeia ordenaram a 
mulher a não jogar a bola de esterco de vaca 
na rua a partir do dia seguinte. O marido, a 
sogra e o sogro, em seguida, pressionaram-na 
a obedecer àquela ordem.  
 A partir do dia seguinte, as portas do 
templo estavam firmemente fechadas. Os 
aldeões tentaram de tudo, mas as portas não 
puderam ser abertas. Então os anciãos da 
aldeia perceberam a força, a dedicação e a 
devoção da devota.  
 Todos foram a ela e pediram: “Mãe! 
Perdoe o nosso erro”. Imediatamente, as 
portas do templo se abriram.  
 Exceto Deus, ninguém pode saber 
sobre seus devotos. Deus não considera sobre 
o material que é oferecido a Ele. Ele não vê se 
é bom ou ruim.  
 Ele só vê a pureza da mente e do 
sentimento de amor no coração de seus 
devotos. Deus é a personificação do sagrado 
e, em Sua visão, tudo é sagrado. Nada é ruim 
para a criação de Deus; parece ruim para nós 
só devido à nossa percepção defeituosa.  


