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Infelizmente, há uma opinião geral que circula livre, afirmando que a 

educação é para obter empregos, e não para a expansão da 

iluminação. 

Isso é deplorável. Sabedoria é iluminação. É o propósito da educação 

irradiar essa luz da sabedoria. Essa sabedoria confere ao homem o 

verdadeiro poder. 

- Baba 
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SOMENTE O AMOR POR DEUS É AMOR 
VERDADEIRO 

DISCURSO INAUGURAL DA 
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE JOVENS 
SRI SATHYA SAI 

           Vemos um grande número de seres 
neste mundo. Mas nenhum deles tem a 
grandeza, a sabedoria e o discernimento do 
ser humano. Por isso se diz Jantunam Nara 
Janma Durlabham (entre todos os seres vivos, 
o nascimento humano é o mais raro). 

Desenvolvam o Poder do Discernimento 

           Tudo é constituído pelos cinco 
elementos neste mundo. Esses cinco 
elementos estão presentes não apenas no 
homem, mas nos animais, pássaros, insetos e 
também nas árvores. Mas qual o sentido disso 
se o ser humano não faz um uso adequado 
desses elementos? Hoje em dia, o homem está 
engajado na busca de conhecimento. Quão 
vasto é seu conhecimento? É tão vasto quanto 
um oceano. Da mesma forma, o homem se 
esforça para desenvolver bom senso. Seu bom 
senso alcança a ponta das montanhas do 
Himalaia. Apesar de todo esse conhecimento e 
bom senso, o poder de discernimento do ser 
humano é zero. O que é bom e o que é ruim? O 
que devemos fazer e o que não devemos fazer? 
Esse poder de pensamento é zero no ser 
humano hoje em dia. Por isso a humanidade 
sofreu um grande declínio. O valor da 
humanidade depende apenas do poder do 
discernimento. O homem pode possuir tudo e 
qualquer coisa, mas de que serve isso se não 
possui discernimento? As pessoas ficam se 
comparando com os outros em muitos 
aspectos. Mas ninguém está se esforçando 
para saber se seu poder de discernimento é 
maior ou menor. Hoje em dia, o ser humano 

está centrado em acumular dinheiro. Mas ele 
não usa seu conhecimento de discernimento 
para saber se realmente precisa desse 
dinheiro ou não. Onde quer que olhemos, 
encontramos pessoas ansiando por dinheiro. 

           A mente do homem é muito poderosa. 
Mas hoje em dia está cheia de ilusão. 
[Bhagavan mostra Seu lenço]. O que é isto? 
Isto é tecido. Como ele toma a forma de tecido? 
Torna-se tecido ao tecermos os fios. Mas de 
onde saem os fios? Eles vêm do algodão. 
Então, primeiro algodão, depois fio, depois 
tecido. Da mesma forma, vocês não são uma 
pessoa, mas três: a que vocês pensam que são, 
a que os outros pensam que são, e a que vocês 
realmente são. [Forte aplauso]. O fio e o tecido 
vêm apenas do algodão. Similarmente, o ser 
humano está constituído por cinco elementos. 
Krishna declarou na Bhagavad Gita: 
Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana 
(o Atma eterno em todos os seres é uma parte 
de Meu Ser). Isso significa que todos nós 
somos partes do Divino. Todos vocês estão em 
busca de Deus. Mas não há necessidade de 
procurar Deus, porque vocês mesmos são 
Deus. Quando vocês têm luz em suas próprias 
casas, qual a necessidade de ir na casa dos 
outros buscando luz? 

O Apego ao Corpo é a Causa de toda Ilusão 

           Vocês desenvolvem os sentimentos de 
eu e meu devido à ilusão causada pelo apego 
ao corpo. O corpo é, na verdade, a causa de 
todos os apegos. Mas quanto tempo dura esse 
corpo? É desejado enquanto há vida nele. 
Quando o princípio vital desaparece, o corpo é 
jogado ao fogo sem misericórdia. Então, a 
quem pertence esse corpo? Portanto, vocês 
não são o corpo. Vocês dizem, “Este é meu 
corpo, esta é minha mão, esta é minha perna, 
esta é minha mente, este é meu buddhi 



(intelecto)”. Tudo é meu, meu, meu. Então, 
quem é esse “meu”? Quando vocês dizem 
“minha perna”, vocês estão separados da 
perna. Então vocês são vocês. Dessa forma, 
hoje o ser humano está iludido por seu apego 
ao corpo e aos sentidos. Mas vocês não são o 
corpo, vocês não são os sentidos, vocês não 
são o intelecto, vocês são vocês. Vocês devem 
se dar conta de que “Eu sou Eu”. Esse princípio 
universal do “Eu” é apenas um. Ekam Sath 
Viprah Bahudha Vadanti (a verdade é uma, 
mas o sábio se refere a ela com vários nomes). 
O “eu” individual representa o ego. Quando 
vocês cortam esse “eu”, torna-se a cruz que é 
adorada pelos cristãos. Ou seja, quando vocês 
abandonam seus egos, tornam-se seu ser 
verdadeiro. 

 

           Vocês não são uma pessoa comum; 
vocês são Deus. Não há necessidade de buscar 
a Deus. Onde quer que olhem, Deus está ali. 
Este tecido é Deus, esta flor é Deus, esta mesa 
é Deus, tudo é Deus. É apenas devido à 
ignorância que vocês dão espaço a diferenças 
como “eu” e “você”. Vocês não são uma 
entidade separada. Eu sou Eu. Eu não sou 
Sathya Sai Baba. Sathya Sai Baba é o nome que 
foi dado a este corpo. Eu não tenho nenhum 

nome em particular. O corpo é o presente de 
seus pais. Este corpo é dotado depancha 
bhutas (cinco elementos), panchendriyas 
(cinco sentidos) e pancha pranas (cinco 
princípios vitais). Esses pancha pranas são 
prana, apana, vyana, udana e samana. Eles são 
os mesmos em todos. Portanto, vocês não são 
diferentes dos demais. Aqueles que não são 
conscientes desse princípio espiritual se 
tornam vítimas da ignorância e estão sujeitos 
à ilusão. 

           Tudo neste mundo é reação, reflexo e 
ressonância. De onde vem a ressonância? Eu 
estou aqui falando. De onde vêm Minhas 
palavras? Elas vêm de Meu coração. Vocês 
pensam que ouvem com seus ouvidos. Mas 
não é assim. Todos os seus sentidos são, na 
verdade, como ornamentos para seus corpos; 
eles não podem funcionar por si mesmos sem 
o princípio que há dentro de vocês. Não é 
necessário buscar a Deus. Tenham fé em que 
Deus está dentro de vocês. Quando tiverem fé 
em Deus, desenvolverão amor. Do amor 
emerge a paz; a paz dá lugar à verdade. Esta 
verdade é Deus. A verdade não existe 
separadamente. Não há necessidade de buscar 
a verdade. A verdade não tem forma. A 
verdade é a verdade. Quem criou a paz? A paz 
é a paz. Também não tem forma. O amor é o 
amor. Não é a criação de ninguém. 

Educare Manifesta seus Valores Inatos 

           O que são os valores humanos? Eles 
são sathya, dharma, shanti, prema e 
ahimsa(verdade, retidão, paz, amor e não-
violência). Eles não têm forma. Esses 
princípios sem forma estão impressos em seus 
corações. Tudo que lemos e escrevemos 
corresponde à educação física e mundana. Não 
pode ser chamada educação no sentido 
verdadeiro da palavra. O que é verdadeiro é 
o  Educare. Educare significa trazer para fora 
seus valores latentes. Eles são imanentes a 
seus corações, mas não podemos vê-los. 



Precisam manifestar-se através do auto-
questionamento. O verdadeiro sadhana 
(disciplina espiritual) consiste em reconhecer 
e manifestar a paz, a verdade e o sacrifício que 
estão presentes em nossos corações. Vocês 
realizam várias práticas espirituais como 
meditação e japa (repetição do nome de 
Deus). O que vocês entendem por japa? Vocês 
pensam que japa significa contar as contas de 
um rosário. Mas não é isso. Todas essas 
práticas espirituais são unicamente sua 
imaginação. Elas são todas artificiais, não são 
reais. A ciência nos ensina muitas coisas. Ela 
nos dá apenas aquele conhecimento adquirido 
através dos sentidos. Não pode haver ciência 
sem os sentidos. Nós estamos levando uma 
vida artificial e mecânica ao adquirir esse 
conhecimento. Essa não é a verdadeira vida. 

O Verdadeiro Amor se Origina de Deus 

           Em primeiro lugar, e mais importante, 
vocês devem ter fé. Vocês podem reconhecer 
sua forma verdadeira apenas quando têm fé. 
Da fé vem a paz. A verdade emerge da paz. 
Essa verdade é Deus. Deus não tem nenhuma 
forma separada. Deus se manifesta da verdade 
dentro de cada um. Vocês realizam várias 
práticas espirituais. Apesar de todas as 
práticas, não conseguem experimentar a 
verdade. Não desperdicem tempo em buscas 
desnecessárias. Desperdício de tempo é 
desperdício de vida. Antes de tudo, devem 
entender que a verdade é seu objetivo. Não 
terão obstáculos quando a verdade estiver a 
seu lado. Os sentidos e a mente são muito 
fortes quando se é jovem. O intelecto também 
é muito aguçado. Sendo dotados de um poder 
tão grandioso, por que deveriam se sentir 
fracos e indefesos? 

 

           O amor não é uma propriedade 
individual. É universal e pertence a todos. O 
amor está em todos. O amor está em vocês, em 
Mim e em todos. Nós atribuímos vários nomes 
a esse amor e tentamos experimentá-lo. Não 
devem pensar de outra maneira. Hoje em dia, 
até as crianças da escola desenvolvem uma 
tendência pelo amor artificial. Mas isso não 
está certo. Esse amor artificial enfraquece o 
ser humano. Essa fraqueza pode causar 
muitas doenças. Não tenham esse amor que dá 
lugar ao surgimento de doenças. 

           O princípio do amor é o princípio da 
divindade, nada mais. Aceitem o amor que 
vem de Deus. Não aceitem o amor que vem dos 
demais. O amor por Deus é o amor verdadeiro. 
Se amarem outro que não seja Dele, isso não 
poderá ser chamado de amor verdadeiro. O 
ser humano desenvolve apego a muitas 
pessoas, mas não consegue experimentar o 
amor verdadeiro. Este se origina apenas de 
Deus. Deus é a encarnação do amor. Amor é 
Deus. Vivam em amor. Vocês devem 
experimentar apenas o amor divino, não o 
amor mundano. Eu explicarei a vocês este 
princípio do amor em detalhes depois. Já 
passamos do tempo estabelecido. Portanto, não 
quero causar inconvenientes. 

           É muito fácil chegar a Deus. Se 
perguntarem qual a coisa mais fácil de obter 
neste mundo, é apenas Deus. Vocês podem 
chegar a Deus imediatamente sem nenhum 



esforço. É muito fácil experimentar o amor. O 
amor é muito poderoso. Não há nada neste 
mundo que possa superá-lo. Quando olhamos, 
a palavra amor parece ser muito pequena. Mas 
o amor é tão profundo como um oceano e tão 
alto como uma montanha. É inesgotável e 
infinito. Vocês devem perceber esse princípio 
do amor. Ninguém pode descrever o princípio 
do amor devido às limitações de 
circunstâncias e experiências do ser humano. 

– Do discurso inaugural de Bhagavan na 
Conferência Mundial de Jovens Sri Sathya 
Sai, no Salão Sai Kulwant, Prasanthi 
Nilayam, em 26 de julho de 2007. 

 

CELEBRAÇÕES DE GURU PURNIMA 

Uma gigantesca aglomeração de devotos de 
todos os cantos do mundo reuniu-se em 
Prashanti Nilayam para prestar homenagens 
ao seu divino guru, Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba, no sagrado dia de Guru Purnima. Nessa 
ocasião, o Salão Sai Kulwant estava belamente 
decorado com bandeirinhas, grinaldas e flores 
de cores variadas. 

Na manhã de 29 de julho de 2007, às 7h45min, 
Bhagavan chegou ao Salão Sai Kulwant 
vestindo uma túnica de um amarelo vivo, em 
uma grandiosa procissão, liderada por seu 
novo elefante abundantemente enfeitado e 
por grupos de estudantes da Universidade Sri 
Sathya Sai, que cantavam os Vedas e músicas 
devocionais (bhajans). Um grupo de 
estudantes tocadores de Nadaswaram 
(instrumento de sopro indiano) deu as boas-
vindas a Bhagavan com as doces notas desse 
instrumento, enquanto Ele entrava no Salão. 

Uma Comovente Oferenda Musical 

Após Bhagavan ter ocupado o Seu lugar no 
palco, os renomados músicos Irmãos Malladi, 

de Vijayawada, fizeram sua comovente 
oferenda musical a Bhagavan, com doces 
canções devocionais. Abriram seu coração 
para Bhagavan nas composições musicais 
cantadas por eles. Tendo começado às 
8h10min, essa sessão devocional de elevar a 
alma chegou ao fim às 8h45min. Depois disso, 
Bhagavan veio à varanda e cortou o bolo ali 
colocado, acendendo velas sobre ele. O 
programa da manhã chegou ao fim com 
oarathi a Bhagavan às 9h05min. 

Na tarde de 29 de julho de 2007, Bhagavan 
abençoou a imensa aglomeração de devotos 
com Seu divino darshan, quando veio 
novamente ao Salão Sai Kulwant em Sua 
túnica amarela às 16h10min. 

 

Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre a 
enorme aglomeração de devotos no Salão 
Sai Kulwant no sagrado festival de Guru 
Purnima em 29 de julho de 2007. 

Programa Cultural Latino-americano 



Depois de Bhagavan haver se sentado no 
palco, jovens de países da América Latina, a 
saber, México, Brasil e Venezuela, começaram 
seus programas culturais. Esse programa 
cheio de cores incluiu duas encenações da 
Criação segundo os povos nativos da América, 
exibindo suas culturas indígenas. Além disso, 
houve danças folclóricas da Venezuela e do 
México, que os dançarinos executaram com 
suas vestimentas coloridas. O programa 
terminou com uma dança mexicana 
tradicional, que foi realizada por cerca de 20 
mulheres com abacaxis sobre seus ombros. Ao 
final dessas danças, o grupo inteiro veio em 
frente ao palco e encantou a todos com duas 
doces canções. O programa, que começou às 
16h15min, chegou ao fim às 16h50min. 
Bhagavan abençoou todo o grupo e lhes deu a 
cobiçada oportunidade de fotos em grupo com 
Ele. 

 

Os jovens do México, Brasil e Venezuela 
exibiram suas culturas indígenas através de 
danças coloridas no Salão Sai Kulwant, em 29 
de julho de 2007. 

Coral de Música Internacional 

Depois disso, o Coral de Música Internacional 
prestou suas homenagens musicais a 
Bhagavan. Uma bela fusão de culturas foi 
testemunhada quando 170 jovens de 40 
países do mundo apresentaram canções 
devocionais em seis línguas diferentes. 
Começando com a oração tradicional ao 
Senhor Ganesha, em sânscrito, o coral 
encantou a todos quando prestou homenagem 

ao seu divino guru, cantando o stotra (hino de 
louvor), “Tasmai Sri Guruve Namah” 
(saudações ao guru). Isso foi seguido por 
canções devocionais, que foram novamente 
cantadas pelo grupo inteiro, composto por 
homens e mulheres. Essa encantadora 
homenagem a Bhagavan teve uma feliz 
conclusão às 17h15min. 

 

Uma bela fusão de culturas foi testemunhada 
quando 170 jovens de 40 países do mundo 
apresentaram canções devocionais em seis 
línguas diferentes para oferecer suas 
homenagens musicais a Bhagavan no dia 
sagrado de Guru Purnima, em 29 de julho de 
2007. 

Homenagens Musicais ao Guru 

Depois do coral internacional, refinadas 
homenagens musicais foram prestadas a 
Bhagavan quando os Irmãos Malladi cantaram 
canções devocionais no estilo clássico 
Carnático em louvor ao guru. Eles também 
embeveceram a todos com sua bela execução 
de thyagaraja kritis (composições). No fim do 
concerto, Bhagavan derramou Suas bênçãos 
sobre os artistas, posou para fotografias com 
eles e os presenteou com xales. Bhagavan 
também deu xales aos músicos que fizeram o 
fundo instrumental da apresentação. 

As celebrações do Guru Purnima em Prashanti 
Nilayam tiveram uma feliz conclusão às 
17h55min com essas belas homenagens 
musicais a Bhagavan. No final, o arathi foi 
oferecido a Bhagavan e prasadam abençoada 
por Bhagavan foi distribuída para todos. 



CONFERÊNCIA MUNDIAL DE JOVENS SRI 
SATHYA SAI 

 

Uma sessão de delegados no Salão Sai 
Kulwant. 

Um grandioso espetáculo de unidade mundial 
foi testemunhado quando cerca de 6.000 
jovens de 86 países do mundo se reuniram em 
Prashanti Nilayam para participar da 
Conferência Mundial de Jovens Sri Sathya Sai, 
realizada em 26, 27 e 28 de julho de 2007, na 
divina presença de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. Essa Conferência foi uma ocasião única 
por Bhagavan ter abençoado os jovens da 
Universidade Sri Sathya Sai para que 
participassem e comparecessem à 
Conferência como delegados. O tema da 
Conferência foi “Juventude Sai Ideal: 
Mensageiros do Amor de Sai” e os cinco 
valores humanos de Verdade, Retidão, Paz, 
Amor e Não-violência. O local de realização da 
Conferência foi o Salão Sai Kulwant, que 
estava decorado para a ocasião com grinaldas, 
bandeirinhas e flores de cores variadas e com 
pôsteres com os principais ensinamentos de 
Bhagavan. Os destaques da Conferência foram 
o Discurso Inaugural e o de Fechamento de 
Bhagavan, uma grande reunião dos jovens, 
palestras inspiradoras ministradas por 
oradores ilustres, quatro oficinas sobre o tema 
da conferência, uma variedade de programas 
culturais e musicais e uma amistoso de 
basquete entre a Índia e o Sri Lanka. Também 
foi montada uma exposição nessa ocasião, 
descrevendo a história da transformação dos 
jovens em todo o mundo e explicando as 
formas de transformação. 

Grande Reunião da Juventude 

Na manhã de 26 de julho de 2007, Bhagavan 
veio ao Salão Sai Kulwant às 8h, em meio aos 
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai 
cantando os Vedas. Logo depois da chegada de 
Bhagavan, a procissão de jovens começou a 
entrar no Salão pelo portão principal. À frente 
da procissão estava um grupo de delegados 
cantando os Vedas e com o Purnakumbham, 
que ofereceu saudações tradicionais a 
Bhagavan. Esse grupo foi seguido pela banda 
de música da Universidade Sri Sathya Sai. 
Depois disso, vieram os contingentes dos 86 
países, carregando placas de identificação e as 
bandeiras nacionais dos seus países. Todos 
vieram ao palco e ofereceram suas saudações 
a Bhagavan, que derramou Suas bênçãos 
sobre eles. Muitos dos grupos estavam 
entoando hinos védicos ou cantando bhajans. 
Os contingentes de homens foram seguidos 
pelos de mulheres. À frente da procissão das 
mulheres também havia um grupo cantando 
os Vedas, com Purnakumbham e velas acesas. 
Em seguida, estava a banda do campus de 
Anantapur e os tocadores de gaita de foles da 
Escola Primária Sri Sathya Sai de Prashanti 
Nilayam. Os grupos de delegados carregando 
as placas de identificação dos seus países 
vieram diante do palco, curvaram-se em 
reverência a Bhagavan e ocuparam seus 
lugares no Salão. Essa grandiosa reunião, que 
começou às 8h, chegou ao fim às 8h55min. 

 



Representantes de 86 países do mundo 
participam na grande reunião no Salão Sai 
Kulwant, no dia inaugural da Conferência 
Mundial dos Jovens Sri Sathya Sai. 

Sessão Inaugural da Conferência 

Bhagavan inaugurou a Conferência acendendo 
a chama sagrada às 9h de 26 de julho de 2007. 
As atividades da Conferência começaram com 
o discurso de boas-vindas do Dr. Michael 
Goldstein, presidente da Fundação Mundial 
Sri Sathya Sai. Dando boas-vindas aos 
delegados à Conferência, o distinto orador fez 
um chamado para que os jovens seguissem o 
exemplo brilhante de Bhagavan, que estava 
demonstrando ao mundo os ideais de amor, 
sacrifício e serviço altruísta. Ele exortou os 
jovens a alcançarem a meta da realização de 
Deus, vendo Deus em todos e seguindo o 
caminho de sathya, dharma, shanti, prema e 
ahimsa (Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-
violência), como ensinado por Bhagavan. Os 
Jovens Sai Ideais, ele acrescentou, são os 
mensageiros de Deus e devem não apenas 
trabalhar pela sua transformação individual, 
mas também para transformar o mundo, ao 
fazer que o homem perceba sua divindade 
inerente. O palestrante seguinte foi Sri Shitu 
Chudasama, Coordenador Internacional dos 
Jovens da Organização Sri Sathya Sai. Em sua 
palestra introdutória, Sri Chudasama lembrou 
os jovens de que aquela era uma oportunidade 
maravilhosa para eles compreenderem as 
verdades fundamentais da vida humana, a 
saber, quem sou eu, de onde vim, para onde 
vou, pois o próprio Bhagavan estava ali para 
ensiná-los. Essa não era meramente uma 
Conferência, mas uma jornada de 
autotransformação, observou Sri Chudasama. 
Referindo-se ao sadhana que os delegados 
haviam praticado pelos últimos seis meses, o 
palestrante apontou que Sai estaria dentro do 
alcance deles se persistissem com o sadhana 
nas suas vidas. No fim do discurso, Bhagavan 
abençoou Sri Chudasama e materializou uma 

brilhante corrente de ouro para ele. Depois, 
Bhagavan abençoou os delegados com Seu 
Discurso Inaugural, no qual ele os exortou a 
seguir o caminho da verdade, do amor e do 
auto-sacrifício a fim de atingirem a meta da 
vida humana. (O texto na íntegra do Discurso 
de Bhagavan encontra-se ainda nesta edição). 
As atividades da sessão inaugural da 
Conferência chegaram ao fim com o arathi a 
Bhagavan às 10h30min. No fim, foi 
distribuída prasadam a todos 

 

Bhagavan abençoou os delegados com 
um Discurso Inaugural inspirador  
na manhã de 26 de julho de 2007. 

Sessão Inaugural da Conferência 

Bhagavan inaugurou a Conferência acendendo 
a chama sagrada às 9h de 26 de julho de 2007. 
As atividades da Conferência começaram com 
o discurso de boas-vindas do Dr. Michael 
Goldstein, presidente da Fundação Mundial 
Sri Sathya Sai. Dando boas-vindas aos 
delegados à Conferência, o distinto orador fez 
um chamado para que os jovens seguissem o 
exemplo brilhante de Bhagavan, que estava 
demonstrando ao mundo os ideais de amor, 
sacrifício e serviço altruísta. Ele exortou os 
jovens a alcançarem a meta da realização de 
Deus, vendo Deus em todos e seguindo o 



caminho de sathya, dharma, shanti, prema e 
ahimsa (Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-
violência), como ensinado por Bhagavan. Os 
Jovens Sai Ideais, ele acrescentou, são os 
mensageiros de Deus e devem não apenas 
trabalhar pela sua transformação individual, 
mas também para transformar o mundo, ao 
fazer que o homem perceba sua divindade 
inerente. O palestrante seguinte foi Sri Shitu 
Chudasama, Coordenador Internacional dos 
Jovens da Organização Sri Sathya Sai. Em sua 
palestra introdutória, Sri Chudasama lembrou 
os jovens de que aquela era uma oportunidade 
maravilhosa para eles compreenderem as 
verdades fundamentais da vida humana, a 
saber, quem sou eu, de onde vim, para onde 
vou, pois o próprio Bhagavan estava ali para 
ensiná-los. Essa não era meramente uma 
Conferência, mas uma jornada de 
autotransformação, observou Sri Chudasama. 
Referindo-se ao sadhana que os delegados 
haviam praticado pelos últimos seis meses, o 
palestrante apontou que Sai estaria dentro do 
alcance deles se persistissem com o sadhana 
nas suas vidas. No fim do discurso, Bhagavan 
abençoou Sri Chudasama e materializou uma 
brilhante corrente de ouro para ele. Depois, 
Bhagavan abençoou os delegados com Seu 
Discurso Inaugural, no qual ele os exortou a 
seguir o caminho da verdade, do amor e do 
auto-sacrifício a fim de atingirem a meta da 
vida humana. (O texto na íntegra do Discurso 
de Bhagavan encontra-se ainda nesta edição). 
As atividades da sessão inaugural da 
Conferência chegaram ao fim com o arathi a 
Bhagavan às 10h30min. No fim, foi 
distribuída prasadam a todos. 

Atividades do Segundo Dia 

As atividades da Conferência em 27 de julho 
de 2007 começaram às 9h, após o divino 
darshan de Bhagavan no Salão Sai Kulwant. 
Três palestrantes se dirigiram à assembléia na 
sessão matutina. O primeiro orador foi Sri 
Shashank Shah, pesquisador acadêmico da 

Universidade Sri Sathya Sai. Reportando-se 
aos ensinamentos de Bhagavan, Sri Shah disse 
que os valores de sathya, dharma, shanti, 
prema e ahimsa são a base da vida do homem. 
Ele exortou os jovens a colocá-los em prática 
em suas vidas diárias em pensamento, palavra 
e ação. A segunda oradora da sessão da manhã 
foi a Srta. Alma Berra, da Argentina, que 
narrou suas experiências pessoais com a 
divindade de Bhagavan e encorajou os jovens 
a terem fé em Deus, que lhes dará a força para 
enfrentar os desafios da vida com auto-
confiança. O último palestrante da sessão da 
manhã foi Sri Jeremy Hoffer, dos Estados 
Unidos, que exortou os jovens a evitarem a má 
companhia e a terem sempre a companhia de 
Deus. Narrando suas experiências pessoais, o 
orador aconselhou os jovens a amarem Sai 
com todo seu coração e alma e a merecerem 
Sua graça. Ele concluiu sua palestra cantando 
uma canção em télugo de Bhagavan, o que lhe 
fez receber um forte aplauso da platéia. 
Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre ele 
depois de concluído o discurso e também lhe 
materializou uma corrente de ouro. Depois de 
uma curta sessão de bhajans, a sessão da 
manhã chegou ao fim às 10h45min com 
oarathi a Bhagavan. No final, distribuiu-
se prasada para toda a congregação. 

Na sessão da tarde de 27 de julho, três 
palestrantes se dirigiram aos delegados. O 
primeiro foi Sri Ivan Bavcevic, da Croácia, que 
insistiu no valor da entrega na jornada do 
homem para a espiritualidade. O primeiro 
passo para a entrega, disse ele, é desenvolver 
a fé de que tudo o que recebemos na vida é 
feito perfeitamente por Deus para nós e é para 
nosso mais alto bem-estar. Ele aconselhou os 
jovens a viverem uma vida divina a partir 
daquele exato momento, colocando os 
ensinamentos de Bhagavan em prática e 
fazendo deste mundo um paraíso na terra. O 
segundo palestrante da sessão da tarde foi o 
Dr. Shaun Setty, dos Estados Unidos, que 
entrou em detalhes sobre os ensinamentos de 



Bhagavan e encorajou os jovens a perceberem 
que a humanidade inteira era una, uma vez 
que o mesmo atma estava presente em todos. 
Enfatizando a importância da prática no 
caminho da espiritualidade, o doutor Setty 
observou que devemos tentar entender o 
significado profundo das palavras de 
Bhagavan e colocar Seus ensinamentos em 
prática. A última palestrante foi Smt. Chethana 
Raju, diretora administrativa do Easwaramma 
Women’s Welfare Trust, de Prashanti 
Nilayam. Smt. Raju observou que o homem 
deve alcançar a pureza de coração para 
compreender os profundos mistérios divinos. 
Ela se reportou ao diálogo entre Varuna e seu 
filho Bhrigu no Taittiriya Upanishad e apontou 
que Brahman era o centro de todo neste 
universo e que o homem deveria se esforçar 
para compreender essa unidade. 

Quatro palestrantes compartilharam seus 
pensamentos com os delegados na sessão da 
manhã de 28 de julho de 2007. O primeiro 
orador foi Sri Dimitry Udovikin da Rússia, que 
falou que a vinda a Prashanti Nilayam dava 
aos delegados a experiência prática da 
unidade da humanidade, uma vez que 
representantes de muitas regiões e religiões 
do mundo haviam se unido em Prashanti 
Nilayam pelo divino amor de Bhagavan. Ele 
exortou os delegados a seguirem o caminho do 
serviço altruísta mostrado por Bhagavan e a 
espalharem Seus ensinamentos pelo mundo, 
lembrando-se dele a todo tempo e onde quer 
que estejam. A próxima palestrante foi Stm. 
Rita Chudasama, do Reino Unido, que 
observou que, hoje em dia, pessoas em todas 
as partes do mundo tiveram a sorte de 
poderem testemunhar a onipresença, 
onipotência e onisciência de Deus com seus 
próprios olhos. A oradora narrou suas 
experiências pessoais da divindade de 
Bhagavan e disse que Ele atende às 
necessidades de todos os Seus devotos, que 
deveriam se tornar merecedores da Sua graça. 
O terceiro palestrante foi Sri Sanjay 

Mahalingam, pesquisador acadêmico da 
Universidade Sri Sathya Sai de Prashanti 
Nilayam. Sri Mahalingam disse que o mundo 
precisa hoje de homens e mulheres de pureza. 
Lembrando os delegados da sua 
responsabilidade, o palestrante observou que 
o ponto de partida dessa organização 
espiritual é que todos os seus membros devem 
ser completamente iluminados a partir do seu 
interior. A última palestrante da sessão, Smt. 
Phyllis Krystal, observou que o sadhanadeve 
começar no próprio lar e que todos devem se 
esforçar para trazer harmonia à família, 
ajudando uns aos outros. Depois disso, 
devemos servir à grande família Sai, a fim de 
que o amor de Bhagavan alcance a todos. 

 

Os delegados da Conferência Mundial de 
Jovens Sri Sathya Sai presenciaram um 
amistoso de basquete entre Índia e Sri Lanka 
no Centro Internacional de Esportes Sri 
Sathya Sai, em 26 de julho de 2007. 

Festividade de Encerramento 

A festividade de encerramento da Conferência 
foi realizada na tarde de 28 de julho de 2007. 
No princípio, o Coordenador Internacional 
dos Jovens da Organização Sri Sathya Sai, Sri 
Shitu Chudasama, expressou gratidão a 
Bhagavan pela maravilhosa oportunidade 
concedida por Ele aos jovens de diferentes 
partes do mundo. Ele também apresentou um 
resumo das atividades das quatro oficinas 



organizadas durante aqueles três dias. Sri 
Chudasama observou que a devoção não é o 
bastante; a necessidade do momento é a 
transformação, que possui quatro facetas: 
amor a Deus, temor ao pecado, serviço 
altruísta e moralidade na vida. O segundo 
palestrante foi o Dr. Narendra Reddy, diretor 
da Fundação Mundial Sri Sathya Sai, que 
expressou profunda gratidão a Bhagavan por 
conceder orientação amorosa, comida 
deliciosa e cuidado carinhoso aos delegados. O 
Dr. Reddy também agradeceu aos jovens de 
Karnataka e aos estudantes e funcionários da 
Universidade Sri Sathya Sai por sua ajuda 
valiosa para fazer da Conferência um sucesso. 
O Dr. Reddy fez um apelo aos delegados para 
que fizessem o melhor uso dessa 
oportunidade, amassem a Deus com todo o 
seu coração e seguissem Seu comando para 
receber Sua graça. O último palestrante da 
sessão foi o Dr. Michael Goldstein, Presidente 
da Fundação Mundial Sri Sathya Sai. O Dr. 
Goldstein fez um apelo aos delegados para que 
compreendessem o propósito de estarem em 
Prashanti Nilayam e que acelerassem seu 
movimento rumo a Deus. Ele os exortou a 
preencherem suas vidas com o divino amor de 
Bhagavan e a iluminarem o mundo com a 
mensagem do amor de Sai. Depois do discurso 
do Dr. Goldstein, Bhagavan abençoou os 
delegados com Seu Discurso de Fechamento. 
Explicando a origem da criação, Bhagavan 
disse que o universo inteiro emergira da 
verdade que estava incorporada em Deus. 
(Bhagavan materializou aqui um 
Hiranyagarbha Linga e perguntou): “Quem 
mais pode manifestar tal consciência pura?”. 
Expressando Sua felicidade pela reunião de 
um número tão grande de jovens de todas as 
partes do mundo, Bhagavan disse, “Eu estou 
extremamente feliz por ver todos vocês aqui. 
Isso é uma grande sorte para vocês”. 
Concluindo, Bhagavan derramou Suas 
bênçãos sobre todos os delegados e os exortou 
a levarem uma vida feliz e repleta de paz. 

Oficinas sobre “Juventude Sai Ideal: 
Mensageiros do Amor de Sai” 

Quatro oficinas foram realizadas durante o 
curso da Conferência, nas quais todos os 
delegados participaram. Uma galáxia de 
sábios oradores dirigiu-se aos delegados com 
respeito a vários aspectos do sadhana e da 
espiritualidade, que poderiam ocasionar uma 
transformação na vida dos jovens. Essas 
palestras esclarecedoras foram proferidas 
pelos seguintes oradores: Mallika Srinivasan, 
Sanjay Sahni, Dr. Samuel Sandweiss, 
Narasimha Murthy, Leonardo Gutter, G.S. 
Srirangarajan, Phyllis Krystal, Dr. William 
Harvey, Prof. Anil Kumar e Dra. Geeta Reddy. 

Paz através de um Amistoso de Basquete 

Por ocasião da Conferência Mundial dos 
Jovens Sri Sathya Sai, uma partida amistosa de 
basquete foi jogada entre Índia e Sri Lanka no 
Centro Internacional de Esportes Sri Sathya 
Sai, na tarde de 26 de julho de 2007. Todos os 
delegados da Conferência foram convidados 
para assistir a essa partida. Bhagavan chegou 
ao estádio às 16h25min e abençoou ambos os 
times. O secretário geral da FIBA na Ásia, Dato 
Yeoh Choo Hosk, apresentou os jogadores, 
técnicos e oficiais de ambos dos lados a 
Bhagavan. A partida começou às 16h45min. O 
que se seguiu foi um espetáculo excitante de 
velocidade e talento. Embora os dois times 
estivessem equilibrados, a Índia manteve uma 
leve liderança desde o começo e o placar no 
fim da primeira metade do jogo era 26-23 a 
favor dela. A Índia manteve a liderança na 
segunda metade e fechou a partida com 46-40 
às 17h10min. Durante os intervalos, um grupo 
de dança entreteve os espectadores. 



 

Representantes de 21 países apresentaram o 
Programa de Música Européia em seis línguas 
diferentes, no Salão Sai Kulwant, na tarde de 
28 de julho de 2007. 

Programa de Música Européia 

Um fascinante concerto musical foi 
apresentado pelos delegados estrangeiros de 
21 países no fim da Festividade de 
Encerramento da Conferência Mundial dos 
Jovens Sri Sathya Sai na tarde de 28 de julho 
de 2007, marcando seu grandioso final, em 
sintonia com a grandiosidade do evento. O 
programa, chamado de “Programa de Música 
Européia”, incluiu nove canções devocionais 
nas línguas alemã, russa, polonesa, letona, 
italiana e tcheca. Ao final do programa, 
Bhagavan abençoou os artistas e distribuiu 
relógios para eles. As atividades da 
Conferência tiveram uma feliz conclusão com 
o arathi a Bhagavan às 18h15min. 

 

Um grupo de 45 jovens da Itália, Espanha, 
Croácia e Eslovênia apresentaram um 
programa excelente de músicas devocionais 
chamado “Ame a Todos, Sirva a Todos”, no 
Salão Sai Kulwant, em 30 de julho de 2007. 

Ame a Todos, Sirva a Todos: Uma 
Apresentação Musical 

Os jovens da Itália, Espanha, Croácia e 
Eslovênia fizeram uma comovente 
apresentação musical chamada “Ame a Todos, 
Sirva a Todos”, na tarde de 30 de julho de 
2007. O programa começou às 15h45min, 
após o divino darshan de Bhagavan, no Salão 
Sai Kulwant. Um grupo de 45 cantores abriu 
seus corações para Bhagavan em suas doces 
composições. No fim do programa, Bhagavan 
derramou Suas bênçãos sobre os cantores. Ele 
também materializou uma corrente de ouro 
para uma das cantoras. 

Sadhana: uma Jornada Passo a Passo – Uma 
Exposição Pictórica 

Por ocasião da Conferência Mundial dos 
Jovens Sri Sathya Sai de 2007, uma exposição 
foi montada no Salão de Exposições em 
Prashanti Nilayam de 26 a 30 de julho de 
2007. Ela traçava as formas de transformação 
e retratava a história da transformação dos 
jovens por todo o mundo através do caminho 
do amor e do serviço altruísta ensinado e 
exemplificado por Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. Havia nove quiosques expondo o 
programa de sadhana (nove disciplinas 
espirituais) adotado pela juventude 
internacional de todos os continentes desde o 
Shivaratri de 2007. 

É digno de atenção o fato de que os jovens de 
todas as partes do mundo tenham participado 
na preparação das peças para essa exposição 
e tenham trabalhado unidos para o seu 
sucesso. Não apenas foi o tema da exibição 
bem explicado, como também a apresentação 
estava muito bonita. Naturalmente, ela atraiu 
um grande número de visitantes. 

 



REALIZEM AÇÕES QUE SEJAM ADEQUADAS 
A SEU NASCIMENTO 

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

O homem nasce do Karma, 
Vive e morre no Karma. 

O Karma é eterno e interminável, 
Não tem início nem fim. . 

(Poema em télugo) 

           Karma significa ações feitas por nós. É a 
causa do nascimento humano, de sua vida na 
Terra e de sua morte. O ser humano, na 
verdade, não existe sem karma, pois este é a 
própria base de sua vida. Rituais como yajnas, 
yagas (rituais de adoração) etc, também se 
relacionam com o karma. O bem-estar do 
mundo não é possível sem cumprir o karma. 
Portanto, todo homem deve cumprir com 
o karma como parte de sua responsabilidade, 
reconhecendo a divindade imanente 
no karma. 

Realizem apenas Ações Apropriadas 

           Como for a ação, assim será o 
resultado. Temos de colher as conseqüências 
de nossas ações, independentes de quem 
formos. O karma não se limita apenas às ações 
feitas por cada membro do corpo. Nossa 
inspiração e expiração também são karma. 
Não apenas isso, comer, beber, caminhar, 
sentar, etc, também entram na categoria 
de karma. Ninguém pode dizer com certeza 
qual será o resultado de uma determinada 
ação. Devemos nos questionar antes de 
realizar qualquer ação, “eu sou um ser 
humano; esta ação que vou fazer é apropriada 
a um ser humano ou não?”. Suas ações não 
podem trazer o resultado desejado se agirem 
sem considerar essa pergunta. 

Manifestações do Amor! 

           Para um ser humano, seu karma é 
definitivamente seu próprio Deus. Deus não 
está em algum lugar distante; Ele está muito 
presente nas ações, de maneira sutil. Do 
microcosmo ao macrocosmo, Deus está 
presente em todos os lugares na forma 
de karma. Os Vedas (escrituras sagradas 
hindus) declaram: Anoraneeyan Mahato 
Maheeyan(Brahman [o absoluto]  é mais sutil 
que o mais sutil e mais vasto que o infinito). 
Todo ser humano realiza ações 
cotidianamente. No entanto, deveria fazer 
todas as ações para agradar a Deus. Sarva 
Karma Bhagavad Preetyartham (Realizem 
todas as ações para agradar a Deus.). Se 
agirmos com esse sentimento, nossas ações 
não nos amarrarão.Easwara Sarva 
Bhutanam (Deus é o morador interno de todos 
os seres). Deus está presente em todo ser vivo, 
seja uma cobra, um escorpião, ou o ser 
humano. As ações de cada ser devem ser 
apropriadas à forma que têm. Não poluam 
suas mentes com pensamentos 
desnecessários sem entender esse princípio 
divino. O homem não deve se aventurar em 
assuntos que não pode entender; ele deve se 
envolver em uma ação apenas depois de 
entender, efetivamente, seus prós e contras. 
Mas, hoje em dia, o ser humano se aventura 
em tudo sem o entendimento adequado. Por 
isso, expõe-se a muitos problemas. Tanto os 
homens como as mulheres devem agir de 
forma apropriada. 

Durante a infância, desenvolvemos um 
interesse fascinante em brincar e desfrutar da 

companhia de nossos amigos.  
Durante a juventude e vida adulta, estamos 

absortos no cultivo de relações mundanas e em 
ganhar dinheiro.  

Na velhice, nos arrependemos por não ter isto 
ou aquilo; ainda desejamos dinheiro sem 

refletir sobre Deus mesmo nessa idade 
madura.  



Dessa forma, o homem desperdiça seu precioso 
nascimento humano. 

(Poema em télugo) 

           Desde o nascimento até a morte, o 
homem deve levar sua vida adequando-se ao 
nascimento humano. A humanidade está 
coberta de divindade. Hoje são estudantes; 
depois se tornarão chefes de família. Passam 
toda a infância e juventude brincando, se 
divertindo e ganhando dinheiro. Na velhice, 
perdem sua paz preocupando-se por tudo que 
não têm, dizendo “eu não tenho isto, eu não 
tenho aquilo”. Isso não está certo. Qual o 
sentido de desperdiçar suas vidas dessa forma 
sem pensar em Deus? A partir deste momento, 
tornem seus pensamentos adequados e levem 
uma vida no caminho correto. Vinay (um líder 
jovem de Karnataka) orou por orientação 
sobre o dever da juventude. Os jovens devem 
sempre ser jovens e enérgicos; não devem se 
tornar prematuramente velhos pelo mau uso 
do poder de seus sentidos. Nos tornamos 
velhos quando perdemos o poder de nossos 
sentidos. Devemos preservar nossa energia. 

           Este corpo tem 81 anos de idade. Eu 
pareço um homem de 81 anos? Este corpo não 
tem qualquer tipo de enfermidade. Meu 
quadril foi fraturado quando um menino 
acidentalmente caiu em cima de Mim. Os 
médicos fizeram uma operação. Apesar de 
andar normalmente em Minha casa, os 
médicos Me recomendaram não caminhar 
sozinho quando estou entre os devotos, fora 
de casa. Disseram para segurar na mão de 
alguém quando fizer isso. Agindo de acordo 
com essas recomendações, Eu seguro na mão 
dos meninos para satisfazer aos médicos. No 
entanto, eu digo sempre aos meninos que não 
segurem Minha mão. Em qualquer coisa que 
eu faço, há um significado sutil. Mas ninguém 
consegue entender Meu Princípio Divino. Até 
agora, nunca sofri de nenhuma moléstia como 
febre, dor de cabeça, resfriado, etc. Estou 

sempre saudável. Não apenas saudável, 
também sou próspero. Eu observo tudo 
minuciosamente. Alguns ritwiks(sacerdotes) 
sentam-se aqui e conversam. Eu fico ouvindo 
tudo isso. Para Mim, tudo é igual, seja bom ou 
mau. Eu não vejo o mal em nada. Considero 
tudo bom. Vocês consomem pratos saborosos 
hoje, mas amanhã tudo isso já está 
transformado. A mesma coisa pode aparecer 
como boa ou como má devido à diferença de 
tempo. Portanto, devemos ser cuidadosos com 
tudo e comportar-nos criteriosamente depois 
de entender tudo a fundo. 

Não Ignorem as Palavras de seus Pais 

           Durante a guerra de Mahabharata1, 
Duryodhana e Dussasana não conseguiam 
vencer os Pandavas mesmo depois de fazer 
um esforço supremo. Qual o motivo? A razão 
era que Krishna estava do lado dos Pandavas. 
No decorrer da batalha, Dronacharya fez 
um padmavyuha (uma formação militar com a 
forma da flor de lóto) e desafiou Abhimanyu a 
vir ao campo de batalha quando estava 
sozinho na casa. Seu pai, Arjuna, e seu tio 
Krishna estavam lutando em outro lugar. 
Abhimanyu foi até sua mãe, Subhadra, e pediu 
permissão para entrar no padmavyuha. Então 
sua mãe o aconselhou desta maneira: 
“Querido filho! Não é fácil penetrar 
um padmavyuha. Além do mais, não é o 
momento auspicioso para fazê-lo. Portanto, 
desista da idéia de ir”. 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Ago07/army.html#_ftn1


 

O exército Kaurava foi ordenado na forma de 
padmavyuha por  Dronacharya, quem tinha o 

poder de dominar o orgulho do maior dos 
inimigos de acordo com sua vontade. Não é 

fácil resistir ao ataque de Bhishma. 
Além disso, sua esposa está a prestes a dar à 
luz. Não sabemos   se o momento é favorável 

para nós ou não. Seu pai e tio Krishna não 
estão aqui para ajudar. Portanto, desista da 

idéia de entrar no campo de batalha. 
(Poema  em télugo) 

           Abhimanyu estava chateado ao ouvir as 
palavras de sua mãe e lhe disse: “Eu sou o filho 
do poderoso guerreiro Arjuna. Não responder 
ao desafio lançado pelo inimigo para uma luta 
não é o dharma (ação correta) de um 
kshatriya. Se eu não for combater o inimigo, 
isso trará má reputação a meu pai. Mesmo se 
eu perder minha vida no campo de batalha, 
devo aceitar este desafio de lutar com o 
inimigo”. 

No momento em que estou prestes a atacar 
destemidamente o exército  Kaurava como um 

leão e aniquilá-los com a chuva de lanças 
poderosas, é adequado de sua parte me 

dissuadir de ir ao campo de batalha, ao invés 
de dar-me suas bênçãos e dizer algumas 
palavras de encorajamento?  (Poema em 

télugo) 

           Quando Abhimanyu expressou sua 
resolução dessa forma, sua mãe não teve 
opção senão consentir e abençoá-lo para que 
fosse ao campo de batalha. 

Que você receba as mesmas bênçãos que a mãe 
Gauri conferiu a seu filho Kumara quando ele 

saiu para a batalha contra Tarakasura, as 
bênçãos que Bhargavi derramou sobre seu 

filho no momento do assassínio de 
Shambarasura, as bênçãos oferecidas por 

Vinata a seu filho quando saiu com a sagrada 
missão de liberar sua mãe da escravidão, as 
bênçãos que a mãe Kausalya conferiu a seu 
filho Rama quando Ele foi à floresta para 

proteger o  Yajna (ritual) de Viswamitra, e 
acima de tudo que as bênçãos mais poderosas 

e divinas de Rama estejam com você e o 
protejam no campo de batalha.  (Poema em 

télugo) 

           Abençoando seu filho com essas 
palavras, Subhadra o enviou ao campo de 
batalha. Depois de receber as bênçãos de sua 
mãe, Abhimanyu foi ao campo de batalha e 
entrou no padmavyuha. Ele sabia apenas o 
método para entrar, mas não sabia como sair. 
Havia uma razão para isso. Certa vez, quando 
Subhadra estava grávida, Arjuna narrou a 
descrição do padmavyuha. Apesar de ela 
responder à narração de Arjuna dizendo “sim, 
sim”, era  Abhimanyu em seu ventre quem 
estava ouvindo toda a descrição. Naquele 
momento, Krishna apareceu e disse a Arjuna, 
“Arjuna! Você pensa que é Subhadra quem 
está ouvindo o que você está dizendo? Não, 
não. É o bebê em seu ventre quem está 
realmente escutando tudo isto. Por isso, não 
fale sobre padmavyuha agora. Arjuna já havia 
completado a descrição de como entrar 
no padmavyuha. Por isso Abhimanyu sabia 
como entrar, mas perdeu sua vida por não 
saber como sair. Por isso, não devemos 
ignorar as palavras de nossos pais. Devemos 
ouvir atentamente o conselho dos mais 
velhos, pensar sobre ele e colocá-lo em prática 



em nossa vida. Dessa forma, todas as ações 
que realizamos com os membros de nosso 
corpo devem refletir a essência das boas 
palavras ouvidas por nós. Os Vedas (escrituras 
sagradas hindus) dizem: Matru Devo Bhava, 
Pitru Devo Bhava (reverenciem suas mães e 
pais como Deus). Assim, não devemos 
desconsiderar as palavras de nossos pais. 
Devemos obedecer suas ordens em todos os 
assuntos e em todas as situações. 

Alegrem-se com o Sabor das Provações de 
Deus 

           Enquanto isso, Krishna e Arjuna 
voltaram da batalha. Percebendo a ausência 
de Abhimanyu na casa, Arjuna ficou 
preocupado e começou a pensar com grande 
intranqüilidade, “logo que eu entrava em casa, 
ele vinha me abraçar. Mas agora meu querido 
filho não veio me receber”. Arjuna entrou em 
profunda tristeza quando ouviu que 
Abhimanyu havia sido morto pelos Kauravas 
depois de ter entrado no padmavyuha. 
Consolando Arjuna, Krishna disse, “Você está 
passando por todo tipo de sofrimento devido 
aos planos maldosos dos Kauravas. A morte de 
seu filho agora é também a conseqüência de 
sua estratagema. O que estava destinado a 
acontecer, aconteceu. Não dê espaço à 
fraqueza por causa disso”. Culpando Krishna 
pela morte de seu filho, Arjuna ficou muito 
bravo e reclamou a Krishna, “Krishna! Você 
não me avisou sobre a morte de meu filho. 
Você também me enganou. Somente você é o 
responsável por tudo isto”. Krishna não ficou 
bravo ao ouvir essas palavras de Arjuna. 
Krishna sempre estava sorrindo em todas as 
situações, pois essa era Sua natureza. 

           Depois de alguns meses, a esposa de 
Abhimanyu’s, Uttara, deu à luz a uma criança. 
Mas a criança nasceu morta, pois Aswatthama 
havia matado o bebê dentro do útero 
usando brahmastra (uma arma de alta 
potência). Antes disso,  Aswatthama havia 

matado os Upapandavas (filhos de Draupadi). 
O filho de Subhadra, Abhimanyu, foi morto 
quando fico preso no padmavyuha. Agora a 
criança de Uttara nascera morta. Tudo isso 
deixou os Pandavas muito preocupados, uma 
vez que não havia mais quem continuasse sua 
linhagem. Com rostos melancólicos, 
sentaram-se juntos em um quarto, culpando 
Krishna por todas as suas misérias. Naquele 
momento, Krishna entrou no quarto com um 
lindo sorriso em Seu rosto. Ele sentou entre 
eles e disse, “Oh, Pandavas! Reagir na pressa 
não é bom. Fiquem calmos e quietos”. Dizendo 
isso, Krishna pediu a Draupadi que trouxesse 
a criança que nasceu morta. Draupadi colocou 
o bebê em uma grande bandeja e a trouxe 
diante de Krishna. Então, Krishna começou a 
descrever a beleza da criança, dizendo “Aha! 
Vejam seu nariz, orelhas, boca; todos os seus 
membros lembram os de Abhimanyu”. Os 
Pandavas estavam cheios de ira quando 
Krishna descreveu a beleza da criança dessa 
forma. “Sim, sim, até mesmo sua respiração 
lembra a de  Abhimanyu”, os Pandavas 
resmungaram com desgosto. Enquanto isso, 
Krishna tomou a criança em Seus braços e 
começou a dar palmadas em seu quadril e 
estômago. De repente, a criança começou a 
chorar bem alto. Uma vez que Krishna deu 
uma nova vida à criança depois de submeter 
os Pandavas a um pariksha (teste), a criança 
foi nomeada Parikshit. Ninguém pode passar 
para a classe seguinte sem submeter-se a uma 
prova. Deus submete o homem a muitas 
provas. Não devemos considerá-los como 
testes. Ao invés disso, devemos desenvolver 
gosto por tais provações, uma vez que os 
testes de Deus são muito saborosos2. 

Ninguém pode Escapar das Conseqüências 
de suas Ações 

           Na volta de Arjuna a Hastinapur, depois 
de sua estadia com Krishna em Dwaraka, a 
mãe Kunti perguntou pelo bem-estar de 
Krishna. “Krishna não está mais conosco, mãe. 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Ago07/army.html#_ftn2


Ele partiu para Sua morada no céu”, replicou 
Arjuna, chorando ruidosamente. Assim que 
Kunti ouviu isso, ela deixou seu corpo mortal. 
Todos os Pandavas decidiram ir aos 
Himalayas em sua última jornada, pensando, 
“Krishna era nossa vida. Krishna era nosso 
Deus. Nossa vida sem Krishna é inútil. 

 

           Depois de realizar os últimos ritos de 
Kunti e incumbir o governo do reinado a 
Parikshit, os Pandavas começaram sua 
jornada em direção ao norte. As três tarefas 
foram feitas no mesmo dia. Em nenhum outro 
reino, em nenhum outro momento tal evento 
ocorreu. Dharmaraja caminhou na frente, 
seguido por Bhima, Arjuna, Nakula e 
Sahadeva. Draupadi caminhou atrás de todos. 
No caminho,  Draupadi, Sahadeva, Nakula, 
Arjuna e Bhima morreram. Dharmaraja seguiu 
a jornada sozinho. Ele nunca disse uma 
mentira em toda sua vida. Mas durante a 
guerra de Mahabharata, ele disse Aswatthama 
hata kunjaradurante a audiência com o pai de 
Aswatthama, Dronacharya. Enquanto 
pronunciava essas palavras, pronunciou 
Aswatthama hata (Ashwatthama está morto) 
em voz bem alta, e kunjara (elefante) em voz 
baixa, para que Drona não pudesse ouvir a 
última palavra e pensasse que seu filho 
Aswatthama tinha morrido. Ao ouvir essas 
palavras de Dharmaraja pronunciando a 

morte de seu filho, Drona imediatamente 
baixou suas armas e morreu. Dessa forma, 
Dharmaraja  disse uma mentira e causou a 
morte de Drona. Como conseqüência disso, 
teve de passar algum tempo no inferno. As 
pessoas devem notar que mesmo Dharmaraja, 
quem aderiu ao dharma (retidão) toda sua 
vida, teve de ir ao inferno. Portanto, ninguém 
pode escapar das conseqüências de suas 
ações, quem quer que seja. 

Todos devem enfrentar as conseqüências de 
seus atos, seja quem for. 

Ninguém pode saber o que o espera no futuro. 
Mas isto é certo: todos devem colher as 

conseqüências de suas ações. (Poema em 
télugo) 

           Aqueles que estavam passando por um 
castigo no inferno sentiram um grande alívio 
durante o período em que Dharmaraja esteve 
lá. Todos se jogaram aos pés de Dharmaraja e 
lhe pediram, “Por favor, fique neste lugar por 
mais tempo, pois estamos sentindo um grande 
alívio com sua presença”. Dharmaraja disse, 
“Meus queridos! Não posso ficar aqui por mais 
tempo, uma vez que o Senhor da Morte vai me 
mandar para fora”. Depois disso, Dharmaraja 
foi para o céu. 

Imaculada Castidade de Draupadi 

           Vejam! Mesmo os Pandavas tiveram de 
experimentar as conseqüências de suas ações, 
apesar de serem encarnações do dharma 
(retidão) e terem merecido grande mérito. 
Draupadi era uma mulher de grande 
castidade. Uma vez, perguntaram a Krishna 
“Quem é a mulher mais casta do mundo?”, 
então Ele respondeu: 

Draupadi obedientemente cumpriu o comando 
de seu marido. Ela nunca diria a qualquer um 

deles que não tinha tempo para servi-lo. 
Estava satisfeita com qualquer coisa que 

tivesse na vida. Era o exemplo supremo de 



castidade e ninguém podia se comparar a ela 
nesse aspecto. (Poema em télugo) 

           Uma mulher de tal castidade também 
teve de passar por grandes provações na vida. 
Hoje em dia, as mulheres acham difícil até 
mesmo ouvir as palavras de seus maridos. 
Draupadi não tinha um, mas cinco maridos; no 
entanto, ela obedecia com grandes escrúpulos 
os comandos de todos eles e os servia 
zelosamente. Ela estava satisfeita com 
qualquer coisa. Existem mulheres que 
incomodam seus maridos para comprar um 
sári3 de duzentas rupias4 apesar de ele ganhar 
um salário de cem rupias. Mas Draupadi não 
era assim. Ela ficava satisfeita com qualquer 
coisa. Draupadi ganhou grande fama como 
uma mulher de castidade inigualável devido a 
essas qualidades. 

           O prestígio de um homem depende das 
ações que ele realiza. Enquanto agimos, 
podem ocorrer muitos erros. Quaisquer erros 
que cometamos, não podemos escapar de suas 
conseqüências. Portanto, é o dever do ser 
humano falar a verdade e levar sua vida com 
amor, aderindo aos cânones do dharma 
(retidão). Um homem sem verdade, retidão, 
paz, compaixão e amor é como um cadáver 
vivente. O ser humano deve considerar esses 
valores como seu próprio princípio de vida. 
Nunca digam uma mentira, mesmo de 
brincadeira. Nunca riam de outras pessoas. 
Criticar outras pessoas é um grande pecado. 
Não há pecado maior que criticar aos demais. 
Por isso, não devemos criticar ninguém, quem 
quer que seja. Amem a todos. Amor é Deus. 
Deus é amor. Amor é vida. 

           [Os estudantes cantaram a canção “Love 
is My form, truth is My breath...”, por indicação 
de Swami. Depois disso, Bhagavan continuou 
Seu Discurso.] 

           Desenvolvam amor. O amor é seu único 
refúgio onde quer que estejam, em uma 

floresta, no céu, em uma cidade ou vilarejo, no 
topo de uma montanha ou nas profundezas do 
oceano. Amem inclusive seus inimigos. Não 
virem seu rosto quando se cruzarem com ele. 
Ao invés, amorosamente digam “Olá, irmão! 
Como você está?”. Levem sua vida com amor, 
coragem e auto-controle. Apenas então a 
humanidade poderá florescer e se 
transformar em divindade. Devem ensinar a 
todos a desenvolver amor. Essa é minha 
mensagem principal para vocês hoje. 

– Do discurso de Bhagavan, no Sai Kulwant 
Hall, em 15 de Agosto de 2006, por ocasião 
do Ati Rudra Maha Yajna realizado em 
Prasanthi Nilayam. 

1 Mahabharata: épico hindu que conta a história do 

povo indiano (Bharatya) [N.T.] 
2 Saboroso em inglês é tasty. Swami faz um jogo de 

palavras: “God's tests are very tasties”. [N.T.] 
3Sari: vestimenta típica das mulheres indianas [N.T.] 
4Rupia: moeda corrente indiana; 200 rupias equivalem 

aproximadamente R$ 10,00 [N.T] 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

DEVOTOS DO DISTRITO DE MEDAK EM 
PEREGRINAÇÃO A PRASANTHI NILAYAM 

Mais de 5.000 devotos do distrito de Medak, 
distrito de Andra Pradesh, vieram a Prasanthi 
Nilayam em peregrinação por três dias – de 10 
a 12 de julho de 2007. 

Durante a peregrinação, eles apresentaram 
uma peça teatral com dança e organizaram 
uma reunião no Sai Kulwant Hall, na Divina 
Presença de Bhagavan, no dia 11 de julho, e 
uma programação musical no dia 12 de julho 
de 2007, no mesmo local. A peça intitulada 
“Amma” (mãe) descreveu a história de uma 
mãe e seu filho, enfatizando a necessidade de 
reintroduzir os valores tradicionais para 
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manter a figura da mãe em alta consideração, 
exaltando as sagradas qualidades maternas. A 
apresentação começou com uma bela 
invocação coreografada com canto e dança, às 
15h45min, e foi finalizada com outro número 
encantador de dança. Ao final da peça, 
Bhagavan abençoou os integrantes, posou 
para fotos com o grupo e distribuiu-lhes 
roupas. O próximo item do programa foi uma 
magnífica reunião organizada pelos devotos. 
O evento teve início às 17h15min, quando os 
pequenos grupos entraram ao Sai Kulwant 
Hall apresentando as tradições culturais de 
suas regiões, cantando e dançando. O grande 
final da apresentação foi um modelo móvel do 
Projeto Sri Sathya Sai de Suprimento de Água, 
como expressão de agradecimento a 
Bhagavan pelo abastecimento de água às 
populações desse distrito. 

 

Uma cena de dança da peça “Amma” 
apresentada pelos devotos de Medak,  
distrito de Andra Pradesh, no Sai Kulwant 
Hall em 11 de julho de 2007. 

Esses devotos fizeram uma excelente 
apresentação de cantos devocionais, na tarde 
de 12 de julho de 2007. Antes do início da 
programação, duas crianças, um menino e 
uma menina vieram  ao palco para pedir as 
bênçãos de Bhagavan. Bhagavan encheu a 
todos de bem-aventurança materializando 
uma corrente de ouro para cada um dos 
meninos. O programa começou às 15h50min 
com uma bela canção em louvor ao senhor 
Ganesha. Na seqüência, uma combinação de 
canções devocionais, coros e solos 

interpretados por cantores devotos cativaram 
a audiência por aproximadamente uma hora. 
Depois dos bhajans conduzidos por esses 
devotos e depois pelos estudantes da 
Universidade Sri Sathya Sai, a programação foi 
encerrada às 17h35min com o arathi a 
Bhagavan.  

A PONTE SAGRADA: UMA PEQUENA PEÇA 
TEATRAL 

Esta curta mas excelente peça teatral foi 
apresentada pelo Centro Sri Sathya Sai Baba 
de Cooksville, Ontário, Canadá na tarde de 19 
de julho de 2007 no Sai Kulwant Hall, como 
parte de sua peregrinação a Prasanthi 
Nilayam. A peça baseou-se no famoso episódio 
do Ramayana, exibindo a potência do Divino 
Nome de Rama, quando as pedras com 
inscrições do Nome de Rama flutuaram sobre 
as águas do oceano, fazendo assim a ponte 
sobre o mar até Lanka, simbolizando a vitória 
das forças divinas sobre os vícios, 
representados por Ravana. Através desse 
episódio, a peça descreveu a energia 
de Namasmarana e demonstrou que a 
recitação do Divino Nome é a ponte sagrada 
para ajudar o ser humano a atravessar o 
oceano da vida na Kali Yuga. A peça foi 
definida pela nobreza do tema, adequado aos 
costumes e simplicidade de sua narrativa. 
Realizada em somente dois atos, a 
apresentação teve início às 15h15min com 
cantos védicos e finalizou com 
o bhajan “Prema Mudita Manase Kaho Rama 
Rama Ram...” às 17h30min. Bhagavan 
permaneceu sentado durante toda a 
programação, abençoou os atores ao final da 
peça, distribuiu roupas e pousou para fotos 
com o grupo. Foi distribuída prasada a todos. 



 

Centro Sri Sathya Sai Baba de Cooksville, 
Ontário, Canadá apresentando a peça “A 
Ponte Sagrada”  no Sai Kulwant Hall em 19 
de julho de 2007, enaltecendo a importância 
de Namasmarana. 

CELEBRAÇÕES DE ASHADI EKADASI 

Os devotos em Prasanthi Nilayam tiveram o 
prazer de uma suntuosa festa de 
espiritualidade, quando a Organização Sri 
Sathya Sai Seva de Maharashtra e Goa 
apresentou vários programas musicais e 
culturais, nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2007 
para celebrar o sagrado festival de Ashadi 
Ekadasi. 

Excelente Música Devocional: O programa foi 
iniciado com um excelente concerto musical, 
interpretado por Sri Sumeet Tapoo de 
Mumbai, que apresentou um conjunto de 
canções devocionais aos Pés de Lótus de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, na tarde de 23 
de julho de 2007. Como introdução ao 
programa, o cantor recitou vários strotas, 
invocando a Graça do Senhor. A seqüência foi 
um belo banquete de músicas devocionais, 
algumas das quais foram reminiscências do 
famoso cantor Anup Jalota, e outras mais, 
mostrando a criatividade do cantor, 
particularmente as que foram com postas em 
louvor à Mãe Sai, Prasanthi Nilayam e Sai Gita 
(a abençoada elefanta de Bhagavan que 
faleceu recentemente). Bhagavan permaneceu 
sentado durante toda a apresentação e 

abençoou o cantor, os artistas que o 
acompanharam e, ao final, Bhagavan também 
lhes concedeu a almejada oportunidade de 
algumas fotos com o grupo. O evento foi 
encerrado com o arathi a Bhagavan às 
17h00min. Distribuiu-se prasada a todos. 

Palestra Sobre Devoção e Espiritualidade: Na 
manhã de 24 de julho de 2007, as 
Organizações Sri Sathya Sai Seva de 
Maharashtra e Goa, organizaram duas 
programações para participarem das 
celebrações de Ashadi Ekadasi. A primeira foi 
uma palestra ministrada por Ritu Raj Maharaj, 
de Madhya Pradesh, que resumiu a essência 
das escrituras e destacou os ensinamentos de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Cativante Interpretação Das Composições de 
Purandaradasa: Seguiu-se uma arrebatadora 
apresentação de algumas das melhores 
composições de Purandaradasa em forma de 
dança. Uma cativante interpretação das 
composições, as lindas danças, a música suave 
e a coreografia perfeita fizeram uma notável 
exibição. O programa, que começou às 
9h15min, teve seu final às 9h50min. Bhagavan 
abençoou os artistas e pousou para fotos com 
o grupo. Distribuiu-se prasada a todos. 

Um Excelente Concerto Musical: Na tarde de 24 
de julho de 2007, o famoso cantor e vencedor 
do prêmio Padma Shri, Sri Hariharan, cativou 
a audiência com cantos devocionais, o que foi 
uma festa para a alma. Além dos cantos 
devocionais que tocaram os corações da 
audiência, o artista os enlevou com uma 
agradável interpretação de um belo Ghazal e 
tocantes bhajans e kirtan (cantos 
congregacionais) que contaram com a 
participação entusiástica dos ouvintes. A 
programação teve início às 16h, logo após 
o darshan da tarde no Sai Kulwant Hall, e 
terminou às 17h35min com arathi a 
Bhagavan. Ao término da programação, 
Bhagavan derramou suas bênçãos sobre Sri 



Hariharan e seus artistas, pousou para fotos e 
distribuiu-lhes roupas. 

Cerimônia de Ashadi Ekadasi: A principal 
cerimônia de Ashadi Ekadasi foi celebrada em 
Prasanthi Nilayam em 25 de julho de 2007. O 
local das celebrações foi o Sai Kulwant Hall, 
lindamente ornamentado para essa 
auspiciosa ocasião. 

Na manhã de 25 de julho, Bhagavan teve sua 
chegada às 8h, anunciada ao sopro de conchas 
por um grupo de nove devotos de 
Maharashtra em seus trajes tradicionais. 
Chegando ao santuário, Bhagavan acendeu a 
lamparina sagrada às 8h30min para 
inaugurar a programação de Ashadi Ekadasi. 
Um canto devocional em louvor ao Senhor 
Vitthal (Krishna) seguiu-se à cerimônia 
inaugural. Logo que o dindi (palanquim) 
decorado com a imagem do Senhor Vitthal  foi 
trazido ao Hall, os cantores cantaram o tema 
de “Ashadi Ka Din...Pavan Yeh Din” (o sagrado 
dia de Ashadi). Cerca de 1.200 varkaris haviam 
trazido o palanquim de Dharmavaram, de 
onde se iniciou a procissão em 21 de julho de 
2007, parando nas vilas de Basampalli e 
Kothacheruvu. Durante essa peregrinação, 
foram organizados acampamentos médicos 
nos povoados de Obulampalli, Venkatapalli e 
Settipalli, nos quais 3.802 pacientes foram 
atendidos e receberam remédios gratuitos. 
Além disso, 1.008 amruta kalasams (provisões 
de alimentos) foram distribuídos em onze 
vilas e foi realizado Narayana Seva por 3.850 
pessoas em cinco povoados durante o 
trajeto.                     . 

A programação teve início com a canção 
invocativa “Ek Dantaya Vakra Tundaya Gauri 
Tanayaya Dheemahi” em louvor ao Senhor 
Ganesha, enquanto as crianças apresentavam 
uma bonita dança ao som dessa composição. 
Antes disso, os estudantes de Bal Vikas 
homenagearam Sai Gita, a amada elefanta de 
Bhagavan, recentemente falecida. Eles diziam 

que Sai Gita era como o Senhor Ganesha para 
eles. A réplica de Sai Gita foi então desvelada 

 

A peça “Domine a Mente e Seja Seu Mestre”  
apresentada no Sai Kulwant Hall no dia 25 
de julho de 2007 teve cenário que lembrava 
um programa de TV. 

Domine a Mente e Seja Seu Mestre: A parte 
principal da programação da manhã foi a peça 
teatral intitulada “Domine a Mente e Seja seu 
Mestre”, apresentada em um interessante 
estilo de perguntas e respostas, apresentada 
pelos atuais e anteriores estudantes Bal Vikas 
e pelo Setor de jovens da Organização Sri 
Sathya Sai Seva de Mumbai. O assunto foi 
desenvolvido através de um diálogo e da 
eterna pergunta “Quem sou eu?”, que foi 
elaborada com um mira bhajan e uma 
explanação filosófica de Ramana Mahrshi. 

Depois disso, um palco com toda a 
parafernália de um estúdio de TV e com o 
cenário do programa de perguntas e respostas 
foi trazido ao centro do Hall e o responsável 
pelas perguntas assumiu a programação. Um 
dos dois times que jogavam incluía estudantes 
Bal Vikas que estavam no programa de nove 
anos e o outro era dos estudantes Bal Vikas 
que já haviam concluído o treinamento de 
nove anos. O difícil assunto da mente, sua 
natureza e seus mistérios foram então 
analisados, investigando, testando perguntas 
e repostas adequadas além de episódios 
esclarecedores que consistiam 



principalmente das respostas do Senhor 
Krishna a Arjuna. O assunto se tornou mais 
compreensível através dos comentários de 
quatro convidados especiais vestidos de 
Mahatma Gandhi, Rabindrath Tagore, Swami 
Vivekananda e Justice Muthswami Iyer. É 
admirável que um tema tão difícil como a 
mente, que até eruditos acharam difícil de 
comentar, fosse apresentado de uma forma 
nova que os assistentes testemunharam com 
absorvente interesse, não havendo sequer um 
momento monótono no decurso da 
apresentação, que levou mais de uma hora. A 
peça foi um exemplo de perfeição em todos os 
aspectos, seja na arte, na música, no cenário, 
na direção, nas canções e suas interpretações 
e nos diálogos e suas articulações. Foi tocante 
perceber que Bal Vikas estava conseguindo 
essa fantástica transformação nas crianças, de 
tal modo que foram capazes de compreender 
as grandes verdades espirituais com clareza. 

A programação foi concluída com o Mantra 
Gayatri , cantado por todos os participantes às 
9h45min. Ao final da apresentação, Bhagavan 
abençoou os integrantes da peça, distribuiu 
relógios e pousou para fotos com o grupo. Ele 
também materializou uma corrente de ouro 
para o estudante de Bal Vikas que fez o papel 
de responsável pelas perguntas e respostas. 

Jai Jhulelal – Uma Dança Teatro: Outra peça foi 
encenada na tarde de 25 de julho de 2007, no 
mesmo local, pelos estudantes de Bal Vikas e 
pelo setor Jovem do distrito de Thane, 
Mumbai. A peça intitulada “Jai Jhulelal” 
encenou a vida de Jhulelal, que encarnou às 
margens do rio Sindhu há 1.000 anos, para 
semear as sementes do amor no coração dos 
homens e para mostrar à humanidade a senda 
única de todas as formas de fé. Foi relevante o 
fato de ser o aniversário do primeiro milênio 
desse grande salvador, venerado pela 
comunidade de Sindhi como a encarnação de 
Veruna, deus da chuva. 

Tema nobre, mensagem poderosa, música 
suave, excelente direção, magnífica atuação e 
belas danças infantis arrebataram a 
assistência por mais de uma hora. A 
apresentação, que começou às 16h com a 
canção tema, descrevendo a vida do grande 
salvador, finalizou às 17h15min, com o 
famoso número “Lal Meri Pat Rakhio Lala 
Jhulelal”. Bhagavan permaneceu sentado 
durante toda a apresentação, abençoou os 
intérpretes ao final da peça e distribui-lhes 
relógios. Ele também materializou uma 
corrente de ouro para uma das crianças de Bal 
Vikas. Após a distribuição daprasada, as 
celebrações de Ashadi Ekadasi em Prasanthi 
Nilayam chegaram a uma feliz conclusão com 
o arathi a Bhagavan às 17h35min. 

MÚSICA DEVOCIONAL PELOS DEVOTOS DO 
REINO UNIDO 

Um grupo de devotos do Reino Unido vieram 
em peregrinação a Prasanthi Nilayam e 
apresentaram um programa de música 
devocional no Sai Kulwant Hall, na tarde de 31 
de julho de 2007. A apresentação teve início 
com Guru Vandana (prece ao Guru) e um 
cântico evocativo em homenagem ao Senhor 
Ganesha. Seguiu-se uma miscelânea 
de qawalis, cantos devocionais ebhajans, 
interpretados em hindi, inglês e punjabi. O 
programa iniciou às 16h15min e terminou às 
17h. 

PROGRAMA CULTURAL POR DEVOTOS DOS 
ESTADOS UNIDOS 

Um grupo de devotos do norte central dos 
Estados Unidos veio em peregrinação a 
Prasanthi Nilayam e apresentou uma 
programação cultural e musical na Divina 
Presença de Bhagavan, na tarde de 1o de 
agosto de 2007. A apresentação teve seu início 
às 16h30min, após o Divino darshande 
Bhagavan no Sai Kulwant Hall. Depois das 
orações tradicionais em sânscrito ao Senhor 



Ganesha, os devotos, apresentaram uma 
seqüência de cantos devocionais conhecidos, 
semi-clássicos e solos cantados em inglês e 
hindi ao som de suave acompanhamento 
musical. 

 

Devotos dos Estados Unidos.apresentando um 
excelente programa de música devocional no 
Sai Kulwant Hall no dia 1o de agosto de 2007. 

Além disso, dois jovens devotos apresentaram 
uma excelente Siva Tandava (dança cósmica) 
para o deleite de toda a platéia no Sai Kulwant 
Hall. Satisfeito com a apresentação, Bhagavan 
derramou suas bênçãos sobre eles e também 
materializou uma corrente de ouro para um e 
um anel para o outro dançarino. Ao término 
dessa excelente apresentação, houve uma 
breve seção de bhajans, também conduzida 
por estes devotos. O evento teve seu final com 
o arathi a Bhagavan às 18h. Foi 
distribuída prasada a todos. 

PREMA JYOTHI: UMA EXPOSIÇÃO PARA 
DESPERTAR O SER HUMANO 

“Prema Jyothi” representou uma sublime 
exposição que ocupou todo o Auditório de 
Poornachandra, e que apresentou um grande 
espetáculo para celebrar o puro amor de 
Bhagavan Sai Baba. Dividido em sete temas 
notáveis, não foi só uma exposição de fotos, 
mas literalmente “Sai Bhagavata Vahini”. 
Foram 175 pôsteres extraordinários (1,8 x 
1,2m) retratando a Divina Vida de Swami, sua 
incrível compaixão pela humanidade refletida 
no Seu enorme projeto de serviço e Sua 

poderosa mensagem de amor que constitui a 
proteção definitiva para a humanidade atual. 
Havia belos painéis temáticos com iluminação 
indireta e circuitos de TV, rádio, vídeo e 
Internet, acrescentando imagens nunca antes 
vistas. 

 

Devotos observando a exposição de Prema 
Jyothi com grande interesse no Auditório de 
Poornachandra. 

Swami muito gentilmente inaugurou esta 
exposição ímpar em uma cerimônia especial 
na manhã do dia 20 de julho de 2007 e 
permaneceu por mais de noventa minutos 
atento, observando e ouvindo os comentários 
oferecidos a cada exposição. Ele expressou 
imensa satisfação ao final do “roteiro 
conduzido” e deu Sua bênção para que a 
mostra pudesse ser aberta ao público e aos 
delegados da Conferência Mundial de Jovens 
Sri Sathya Sai no dia seguinte. Centenas de 
pessoas percorreram a exposição até seu 
encerramento e deixavam o local em êxtase, 
fascinadas ou em lágrimas; indubitavelmente, 
foi uma experiência renovadora para cada 
visitante. Esta exposição, organizada pelo 
Prasanthi Studio Digital (é também o 
escritório da Radio Sai Global Harmony), será 
apresentada em várias cidades da Índia nos 
próximos meses, começando por Chennai. 

 

 



NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

INDONÉSIA 

Nos últimos anos, a capital Jacarta tem sofrido 
repetidamente calamidades naturais, com 
pouco tempo entre cada desastre para a 
necessária reconstrução. Mais recentemente, 
no dia 10 de fevereiro de 2007, uma grande 
enchente assolou violentamente a cidade. No 
dia 11 de fevereiro, a Organização Sathya Sai 
respondeu prontamente, ajudando aos 
aldeões de Cakung atingidos pela calamidade. 
Devido à enchente, aproximadamente 300 
famílias ficaram desabrigadas e procuraram 
refúgio em abrigos metálicos e galerias de 
concreto. Os devotos Sai distribuíram 
alimentos e água potável para essas pessoas. 
No dia 14 de fevereiro, o nível das águas 
baixou e as pessoas começaram a retornar aos 
seus lares, destruídos pela enchente. Os 
devotos Sathya Sai distribuíram esfregões, 
vassouras e baldes e trabalharam com as 
vítimas da enchente para ajudá-las na 
restauração de seus lares. No dia 17 de 
fevereiro, depois de torná-los novamente 
habitáveis, os devotos distribuíram fornos a 
gás, arroz e água potável. Um acampamento 
médico foi organizado para cuidar e examinar 
apuradamente os pacientes com problemas 
pulmonares e gastrintestinais, resultantes das 
enchentes e das precárias condições de vida. O 
Acampamento continuou até o dia 11 de 
março de 2007. Foram realizadas no local, 
uma desinfecção do suprimento de água e uma 
extensiva pulverização inseticida. Também 
foram distribuídos espirais e repelentes de 
mosquitos para as famílias. As vítimas da 
enchente foram tocadas pelo alívio 
emergencial provido com amor pelos devotos 
Sai. 

 

A Organização Sai da Indonésia trouxe 
alívio às pessoas afetadas pelas enchentes 
em fevereiro de 2007. Foi também 
organizado um acampamento médicos de 
cuidados intensivos para tratar pacientes 
sofrendo de problemas pulmonares e 
gastrointestinais. 

Cerca de 200 pacientes receberam cuidados 
médicos durante o Acampamento Médico 
realizado em abril de 2007 (o quarto 
acampamento no intervalo de dois meses). 

Reino Unido 

Uma Conferência Regional Européia em 
Educação Sathya Sai foi realizada nos dias 20 
e 21 de janeiro de 2007 no Hotel Apollo em 
Basingstoke, Reino Unido. A conferência, 
organizada pelo Comitê de Educação da 
Fundação Mundial, aproximou os educadores 
profissionais Sai e dirigentes mais antigos da 
Organização de várias regiões do mundo. 
Participaram nessa conferência 205 
delegados de 44 países. 

Durante a sessão inaugural no dia 20 de 
Janeiro de 2007, o Presidente da Fundação 
Mundial Sri Sathya Sai, o Dr. Michael 
Goldstein, falou enfaticamente sobre a 



estrutura da Organização Sai Internacional, 
especialmente no que se refere à Educação, e 
explicou que a Fundação Sri Sathya Sai 
Mundial era responsável por governar toda a 
Organização Sai Internacional, enquanto o 
Conselho de Prashanti era responsável por 
implementar a política administrativa da 
Fundação Mundial. Ele lembrou também que, 
em relação à Educação Sathya Sai em Valores 
Humanos e à Educação Espiritual Sai (EES), a 
Fundação Mundial era diretamente 
responsável pela administração da Educação 
Sathya Sai em Valores Humanos. Ele explicou 
adicionalmente que a Organização Sai 
Internacional, sob o gerenciamento do 
Conselho de Prasanthi e o governo da 
Organização Mundial, era responsável pela 
Educação Espiritual Sai. Ele reconheceu o 
grande serviço prestado por décadas pelos 
três pioneiros nos Programas Internacionais 
de Educação Sai: o Dr. Victor Kanu, o Dr. Art-
Ong Jumsai e o Dr. Thorbjorn Meyer. 

 

Um total de 205 delegados de 44 países 
participaram da Conferência Regional 
Européia sobre a Educação Sri Sathya Sai 
realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2007 
no Hotel Apollo  em Basingstoke, Reino 
Unido. 

O próximo orador foi o Dr. Narendra Reddy, 
diretor da Fundação Mundial Sathya Sai. Ele 
disse: “Deve ser o lema de todos os 
professores - Ser, fazer e então falar”. Ele 

ressaltou os três tipos de professores que 
existiam: (a) aqueles que se queixavam – 
executando o dever sem amor, (b) aqueles que 
explicavam – executando o dever com amor, e 
(c) aqueles que inspiravam – dando amor sem 
nenhuma obrigação. Ele enfatizou que Swami 
quer que os professores sejam inspiradores. O 
Dr. Reddy também explicou que os pais 
tinham um importante papel em ensinar, 
sendo bons exemplos e reforçando o que era 
ensinado na Educação Espiritual Sai, assim, 
eles poderiam ajudar a excelência humana a 
desabrochar nas crianças. 

O seguinte orador, o Dr. Thorbjorn Meyer, 
Coordenador da Zona 7 e Diretor do Instituto 
Europeu Sathya Sai Educare, apresentou uma 
visão geral das realizações dos Programas 
Sathya Sai de Educação na Europa 
Continental, destacando de forma especial a 
liderança e o treinamento realizado pelo 
Instituto Europeu Sathya Sai Educare. Houve 
em seqüência a apresentação da Organização 
Sathya Sai do Reino Unido e do Instituto 
Britânico de Educação Sathya Sai sobre o 
progresso das Escolas Sathya Sai e da 
Educação Espiritual Sai no Reino Unido. Sri 
Kalyan Ray - Coordenador do Comitê de 
Educação da Fundação Mundial - concluiu a 
sessão da manhã destacando o programa e os 
objetivos da conferência. Ele espera que, no 
futuro, o processo de unificação e 
harmonização, que começou no Reino Unido, 
possa ir muito além dos limites da Europa. 

Dando seqüência à sessão inaugural, os 
delegados se dividiram entre os grupos de 
trabalho para discutir sobre as temáticas 
apresentadas, refinar e buscar uma coerência 
nos conteúdos dos Planos Estratégicos para a 
Educação - elaborados pelas diferentes zonas, 
durante os prévios processos preparatórios - 
desenvolvidos para a conferência. Os tópicos 
discutidos foram: Educação Espiritual Sai 
(EES), Educação Sathya Sai em Valores 



Humanos, Escolas Sathya Sai e Institutos de 
Educação Sathya Sai. 

No dia 21 de Janeiro de 2007, as Zonas 7 e 9 
apresentaram - para curto, médio e longo 
prazo - metas e ações prioritárias para a 
Educação Sathya Sai na Europa. Concluindo, o 
Dr. Michael Goldstein encorajou os delegados 
a serem mais vigilantes e levar adiante o 
Programa Sathya Sai de Educação com energia 
construtiva. 

Estados Unidos 

No sábado, dia 17 de março de 2007, os 
devotos Sai da Região Sul do Pacífico, nos 
Estados Unidos, conduziram um 
acampamento médico com exames de saúde 
gratuitos em Corona, na Califórnia. 

 

No dia 17 de março de 2007, os devotos Sai 
da Região Sul do Pacífico nos E.U.A. 
conduziram um acampamento gratuito 
para exames médicos em Corona, 
Califórnia, no qual 818 pacientes 
receberam ajuda médica. 

Um total de 818 pacientes foi avaliado no 
acampamento. Exames preventivos de câncer 
foram conduzidos com mamogramas, 
Papanicolau (exame preventivo de câncer de 
colo uterino), exame prostático e exames de 
sangue. Também foram oferecidos exames 
para diabéticos, Hipercolesterolemia 
(avaliação da presença de quantidades de 

colesterol acima do normal no sangue), além 
da avaliação de doenças cardíacas e 
pulmonares, osteoporoses e acuidade visual. 
Rotinas de imunização foram realizadas em 
169 adultos e 89 crianças. Pacientes com 
testes ou resultados de exames anormais 
foram avaliados primeiramente no local, por 
médicos clínicos e especialistas e, então, 
encaminhados a um hospital local para 
maiores cuidados. Muitos VIPs estiveram 
presentes no acampamento médico, incluindo 
o representante do prefeito de Corona, Jeff 
Miller, que disse: “A Organização Sathya Sai 
Baba dos Estados Unidos mostrou uma 
imensa dedicação trazendo os programas de 
saúde e serviço aos mais necessitados, 
atendendo às necessidades básicas de 
crianças, jovens, idosos e famílias da 
comunidade de Corona-Norco (...).” Ele 
presenteou a Organização Sathya Sai Baba dos 
Estados Unidos com a Declaração Oficial da 
Prefeitura da cidade de Corona, assinada pelo 
Prefeito de Corona Eugene Montanez, que 
proclamou o sábado - 17 de março de 2007 - 
como “o Dia Gratuito de Exame de Saúde na 
Comunidade de Corona-Norco.” 

 

Uma declaração passada pelo 
Conselho da cidade de Corona, 
apreciando o trabalho da 



Organização Sri Sathya Sai 
Baba da América, na área da 
saúde. 

Desde 08 de janeiro de 2005, a Clínica Médica 
Gratuita Ashland (Ashland Free Medical Clinic 
- AFMC) em San-Lorenzo, Califórnia, tem 
provido cuidados médicos gratuitos para 
pacientes que não possuem seguro de saúde e 
sem condições financeira para um bom 
atendimento médico. No dia 03 de maio de 
2007, a clínica AFMC foi reconhecida por seu 
serviço desinteressado à comunidade. Em 
nome de todos voluntários da AFMC, o Dr. 
Joseph Phaneuf, Diretor Médico do AFMC, 
recebeu o Prêmio Sidney R. Garfield, MD 2007 
Contribuição Excepcional da Kaiser 
Permanente, uma grande organização 
mantenedora da saúde na Califórnia. A seguir, 
foi feita uma apresentação na qual foi 
explicado como a clínica se inspirou no 
modelo de Sathya Sai Baba com os cuidados 
com a saúde na Índia. No dia 05 de maio de 
2007, um vídeo da Clínica Médica Gratuita 
Ashland (Ashland Free Medical Clinic - AFMC) 
foi mostrado para aproximadamente 500 
médicos clínicos acompanhados de seus 
cônjuges e filhos. 

 

A Clinica Médica Gratuita de Ashland em 
San Lorenzo, Califórnia, foi presenteada 
com o Prêmio de Contribuição Excepcional 
- Sidney R. Garfield, MD 2007 no dia 3 de 
maio de 2007, por prover tratamento de 

saúde gratuito aos pacientes sem seguro 
médico. 

A AFMC provê serviços de atenção primária 
para adultos, fazendo atendimento em 
dermatologia, educação para a saúde, testes 
laboratoriais gratuitos e medicamentos 
gratuitos a cada sábado de manhã. 
Atualmente, entre 18 e 29 pacientes são 
avaliados em cada exame e, no ano de 2006, 
foram atendidos 914 pacientes. Mais de 100 
voluntários da Organização Sathya Sai Baba 
tem sido voluntários desta clínica, tais como 
médicos clínicos, enfermeiros práticos, 
enfermeiros registrados, recepcionistas, 
coordenadores clínicos, suporte em 
informações tecnológicas (IT) e intérpretes 
para a língua espanhola. Os voluntários são 
também responsáveis por deveres 
administrativos e operações do dia-a-dia na 
clínica. 

RÚSSIA 

Um acampamento médico foi realizado nos 
dias 14 e 15 de abril de 2007, em Lodey-noye 
Polye, perto de São Petersburgo, no distrito de 
Leningrado. Cinqüenta e seis pacientes foram 
atendidos no acampamento médico gratuito. 
Os pacientes fizeram exames de hipertensão e 
diabetes, além de verificarem sua vista. Em 
complemento ao trabalho, foram realizados 
também tratamentos de doenças crônicas, 
aconselhamento psiquiátrico e tratamentos 
cosméticos. Narayana Seva (entrega de 
alimentos e mantimentos aos necessitados) 
foi também realizado durante o 
acampamento. Devotos empacotaram 
alimento, roupas e brinquedos para crianças, 
os quais foram distribuídos aos pacientes 
necessitados e suas famílias. Alguns devotos 
executaram reparos necessários no prédio da 
escola do jardim de infância das redondezas. 

REPÚBLICA CHECA 



Desde 2002, na principal estação ferroviária 
da cidade de Praga - República Checa -, a cada 
quinta-feira (exceto nos meses de verão), os 
membros do Centro Sri Sathya Sai têm servido 
aos necessitados. Durante o inverno, alguns 
alimentos são servidos com bebidas quentes. 
Nesse período, são distribuídos também 
roupas de inverno e sacos de dormir. 
Semanalmente, os devotos realizam essas 
atividades de serviço para os moradores de 
rua, com palavras gentis e amorosas. Também 
foram fornecidas às pessoas necessitadas 
informações básicas com relação a serviços de 
assistência social. Usualmente, a cada semana, 
entre 40 a 60 pessoas são beneficiadas. 
Inspirados por este serviço, devotos de outra 
grande cidade da República Checa, Pilsen, 
iniciaram um serviço similar. 

TAILÂNDIA 

Recentemente, o Ministro da Educação da 
Tailândia requisitou do Instituto de Educação 
Sathya Sai da Tailândia um treinamento, em 
toda a Tailândia, para mais de 20.000 
professores com o Programa de Educação em 
Valores Humanos, durante os meses de abril, 
maio e junho de 2007. Nos últimos 04 meses, 
26.300 professores já foram treinados pelo 
Instituto, nos conceitos e metodologia do 
Programa de Educação Sathya Sai em Valores 
Humanos, e o programa de treinamento ainda 
continua. 

UN-HABITAT, uma agência das Nações 
Unidas, também começou a apoiar o Instituto 
no início do ano, para fortalecer sua 
capacidade de trabalhar com valores humanos 
em educação ambiental. A Organização do 
Sudeste da Ásia do Ministério de Educação 
(SEAMEO) está também considerando o 
suporte ao Instituto para torná-lo um Centro 
de Excelência em Educação em Valores 
Humanos e expressou o interesse em enviar 
professores e educadores de seus países para 
serem treinados em educação sobre a água 

(em seu aspecto ambiental) baseada em 
Valores Humanos , como parte do Programa 
da UN-HABITAT. 

GANA 

A Páscoa simboliza a mensagem de sacrifício e 
amor. Durante os feriados da Páscoa, nos 
últimos 07 anos, devotos do Centro Sai de 
Accra, em Gana, realizaram anualmente 
serviço desinteressado no Centro de 
Treinamento Ortopédico em Nsawam. O 
Centro Ortopédico tem fornecido tratamento 
ortopédico gratuito para os pobres com a 
ajuda de uma Missão Católica dos Países 
Baixos (Holanda). No dia 09 de abril de 2007, 
25 devotos Sai do Centro Sai de Accra 
prepararam suntuosas refeições e as serviram 
com frutas e sucos de frutas para os pacientes 
e familiares e para os funcionários do hospital. 
Eles serviram amorosamente as refeições da 
manhã e da tarde. À noite, em suas preces de 
encerramento, a Irmã Diretora do Centro de 
Treinamento Ortopédico agradeceu à 
Organização Sathya Sai e aos devotos por seus 
contínuos serviços desinteressados. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: O distrito de 
Visakhapatnam prestou notável assistência 
aos passageiros do Expresso Gurudev que, no 
dia 11 de junho de 2007, se acidentou em 
Duvvada. Os jovens Sai e os voluntários Sai 
(Seva Dal) ajudaram a retirar os passageiros 
dos vagões descarrilados e os conduziram a 
um acampamento de socorro emergencial. 
Eles colocaram os feridos nas ambulâncias 
para serem conduzidos para diferentes 
hospitais, recolheram as bagagens e as 
entregaram em mãos aos respectivos donos, e 
as que não foram identificadas foram deixadas 
com as autoridades da ferroviária. Foram 
distribuídos 6.000 recipientes com água aos 



passageiros no local do acidente e no 
acampamento de socorro. Além disso, deram 
alimentos aos pacientes e ao pessoal de apoio 
e os supriram com outras assistências, até que 
tivessem alta do hospital. Eles também 
conduziram os passageiros em segurança, 
com suas bagagens, aos ônibus que os 
levariam para a jornada à Estação Ferroviária 
Vizag. 

O distrito de East Godavari ajudou 105 
famílias Girijan vítimas de um incêndio na Vila 
Konda Modalu distribuindo a eles provisão de 
alimentos, roupas e outros requisitos 
essenciais. Este distrito realizou uma Reunião 
Distrital de Jovens em Ravulapalem no dia 10 
de junho de 2007, na qual participaram 600 
jovens, 100 professores de Educação 
Espiritual Sai (Bal Vikas), 100 coordenadores 
de unidades e 300 Seva Dal. Os jovens 
tomaram conhecimento dos Programas de 
Educação Espiritual Sai (Bal Vikas) e Educare, 
desenvolvidos com o Programa Grama Seva. 

 

A Organização Sai de Andhra Pradesh 
(distrito de Nellore) cavou um poço e 
forneceu água potável para uma colônia 
Tribal (Girijan) em junho de 2007. 

O distrito de Nellore cavou um poço para o 
bem-estar da Colônia Rajiv Gandhi Girijan e o 
mesmo foi inaugurado no dia 8 de junho de 
2007. No dia 1º de junho de 2007, o distrito 
realizou um Narayana Seva para 2.000 
Girijans, em duas colônias. No dia 07 de junho 

de 2007, o distrito de West Godavari forneceu 
nove casas novas construídas para famílias 
carentes em uma remota vila tribal - 
Tanigudem. O Coletor Distrital1 também 
participou da atividade. Este distrito 
distribuiu livros a estudantes necessitados, na 
área da favela Kummara Revu em Eluru e, no 
dia 17 de junho de 2007, para 82 estudantes 
na Vila de Mupparthipadu. No dia 24 de junho, 
foram também dados nove vasos contendo 
amruta kalasams (provisões de alimentos) 
para nove famílias na área da favela na cidade 
de Tanuku. 

Haryana e Chandigarh: Em junho de 2007, 
um Curso de Verão de curta duração - 5 dias - 
sobre a Cultura Indiana e a Espiritualidade foi 
desenvolvido para estudantes e jovens. 
Participaram 174 garotos, 111 garotas e 74 
observadores de vários distritos do Estado. Os 
palestrantes falaram sobre tópicos abordando 
os valores universais: Verdade (sathya), 
Retidão (dharma), Paz (santhi), Amor (prema) 
e Não-violência (ahimsa). Vários outros 
tópicos foram apresentados também: “A 
peculiaridade da Cultura Indiana”, “O Objetivo 
da Vida”, “A Unidade das Religiões”, “Gita na 
Vida Diária”, “Espiritualidade não é um 
Obstáculo ao Materialismo”, “ As Tensões de 
um Administrador”, “Serviço Voluntário na 
Construção do Caráter”, “Os Avatares e Sathya 
Sai Baba”. Foram apresentados também filmes 
sobre o trabalho humanitário de Bhagavan. 
Todos os participantes expressaram sua 
sincera disposição para participar de tais 
cursos no futuro e tomar parte nas atividades 
do dia-a-dia da Organização Sai em suas 
respectivas áreas. 

Em junho de 2007, foi organizada uma 
Conferência Regional de dois dias para 
professores de Educação Espiritual Sai (Bal 
Vikas) e dirigentes de unidades Sai, na qual 
participaram 164 professores de Educação 
Espiritual Sai (Bal Vikas) e 135 dirigentes da 
Organização Sai de vários distritos do Estado. 
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A Conferência enfatizou a necessidade de se 
aprimorar a qualidade dos Programas de 
Educação Espiritual Sai (Bal Vikas) e destacou 
o papel dos dirigentes Sai no movimento de 
Educação Espiritual Sai (Bal Vikas) no Estado, 
para espalhar a mensagem de Bhagavan Baba. 

Sikkim: Sikkim, um pequeno mas bonito 
Estado da região do Himalaia, tem quatro 
Centros Administrativos Distritais. A 
Organização Sri Sathya Sai está funcionando 
nesses quatro distritos. Há em todo o estado 
30 Centros Sai e 125 Grupos de Bhajans. A 
Organização Sai do Estado adotou 4 vilarejos 
(um em cada distrito, para um completo 
desenvolvimento). 

Um dos vilarejos adotados pela Organização 
Sai dentro do Projeto Grama Seva é Mongrang, 
um povoado remoto que se localiza a cerca de 
40 km do Centro Administrativo do Distrito de 
Namchi. Os Jovens Sai desse distrito têm 
trabalhado na construção de um Centro 
Comunitário no vilarejo. 

 

Uma remota vila do distrito de Namchi, 
Mongrang foi adotada pela Organização 
Sai de Sikkim para um completo 
desenvolvimento. A foto mostra a 
distribuição de roupas às crianças 
necessitadas. 

No dia 14 de abril de 2007, 122 jovens Sai e 
voluntários Sai (Seva Dal), incluindo a Ala das 

Mulheres, ampliaram sua ajuda nos trabalhos 
de escavação com o propósito de construir o 
Centro Comunitário, e a área do alicerce foi 
concluída. O trabalho de escavação para um 
banheiro público no vilarejo foi também 
executado no mesmo dia. No dia 12 de maio de 
2007, 37 voluntários Sai (Seva Dal), incluindo 
jovens Sai, trabalharam arduamente para 
retirar os entulhos da escavação do local da 
construção. A retirada da terra para a 
construção do alicerce do banheiro público foi 
também realizada no mesmo dia. No dia 31 de 
maio de 2007, uma série de atividades Sai 
foram realizadas nesse vilarejo. Cerca de 120 
voluntários Sai, incluindo jovens Sai e as 
voluntárias da ala das mulheres, tomaram 
parte no trabalho de construção do Centro 
Comunitário. 

Um acampamento médico gratuito foi 
organizado, no qual foram distribuídos 
medicamentos gratuitamente aos pacientes. 
Cerca de 103 pacientes foram tratados e um 
Narayana Seva foi realizado para todos os 
pacientes e pessoas de outros locais. 
Aproximadamente 200 pessoas dos vilarejos 
foram beneficiadas com este serviço. Além 
disso, roupas e provisões alimentares foram 
distribuídas para as pessoas necessitadas. 
Também foi organizado um programa no 
cuidado com a saúde para as crianças. Foram 
feitos, pelas pessoas experientes e pela Ala das 
Mulheres, cortes de cabelo para 12 garotos e 
cortes de unhas para 25 crianças pequenas. A 
Ala Espiritual do distrito conduziu uma aula 
de treinamento em bhajans para os jovens 
interessados do local, na qual participaram 33 
jovens. 



 

A Organização Sai de Sikkim organizou um 
acampamento médico em Mongrang, o qual 
beneficiou mais de 100 pessoas da vila. 

No dia 03 de junho de 2007, O Namchi Samithi 
organizou, no Sai Mandir de Namchi, um 
acampamento para motivar os jovens, no qual 
participaram 60 jovens. O objetivo do 
programa foi conscientizar os jovens de seu 
papel na sociedade e de suas 
responsabilidades na Organização Sai. Uma 
competição de perguntas e respostas foi 
também organizada. 

Um acampamento veterinário foi organizado 
pelos jovens Sai de Namchi na vila de Kabrey, 
do Namthang Samithi, com a ajuda do 
Departamento de Criação de Animais e 
Serviço Veterinário de Namchi. Palestras 
sobre o gerenciamento da criação de animais 
e o controle de doenças de animais foram 
proferidas por pessoas especializadas, 
levando as pessoas do vilarejo a ter mais 
consciência sobre a boa criação de animais 
domésticos. O tratamento do gado foi também 
realizado de forma destacada. Cerca de 73 
habitantes da vila se beneficiaram com o 
programa. 

Em 20 de maio de 2007, os jovens Sai e os 
Voluntários Sai (Seva Dal), incluindo os 
dirigentes do Singtam Samithi, sob o distrito 
do leste, organizou um acampamento médico 
gratuito em Upper Suman. Mais de 300 
pacientes foram tratados no local e 
medicamentos foram distribuídos 
gratuitamente a eles. 

Tamil Nadu: Na primeira fase de seu 
programa de capacitação rural, a Organização 
Sri Sathya Sai de Tamil Nadu iniciou o 
desenvolvimento rural em cerca de 50 vilas, 
sendo que a maior parte delas está localizada 
no distrito de Kancheepuram. Os sistemas de 
purificação de água foram desenvolvidos para 
ir ao encontro das necessidades de segurança 
e água potável dos habitantes do povoado. Um 
outro tópico desenvolvido se refere a plantas 
como mamão, folhas de caril (misturas de 
especiarias), acácia branca (moringa oleifera), 
coentro e coco, que tem sido cultivadas nestes 
locais com o objetivo de erradicar doenças 
causadas pela má nutrição. Além disso, os 
habitantes dos vilarejos têm tido 
oportunidades de se tornarem mais 
autoconfiantes. Esforços especiais têm sido 
feitos para capacitar o jovem rural para seu 
desenvolvimento como cidadão ideal, que 
entende o propósito da vida. 

Na primeira metade de 2007, a Ala Jovem do 
distrito de Kancheepuram instalou sistemas 
purificadores para água potável nos quatro 
vilarejos: Chellampattidai, O.M. Manglam, 
Sivapuram e Illambiyan Kattur, e também em 
duas escolas rurais: Escola RCM Middle em 
Chellampattidai e Escola Residencial Don 
Bosco em Sahayathottam. A população das 
áreas cobertas pelo benefício abrange mais de 
5.500. Os estudantes das duas escolas rurais 
cobertas pelos sistemas purificadores de água 
vem de 36 vilarejos. Os habitantes dos 
povoados e os estudantes das escolas rurais 
estão muito felizes por beberem água 
purificada e livre de bactérias. 



 

A Organização Sai de Tamil Nadu instalou 
sistemas de purificação de água em duas 
escolas rurais e em 4 vilas na primeira fase 
de seu programa de capacitação rural. 

No dia 3 de junho de 2007, O Namchi Samithi 
organizou, no Sai Mandir de Namchi, um 
acampamento para motivar os jovens, no qual 
participaram 60 jovens. O objetivo do 
programa foi conscientizar os jovens de seu 
papel na sociedade e de suas 
responsabilidades na Organização Sai. Uma 
competição de perguntas e respostas foi 
também organizada. 

Um acampamento veterinário foi organizado 
pelos jovens Sai de Namchi na vila de Kabrey, 
do Namthang Samithi, com a ajuda do 
Departamento de Criação de Animais e 
Serviço Veterinário de Namchi. Palestras 
sobre o gerenciamento da criação de animais 
e o controle de doenças de animais foram 
proferidas por pessoas especializadas, 
levando as pessoas do vilarejo a ter mais 
consciência sobre a boa criação de animais 
domésticos. O tratamento do gado foi também 
realizado de forma destacada. Cerca de 73 
habitantes da vila se beneficiaram com o 
programa. 

Em 20 de maio de 2007, os jovens Sai e os 
Voluntários Sai (Seva Dal), incluindo os 
dirigentes do Singtam Samithi, sob o distrito 
do leste, organizou um acampamento médico 

gratuito em Upper Suman. Mais de 300 
pacientes foram tratados no local e 
medicamentos foram distribuídos 
gratuitamente a eles. 

Tamil Nadu: Na primeira fase de seu 
programa de capacitação rural, a Organização 
Sri Sathya Sai de Tamil Nadu iniciou o 
desenvolvimento rural em cerca de 50 vilas, 
sendo que a maior parte delas está localizada 
no distrito de Kancheepuram. Os sistemas de 
purificação de água foram desenvolvidos para 
ir ao encontro das necessidades de segurança 
e água potável dos habitantes do povoado. Um 
outro tópico desenvolvido se refere a plantas 
como mamão, folhas de caril (misturas de 
especiarias), acácia branca (moringa oleifera), 
coentro e coco, que tem sido cultivadas nestes 
locais com o objetivo de erradicar doenças 
causadas pela má nutrição. Além disso, os 
habitantes dos vilarejos têm tido 
oportunidades de se tornarem mais 
autoconfiantes. Esforços especiais têm sido 
feitos para capacitar o jovem rural para seu 
desenvolvimento como cidadão ideal, que 
entende o propósito da vida. 

Na primeira metade de 2007, a Ala Jovem do 
distrito de Kancheepuram instalou sistemas 
purificadores para água potável nos quatro 
vilarejos: Chellampattidai, O.M. Manglam, 
Sivapuram e Illambiyan Kattur, e também em 
duas escolas rurais: Escola RCM Middle em 
Chellampattidai e Escola Residencial Don 
Bosco em Sahayathottam. A população das 
áreas cobertas pelo benefício abrange mais de 
5.500. Os estudantes das duas escolas rurais 
cobertas pelos sistemas purificadores de água 
vem de 36 vilarejos. Os habitantes dos 
povoados e os estudantes das escolas rurais 
estão muito felizes por beberem água 
purificada e livre de bactérias. 

A Escola Residencial Don Bosco está 
localizada em um povoado remoto 
(Sahayathottam), bem longe das principais 



estradas, e faltam para ela comodidades 
básicas. Aproximadamente 500 estudantes – 
incluindo os carentes e sob a proteção de 
pobres camponeses – estão estudando na 
escola. O purificador de água instalado supre 
as necessidades dos funcionários e estudantes 
da escola. O padre de uma Missão Católica 
Romana, dirigente e correspondente da 
Escola, expressou sua gratidão enviando uma 
carta ao Presidente Distrital de Kanchipuram, 
admirando Bhagavan por inspirar os 
voluntários Sai a prestar serviço 
desinteressado. Ele também expressou seu 
desejo em se associar a futuras atividades de 
serviço da Organização naquela Vila. 

 

Uma foto de Bhagavan sendo recebida 
pelo administrador da Escola RCM Middle, 
Chellampattidai, onde um purificador de 
água foi instalado pela Organização Sai 
de Tamil Nadu para o benefício dos 
estudantes e funcionários. 

Em outro momento, a Irmã Elizabeth Rose, 
dirigente que administra a Escola RCM Middle 
em Chellampattidai, expressou sua gratidão 
aos Jovens Sai e ao Presidente do Distrito 
durante a visita deles na escola para os ajustes 
adequados do purificador de água. Ela foi a um 
Templo de Shiva, na vila vizinha, para oferecer 
suas preces de agradecimento ao templo, 

mostrando respeito às atividades de serviço 
prestada pelos jovens Sai. 

Para aliviar a má nutrição das vilas adotadas, 
plantas nutritivas foram distribuídas em todas 
as casas. Explicou-se aos habitantes dos locais 
sobre a necessidade de cultivar tais plantas, 
distribuindo também folhetos explicativos em 
Tamil. No mês de maio de 2007, os jovens Sai 
do distrito de Kanchipuram iniciaram a 
distribuição de mudas de acácia branca 
(moringa oleifera), mamão e folhas de caril 
(misturas de especiarias) para cerca de 17 
vilarejos do distrito e suas periferias. Isso foi 
feito nos fins de semanas com mais de 70 
Jovens Sai participando de cada distribuição. 
Foi uma agradável visão, observar os jovens 
tomarem diferentes direções em quatro 
tratores abertos e furgões fechados, todos 
carregados com as mudas. As mudas foram 
recebidas com grande alegria pelos habitantes 
dos vilarejos. O projeto Fase 1 foi a completa 
distribuição de mais de 2.200 mudas, uma 
para cada família. 

Depois da completa distribuição das plantas 
nutritivas, foram necessárias visitas regulares 
de acompanhamento, para verificar que as 
plantas estivessem sendo cuidadas de 
maneira adequada e acompanhar o bem-estar 
e a prosperidade dos habitantes das vilas. Foi 
planejado que os jovens do distrito de 
Kanchipuram se alternariam para visitar as 
vilas todos os fins de semana (domingos). Em 
média, 12 a 20 jovens se reuniam, levando 
seus alimentos, e alcançavam as vilas 
utilizando duas conduções. Eles se 
dispersavam de um local, centro de todas as 
vilas, interagindo com os habitantes, 
certificando-se do efetivo funcionamento do 
purificador de água instalado e de sua 
utilização pelos moradores locais e 
acompanhando o próprio desenvolvimento 
das plantas doadas. Eles se reuniram com os 
jovens da comunidade rural e falaram sobre a 
importância do serviço voluntário para o bem-



estar dos jovens e o encaminhamento deles na 
vida, quantificando as necessidades futuras 
das vilas. 

Uttar Pradesh e Uttarakhand: 
Melhoramentos no saneamento básico e uma 
avaliação e controle da proliferação de 
doenças nas vilas adotadas do Estado têm 
alcançado o sucesso através da construção de 
fossos para as descargas de latrinas. As vilas 
estão participando ativamente nessas 
atividades de uma excelente maneira e a mão-
de-obra local no trabalho está sendo fornecido 
por eles. 

A Organização Sai tem ajudado na educação de 
22 crianças, filhos de mulheres presidiárias 
em Lucknow, pagando as taxas escolares e 
fornecendo livros e materiais didáticos 
necessários a essas crianças. 

A vila Khajur, em Noida, foi adotada pelos 
jovens Sai. Ao avaliar as necessidades da vila, 
observou-se que seus habitantes eram 
afetados por doenças de pele porque as 
bombas manuais utilizadas para tirar água 
para beber permitiam tirar água de poços com 
profundidade de apenas 6-7 metros. Como 
uma primeira etapa, foram cavados dois poços 
mais profundos, de 36-45 m, e instaladas 
bombas manuais de melhor qualidade em 
pontos convenientes. Os habitantes da vila 
ficaram muito felizes e agradecidos a 
Bhagavan Baba por prover esses recursos 
para eles. Os jovens Sai aconselharam que as 
pessoas do local não desperdiçassem água, o 
presente precioso de Deus, além de os 
aconselharem também a que mantivessem a 
área limpa e organizada. 

O Centro de Noida organizou, em um ano, três 
acampamentos para doação de sangue, com a 
ajuda de médicos de AIIMS, Nova Délhi. Para o 
acampamento acontecido no dia 13 de maio 
de 2007, foi realizada uma campanha de 
porta-a-porta pelos Jovens Sai da área durante 

15 dias. Como resultado, 150 pessoas vieram 
para doar sangue. Todavia, somente 111 
unidades foram aceitas pelos médicos para o 
banco de sangue. 

West Bengal: Foram realizadas quatro 
Conferências de Jovens - Nível Estadual. A 
primeira conferência foi organizada no dia 17 
de junho de 2007 em Sodepur, North 24 
Paraganas, na qual participaram cerca de 400 
jovens dos distritos de Kolkata, Howrah, 
Hooghly, North 24 Paraganas, South 24 
Paraganas e Nadia. A Segunda conferência foi 
realizada em Kolabari, Darjeeling South no dia 
24 de junho de 2007, na qual participaram 
cerca de 1.500 jovens de Darjeeling, Jalpaiguri, 
Coochbehar e Dinajpur. A conferência 
seguinte foi realizada em Suri, Birbhum, no dia 
08 de julho de 2007, e atraiu cerca de 400 
jovens de Birbhum, Burdwan e Murshidabad. 
A conferência final foi realizada em 
Kharagpur, no dia 15 de julho de 2007, tendo 
participado jovens de Midnapore West, 
Midnapore East, Bankura e Purulia. 

 

Quatro Conferências de Jovens em nível 
estadual foram organizadas em junho e 
julho de 2007 pela Organização Sai de 
Bengala Ocidental. A foto mostra o 
andamento de uma de tais conferências. 

Nos dias 28 e 29 de abril de 2007, foi 
organizado pelo Sri Sathya Sai Seva de Kendra, 



Barrackpore, um acampamento de dois dias 
para treinamento de Mestres Professores de 
Educação Espiritual Sai (Bal Vikas). Mais de 
100 professores seniores, de todos os 
distritos, participaram desse acampamento e 
aprenderam novas técnicas para tornar o 
movimento de Educação Espiritual Sai mais 
efetivo. Palestrantes eminentes da 
Organização Sai e profissionais convidados 
dirigiram-se aos professores. Os professores 
buscarão a essência deste treinamento para 
cada distrito para fortalecer o movimento de 
Educação Espiritual Sai. Os Jovens Sai 
ajudaram ativamente na organização do 
acampamento e expressaram sua resolução de 
levar adiante nos próximos anos o movimento 
da Educação Espiritual Sai. 

 

Os Jovens Sai de Bengala Ocidental fazendo 
Seva na Mesquita de Hazrat Khwaja Shah Ali 
durante um festival. 

Nos últimos dois anos, os Jovens Sai de North 
24 Paraganas têm organizado distribuição de 
água para beber nos acampamentos e 
festividades de Iftaar durante as festividades 
de nossos irmãos mulçumanos. Este ano, 
outro passo foi dado, quando os jovens Sai 
assumiram o controle do trabalho com a 
multidão dentro da Mesquita Hazrat Khwaza 
Shah Zahar Ali na estrada Belghoria B.T., na 
auspiciosa ocasião de seu aniversário. Os 
jovens vestidos de branco, usando gorros 
adequados, lenços e crachás de Voluntários 

Sai (Seva Dal) trabalharam eficientemente no 
controle da imensa multidão. Um 
acampamento para distribuição de água 
potável foi organizado do lado oposto à 
Mesquita, onde água e doces eram 
distribuídos aos devotos. As autoridades da 
mesquita ficaram altamente impressionados e 
têm, a cada ano, convidado a Organização Sai 
para realizar esse trabalho. 

1Coletor Distrital – oficiais do Serviço Administrativo 
Indiano, responsáveis por lidar com a lei e a ordem, 
taxação e coleta de impostos, controle das emergências 
naturais e humanas. 

 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

MAYA 

UMA VEZ, DEUS CHAMOU MAYA E LHE DISSE: 
“Maya! Estou ficando com uma má fama por 
sua causa; todos Me chamam 
de Mayopadhi (aquele envolto por Maya). Isso 
afetou Minha reputação. Portanto, vá embora 
imediatamente. Daqui em diante, não quero 
estar associado com você de forma alguma. 
Deixe-Me e desapareça.” 

 

Deus pediu a Maya que O deixasse e fosse 
embora, pois estava trazendo má fama a Ele. 

Unindo suas mãos suplicantes, Maya 
respondeu com grande humildade: “Oh Deus! 
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Certamente obedecerei Seu comando. Mas se 
Você me disser o local onde Você não está 
presente, eu irei para esse lugar.” Sorrindo, 
Deus disse: “Não há lugar em que eu não esteja 
presente. Você e Eu somos inseparáveis. Eu 
apresentei esta questão a você apenas para 
obter de você essa resposta.” 

 

“Oh Deus! Certamente obedecerei Seu 
comando. Mas se Você me disser o local onde 
Você não está presente, eu irei para esse 
lugar”, respondeu Maya com grande 
humildade. 

O que significa Maya? Apego ao corpo é Maya. 
Essa é a principal causa da ignorância. Mas 
como superar a Maya? Isso só pode ser 
alcançado com a graça de Deus. A Divindade 
está dentro de você somente. Torná-la objeto 
de sua experiência é o principal objetivo de 
sua vida. Apenas isso pode lhe conferir eterna 
bem-aventurança. Este corpo é 
impermanente. Não desenvolva apego 
indevido com relação a ele. Realize práticas 
espirituais com fé total na veracidade desta 
verdade. 

 

 


