
1 
 

 

 

 

 

 
Revista 

ETERNO CONDUTOR 
Edição de março de 2017 

"Quando nasce, o bebê chora: Koham? Koham? “Quem sou eu? Quem 

sou eu?”. Depois de atravessar vários estágios na vida e, bem antes do 

momento da morte, o indivíduo deve encontrar a resposta a esta questão: 

“quem sou eu?”. A investigação, que começa com Koham, deve terminar 

com Soham – “Eu sou Aquilo”! Só assim, a vida humana atinge seu 

clímax e sua importância. Se passamos a vida inteira perguntando “quem 

sou eu”, qual é a sua utilidade?" 

- Baba 
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DISCURSO DO AVATAR 

UNIFIQUEM A VIDA MATERIAL COM A 

VIDA ESPIRITUAL 

SADHANA SIGNIFICA RIQUEZA DIVINA 

Precisamos pensar sobre a razão da 

perversidade prevalecer no mundo atual e por que o 

amor altruísta está em declínio. Qual é a razão para 

todas as anormalidades e aberrações? 

 

Encarnações do Amor Divino! 

Deus e a Natureza não são distintos um do 

outro. Não é correto separar a vida material da vida 

espiritual. De fato, o caminho espiritual implica na 

integração das duas. Pureza e Divindade são 

derivadas desta união. É uma noção incorreta 

considerar a vida no mundo como propensa à dor e 

ao sofrimento, e a vida espiritual como repleta de 

segurança e estabilidade. Prazer e dor são 

inseparáveis. Sempre que houver prazer, este será 

acompanhado, invariavelmente, pela dor e, como a 

dor não poderia durar muito tempo, será seguida por 

prazer. A ausência de dor é vista como prazer e vice-

versa. O prazer é um intervalo entre duas dores. 

 

Conheça a Si Mesmo 

Temos aqui uma laranja. Esta fruta tem um 

suco doce dentro dela. Mas sua casca é amarga e 

intragável. Não haveria proteção para o doce suco 

sem a casca amarga. Tanto a doçura quanto o 

amargor estão lá, na fruta. Ela é uma combinação 

desses dois aspectos. A vida humana é parecida; uma 

combinação de vida material e vida espiritual. Fugir 

da vida mundana para seguir uma vida espiritual é 

um sinal de fraqueza. Quando a paz e a felicidade 

prevalecerem na vida material, a busca espiritual 

também poderá ser gratificante. A vida mundana é 

um meio digno, que deveria culminar em vida 

espiritual. 

A vida humana progride através da 

sequência: mãe, pai, mestre e Deus. Qual é o 

significado profundo desta sequência? No início, a 

pessoa, como bebê recém-nascido, entra em contato 

com a mãe. O bebê não conhece o pai. À medida que 

cresce, a mãe lhe apresenta o pai. Este, cuida de 

sustentar a criança e a leva a um professor, no 

momento apropriado. Depois de transmitir educação 

secular, ética e espiritual à criança, o mestre leva o 

estudante até Deus. A vida que começou com a mãe 

deve terminar com Deus. 

Quando nasce, o bebê chora: Koham? 

Koham? “Quem sou eu? Quem sou eu”? Depois de 

atravessar vários estágios na vida e, bem antes do 

momento da morte, o indivíduo deve encontrar a 
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resposta a esta questão: “quem sou eu?” A 

investigação, que começa com Koham, deve 

terminar com Soham – “Eu sou Aquilo”! Só assim, a 

vida humana atinge seu clímax e sua importância. Se 

passamos a vida inteira perguntando “quem sou eu”, 

qual é a sua utilidade? 

Por ignorar este aspecto vital, o homem 

segue em frente querendo saber sobre tudo que 

acontece no mundo. Ele lê jornais para saber o que 

acontece no mundo inteiro. Ouve as notícias de 

todos os países, mas nunca se interessa em saber 

sobre seu próprio Ser. Se ele desconhece o Ser, para 

que serve saber tudo que há no mundo? Deve-se 

lutar para conhecer o próprio Ser. Em lugar de 

questionar a si mesmo sobre quem é, o homem só 

faz perguntar aos outros: “quem é você?” 

Sócrates foi um grande filósofo grego. Na 

maior parte do tempo, ele estava engajado em 

investigar como o corpo surgiu e quem ele realmente 

era. Um dia, profundamente absorto em 

pensamentos, ele caminhava por uma estrada e, 

inadvertidamente, chocou-se com um transeunte que 

vinha na direção oposta. O estranho perguntou, 

irritado: “quem é você?”. Sócrates, depois de pedir 

desculpas por sua ofensa, respondeu: “eu venho me 

fazendo a mesma pergunta: quem sou eu? Você, por 

favor, poderia me ajudar a saber quem eu sou”? 

 

A Evolução Espiritual Começa com Devoção 

Nenhum forasteiro será capaz de lhe dizer 

quem você realmente é. Nem as escrituras nem os 

mestres serão capazes de garantir que conhecem sua 

realidade. Nenhuma investigação externa pode 

ajudar. A pessoa precisa encontrar esta verdade pela 

observação e investigação de si mesma. Vocês 

dizem que “este é o meu corpo, minha mente, meu 

intelecto, meus sentidos e minha consciência”. Essas 

considerações envolvendo “meu, meu”, em si 

mesmas, são a aceitação do fato de que vocês são 

diferentes de seus corpos, órgãos, sentidos, mentes, 

etc. Não são nenhuma destas coisas. Quando sua 

investigação seguir neste rumo, poderão conhecer a 

verdade. De fato, tudo está presente dentro do 

homem. Ele é dotado de enorme poder. 

Basicamente, existe santidade e divindade no 

homem. 

De forma parecida com a sequência da mãe, 

pai, mestre e Deus, existe uma sequência de 

devoção, sabedoria, renúncia, espiritualidade e 

liberação, conforme o Bhagavata explicou. A 

evolução espiritual começa com devoção. Esta, 

gradualmente, se transforma em sabedoria, que 

conduz à renúncia. Renúncia leva à espiritualidade e 

espiritualidade é a chave para o reino da liberação. 

As cinco sílabas do nome ‘Bhagavatam” indicam 

esta verdade. Elas correspondem aos cinco sentidos 

(indriyas), cinco elementos e cinco envoltórios 

(koshas) pertencentes a um ser humano. Quais são os 

significados dessas sílabas? Bha simboliza Bhakti – 

devoção e Ga significa gnana – sabedoria. O cultivo 

da devoção leva à sabedoria. Va representa Vairagya 

– renúncia. Esta, leva à percepção da Verdade 

contida em “Tu és Aquilo” – Tattwamasi – 

representada pela silaba Ta. A última sílaba, “m’ 

(mu) indica Mukti – Liberação! Quando sabem quem 

vocês são, estão liberados.  
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Trilhem o Caminho da Espiritualidade 

Desde os tempos antigos, as verdades 

espirituais têm sido ensinadas em Bharat, juntamente 

com a educação secular e mundana. As pessoas deste 

país reconheceram a futilidade desta vida sem o 

acesso ao caminho espiritual. Um bom intelecto é 

aquele que procura conhecer o caminho da verdade. 

Não é uma estrada para um lugar qualquer, como a 

América ou Varanasi. Então, o que é este caminho? 

É um mantra de doze sílabas: Trova Veduku 

Konutake Jivitam que se traduz como: “A vida se 

destina à busca pelo caminho”. Este caminho é 

aquele de onde vocês vieram. Voltar pelo mesmo 

caminho é o mantra do Sadhana. Qualquer outra via 

não os levará à meta da verdade. Vocês emergiram 

do Atma – o Ser. Conhecer o próprio Ser é o 

caminho. Não há necessidade de comprar uma 

passagem para esta viagem. Se souberem quem são, 

conhecerão tudo. 

 

Conheçam o Relacionamento Entre o Corpo e o 

Ser 

Tudo neste mundo é temporário; nuvens que 

passam. Nada, não importa o que seja, é eterno ou 

permanente. A mesma pessoa passa por diversos 

estágios como criança, menino, homem e avô. Essas 

mudanças de formas são efeitos do tempo, mas o 

indivíduo é o mesmo. Esquecer-se do caminho da 

unidade é ter um intelecto ruim – goddu Buddhi; esta 

é a qualidade de um animal. Conhecer o caminho da 

unidade é ter um intelecto bom – dodda Buddhi. Os 

animais conhecem o caminho de onde vieram. Um 

pássaro confia em si mesmo. Ele pousa sobre um 

galho, sem medo de que este se mova com o vento, 

porque confia nas próprias asas e, não, no galho. 

 

 

O homem moderno, no entanto, tem medo 

diante das dificuldades e problemas por que lhe falta 

autoconfiança. Ele não tem nem mesmo a 

autoconfiança de um pássaro. E qual é a razão? A 

resposta é que o homem considera que esta vida no 

mundo é a verdade. O corpo é uma bolha d’água e a 

mente é um macaco louco. Não sigam o corpo; não 

sigam a mente. Sigam a consciência. A verdadeira 

identidade de um homem é o Atma, o Ser. O corpo 

se decompõe e é sepultado ou entregue às chamas, 

no final. Riqueza, saúde ou fama não virão socorrer 

ninguém no momento da morte. Um poeta disse o 

seguinte, a esse respeito, no idioma kannada: “Ó 

Senhor! Eu assumi este corpo de carne porque me 

esqueci de Ti. Se tivesse me lembrado de Ti, não 

teria nascido neste corpo, pois sou desperto e, não, 

destinado ao pó”. 
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O corpo humano é ferrugem e pó. Jamais o 

considerem como permanente ou verdadeiro. Só 

vocês são reais e eternos. É por isto que devem lutar 

para reconhecer isto. Vida ideal e sentimentos 

divinos são pré-requisitos para esta procura e 

realização. O homem nasce em sociedade, cresce 

dentro dela, vive nela e morre em sociedade. Mesmo 

assim, não consegue perceber que é um membro da 

sociedade. O que significa manava – homem? É 

aquele que luta por compreender a relação íntima 

entre o corpo e o Ser. Certa vez, o Rei Dhritarashtra 

questionou Krishna: “Krishna! Os Pandavas e os 

Kauravas são filhos de dois irmãos. Por que você 

está do lado dos Pandavas e não dos Kauravas? Deus 

deveria observar a igualdade”. Krishna sorriu e 

respondeu: “Ó Dhritarashtra! Você não é apenas 

cego fisicamente, mas também tem cegueira mental. 

Por acaso não sabe que os Pandavas entregaram tudo 

a Mim? Eles seguem Meus comandos 

implicitamente e escutam o que Eu digo. Têm um 

relacionamento íntimo Comigo. Os cinco irmãos são 

como cinco órgãos do Meu corpo. Dharmaraja é a 

própria cabeça; Arjuna, os ombros; Bhima é o Meu 

estômago; Nakula e Sahadeva são os pés”. Krishna 

era o próprio coração dos corpos dos Pandavas. 

Quando falta um coração, os órgãos não funcionam. 

Sem órgãos, não é necessário um coração. Deus é o 

coração; o Dharma é a cabeça; a coragem está nos 

ombros e o estômago nutre os órgãos. A Gita diz: 

Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamasrita – 

“Eu estou presente em todos os seres na forma do 

fogo digestivo”.  

Deus está presente na forma Vaishvanara em 

nosso estômago, habilitando a digestão e fornecendo 

a essência do alimento a todos os órgãos do corpo. 

Então, Deus está em toda parte. Ele está em vocês, 

com vocês, acima, abaixo e em torno de vocês. Na 

verdade, vocês não são distintos de Deus. Deveriam 

reconhecer esta verdade. Não é possível sobreviver 

nem por um instante sequer, na ausência de Deus. 

Qual é a natureza de Deus? É Soham – “Eu sou 

Deus”. Nossa respiração expressa isto 21600 vezes, 

todos os dias. 

 

Vocês deveriam ser os Mestres da Mente e dos 

Sentidos 

Vocês se identificam com o corpo e dizem 

“eu sou fulano de tal”. Assim como é o corpo, o 

instrumento, os sentidos e a mente também são. Este 

complexo de corpo, sentidos e mente é conhecido 

como “senhor fulano”. Mas, na verdade vocês são o 

senhor – o mestre. Só podem ser mestres quando 

forem capazes de controlar seus sentidos. 

Permanecem sendo o “senhor fulano” enquanto são 

dominados pelos sentidos. Esta é a essência da 

Vedanta ou filosofia Védica. Em mãe, pai, mestre e 

Deus, a divindade está igualmente presente. 

Portanto, é necessário conhecer a divindade na vida 

humana. Simplesmente falar sobre divindade não 

adianta. Há inúmeros professores por aí falando 

sobre divindade sem praticar sequer um pouquinho 

dela. Todos são heróis na palestra e zeros na prática. 

Há comida sobre a mesa, mas vocês precisam usar as 

mãos para levá-la até o estômago. Não adianta 

repetir: “pão, manteiga, geleia” umas cem vezes. Só 

depois de comer vocês obterão saúde, força e 

felicidade. 
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Preocupação é um Medo Imaginário 

Este é o Sadhana verdadeiro. Sadhana é 

uma combinação de duas palavras: Sa e Dhana. “Sa” 

significa Divindade; “dhana” significa riqueza. 

Então. Sadhana significa “Riqueza Divina”. A 

Vedanta se refere a quatro estágios na busca pelo 

Divino: Salokya (percepção), Samipya 

(proximidade), Sarupya (identificação), Sayujya 

(fusão). Em todos os quatro, ‘Sa’ é muito 

importante. Deus está em tudo que vocês veem no 

mundo. Este tipo de compreensão se conhece como 

Salokya. Viver segundo este pensamento é Samipya. 

Identificar a si mesmo com essa Divindade é 

Sarupya. E fundir-se com a própria Divindade é 

Sayujya. “O conhecedor de Brahman torna-se o 

próprio Brahman” – Brahmavid Brahmaiva Bhavati. 

 

Encarnações do Amor! 

Façam um esforço para praticar pelo menos 

uma fração daquilo que leem ou escutam. Só então 

poderão experimentar felicidade na vida diária. Não 

desperdicem seu precioso tempo com preocupações! 

A preocupação tem alguma forma? Ela nada mais é 

do que um medo criado pela mente. Aflição é 

criação mental. Vocês convidam as aflições por si 

mesmos. Em vez de se preocupar com fracassos, é 

necessário analisar as causas desses fracassos. Para 

tanto, deve-se aplicar corretamente o discernimento. 

A preocupação é um produto da sua imaginação. Em 

lugar de se deixar envolver pela imaginação, 

deveriam pensar em Deus. Este é o propósito da 

vida. 

De que serve conhecer tudo sobre o mundo 

sem conhecer o seu próprio Ser? De fato, uma perda 

total. Investiguem a si mesmos e digam: “eu não sou 

o corpo; não sou os sentidos ou a mente; eu sou Eu”. 

Também não é correto dizer “eu sou o Atma”. 

Quando dizem isto, significa que estão considerando 

o Atma separado do Eu. É uma indicação de uma 

mente dual. Um homem com a mente dual é meio 

cego. Vocês não deveriam ter mentes duais; 

cultivem unidade. 

Vocês expressam unidade quando realizam a 

saudação Namaskar. Ao oferecer Namaskar, vocês 

unem as palmas das mãos diante de sua face. O que 

isto simboliza? No total, os dez dedos envolvidos 

representam cinco órgãos de ação (karmendriyas) e 

cinco sentidos de percepção (jnanendriyas). Vocês, 

com o gesto, unificam esses dez sentidos. A 

diversificação produz aflição. A unificação produz 

bem-aventurança. A vida humana deve exibir 

unidade. Sentimentos de unidade constantes 

resultarão em Divindade. Como humanos, vocês 

precisam praticar unidade. Existe manteiga em cada 

gota de leite, ainda que invisível a um exame 

superficial. Vocês só obterão a manteiga que há no 

leite após transformá-lo em coalhada e bater. O 

corpo é o pote; a Divindade é o leite; o intelecto é o 

pilão. A corda que move a batedeira é a devoção. Ao 

prosseguir com a prática espiritual, a manteiga da 

divindade começa a se formar. Esta manteiga se 

chama sakshatkara – a realização do Ser. Conhecer a 

Si mesmo é sakshatkara e o resultado disto é 

atmananda – o estado de bem-aventurança. Jamais 

separem a vida mundana da vida espiritual. Temos 

aqui um pedaço de pano, representando a 

espiritualidade. O pano, no entanto, é uma 

combinação de fios, que representam a vida no 
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mundo. Só podemos fazer panos com fios. Então, a 

vida é uma forma integrada de materialidade e 

espiritualidade. Sem fios, não pode haver panos. 

Quando os fios se unem, o pano é forte. Quando 

estão esgarçados, o pano perde sua força. Vocês não 

deveriam ser fracos. Unifiquem-se e tornem-se 

fortes. 

Considerem que Deus é tudo para vocês. 

Digam sempre: 

Twameva Matacha Pita Twameva, Twameva 

Bandhuscha Sakha Twameva, 

Twameva Vidya Dravinam Twameva, Twameva 

Sarvam Mama Devadeva. 

(Verso em Sânscrito) 

(Ó Senhor! Tu somente és meu pai e minha mãe, 

meu amigo e meu parente, minha sabedoria e 

riqueza. Tu és tudo para mim!) 

Deus é mãe, pai, amigo, riqueza, tudo! Isto 

pode ser percebido através do espírito de união. Ao 

nos deixar atrair pelos objetos sensoriais, perdemos 

nossa preciosa energia. Desperdício de energia 

resulta em alergia. Então, a energia do corpo, da 

mente e do intelecto precisa ser unificada de forma a 

experimentar a Divindade. 

No caminho da devoção, não deveriam 

considerar um Deus maior do que o outro. Todos são 

um; sejam os mesmos para com todos. Esta deveria 

ser a atitude do verdadeiro devoto. 

– Discurso de Bhagavan no Sai Sruthi, 

Kodaikanal em 11de abril de 1993. 

 

 

 

 

REPORTAGEM 

GRANDIOSIDADE E SANTIDADE MARCAM 

O FESTIVAL DO SHIVARATRI 

 

Artisticamente ornamentado, o Sai Kulwant 

Hall reverberou com o som do Nome Divino quando 

uma vasta congregação de devotos e estudantes 

entoou cânticos devocionais (bhajans) por doze 

horas e fez vigília durante toda a noite de 24 de 

fevereiro de 2017 para celebrar o sagrado festival do 

Shivaratri
1
 em Prashanti Nilayam. 

As celebrações começaram na véspera, com 

a recitação intensiva (ghana patha) de hinos védicos 

por estudantes, seguida de uma brilhante exibição de 

dança, intitulada Jagatah Pitarau Vande (“Saudações 

aos Pais Divinos Parvati e Parameshvara”), que 

manteve os espectadores hipnotizados durante quase 

meia hora. As danças, que contavam histórias 

mitológicas sobre Shiva e Parvati, Ganesha e 

Subramanyam, Markandeya e Yama, foram 

apresentadas pelo Grupo de Dança de Prashanti, 

formado por estudantes da Escola Secundária 

Superior Sri Sathya Sai e do Instituto de Instrução 

Superior Sri Sathya Sai, campus Prashanti Nilayam. 

No dia sagrado do Shivaratri, 24 de 

fevereiro de 2017, a programação teve início às oito 

horas, com a recitação de hinos védicos. Enquanto 

isso, grupos de estudantes de panchavadyam
2
 e 

                                                           
1
 Literalmente, a “Noite de Shiva”, festival dedicado à 

realização de práticas espirituais (vigília, jejum, cânticos 
devocionais, meditação, repetição de mantras, etc.) em 
louvor ao Senhor Shiva.  (N. T.) 
2
 Conjunto de música instrumental típico do Estado de 

Kerala, no sul da Índia; formado por cinco instrumentos – 
quatro de percussão e um de sopro –, apresenta-se 
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nadasvaram
3
 anunciavam a auspiciosa manhã do 

Shivaratri tocando uma série de comoventes 

melodias devocionais. A seguir, alunos de 

instituições educacionais de Bhagavan ofereceram 

uma programação musical inspiradora, 

compreendendo hinos (stotras) e canções entoadas 

em grupo, Lingashtakam, Bilvastakam, Namah 

Shivaya Namah Shivaya Om Namah Shivaya e Sai 

Mahadeva, inundando todo o ambiente de fervor 

devocional. 

 

Apresentação de dança "Jagatah Pitarau Vande" pelo 

Grupo de Dança de Prasanthi. 

 

Realizou-se, então, o lançamento do livro 

intitulado O Divino Marionetista, que contém 65 

palestras proferidas pelo Sr. Ajit Popat na Divina 

Presença de Bhagavan. Nessa ocasião, o Sr. Ajit 

Popat, dirigindo-se aos devotos, relatou fatos 

ocorridos durante a sua convivência estreita e ímpar 

com Bhagavan e descreveu as inestimáveis lições 

que recebera diretamente Dele. Depois, seguiram-se 

os bhajans e, por último, o arati
4
. 

                                                                                              
tradicionalmente por ocasião de festivais celebrados nos 
templos. (N. T.) 
3
 Instrumento musical indiano de sopro. (N. T.) 

4
 Ritual que consiste em girar um recipiente com tabletes 

de cânfora em chamas diante da imagem de uma 
divindade. (N. T.) 

A programação vespertina iniciou-se às 

quatro e vinte e cinco, com a procissão ritual do 

Saishvara Linga
5
, levado do Bhajan Mandir até o Sai 

Kulwant Hall, em meio a auspiciosas melodias e 

sagrados cânticos védicos. Após a instalação do 

Linga em uma plataforma decorada, em frente ao 

Samadhi
6
 de Bhagavan, procedeu-se ao seu culto e 

banho ritual (Abishekam).  

 

 

Adoração do Saishwara Linga. 

 

À medida que os sacerdotes realizavam o 

Abishekam, com 18 itens que incluíam leite, 

coalhada, manteiga clarificada (ghi), açúcar, mel, 

etc., o significado dessas oferendas era explicado em 

um comentário em inglês e em télugo, para o 

benefício dos espectadores. Após o Abishekam, 

procedeu-se à decoração do Linga, enquanto os 

                                                           
5
 O Linga do Senhor Sai (o Linga é um símbolo sagrado 

que representa o Absoluto sem Forma, o Universal, do 
qual todos os seres surgem e no qual todos os seres se 
fundem). (N. T.) 
6
 Santuário de mármore erguido no local onde Sri Sathya 

Sai Baba costumava dar o darshan aos Seus devotos, e 
onde jaz, desde 27 de abril de 2011, o Seu corpo físico. 
(N. T.) 
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estudantes recitavam o Rudram
7
, seguido do Sri 

Sathya Sai Ashtottaram
8
. O ritual foi concluído com 

a adoração e a oferenda de arati ao Linga. 

Seguiu-se a apresentação de um audioclipe 

de um Divino Discurso de Bhagavan, transmitido 

por meio do sistema de comunicações públicas. No 

Seu Discurso, Ele exortou os devotos a praticar a 

máxima “Ajudar sempre, ferir jamais”, que constitui 

a essência de todos os 18 Puranas
9
 da autoria do 

sábio Veda Vyasa. Aconselhou os estudantes a 

observar os três “Ps” – Pureza, Paciência e 

Perseverança – para terem vidas ideais e repletas de 

bem-aventurança. Bhagavan concluiu o Seu 

Discurso com dois bhajans: Shiva Shiva Shiva 

Shamboo e Hey Giridhara Gopala, acompanhados 

com profunda devoção pelos devotos que se 

achavam no Sai Kulwant Hall. Com esses cânticos, 

teve início, às seis horas da tarde, o Akhanda 

Bhajan
10

 do Shivaratri, que se estendeu por toda a 

noite. Muitos grupos de devotos, funcionários do 

Ashram e estudantes revezaram-se para conduzir os 

bhajans durante a noite. Após o término do Akhanda 

Bhajan, às seis horas da manhã do dia 25 de 

fevereiro de 2017, foi servida uma prasadam
11

 de 

arroz de tamarindo e arroz-doce a todos os devotos 

reunidos no Sai Kulwant Hall.  

 

                                                           
7
 Hino védico em louvor ao Senhor Shiva. (N. T.) 

8
 Os 108 Nomes de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. (N. T.) 

9
 Textos que ilustram e exemplificam, por meio de 

alegorias, mitos, lendas e crônicas de eventos históricos, 
os princípios e ensinamentos contidos nos Vedas 
(Escrituras Sagradas reveladas aos antigos sábios). (N. T.) 
10

 Entoação de cânticos devocionais em grupo durante 
um período ininterrupto. (N. T.) 
11

 Alimento consagrado por ter sido oferecido a uma 
divindade. (N. T.) 

 

Akhanda Bhajan de Shivarathri em Prasanthi Nilayam. 

 

“Em verdade, o mundo subjetivo e o mundo objetivo 

não são dois; eles são apenas aspectos do Uno. A 

alegria obtida por meio dos sentidos – a quem 

pertence e de quem se originou? do corpo ou do 

Atma? Os sentidos são meras ferramentas, operadas 

e postas em uso pela mente. A mente chama-se 

Indra, pois ela manipula os sentidos (indriyas). A 

mente deve agir em conformidade com as ordens 

determinadas pelo intelecto (buddhi), e não de 

acordo com os próprios caprichos. Buddhi é 

iluminado quando se volta para o Atma no interior.” 

- Baba 
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DE NOSSOS ARQUIVOS 

BASEIEM TODAS AS SUAS AÇÕES NA 

MORALIDADE 

 

ONDE NÃO EXISTE AMOR, NÃO HÁ VIDA 

A boa e a má conduta estão presentes em 

muitas pessoas, mas não serão evidentes para outras. 

Entretanto, os resultados das boas e más ações de 

cada um se refletirão na sua vida futura. A vida de 

vigília do homem tem início todos os dias, com o 

nascer do Sol, e termina quando ele vai dormir. É 

esse o padrão para todos os seres e, nesse processo, o 

homem tenta descobrir o propósito da vida. O Sol 

nasce no Leste e se põe no Oeste e, com base nisso, 

determinam-se as outras direções – o Norte e o Sul. 

Igualmente, a experiência do dia e da noite baseia-se 

no surgimento e na ausência do Sol. As diferentes 

estações também têm por base o movimento 

aparente do Sol. 

 

Não se iludam com as aparências externas 

Esta é a extraordinária experiência do 

homem na vida diária. Quando se considera essa 

questão sob um ponto de vista diferente, a partir do 

reconhecimento de que a Terra é um globo que gira 

em torno do Sol, então o nascer e o pôr do Sol, o 

Leste e o Oeste passam a não ter nenhuma realidade. 

A verdade real é uma coisa, a aparência oriunda da 

experiência é outra. Quando vocês andam de ônibus, 

movem-se com ele, embora pareçam estar no mesmo 

lugar. Da mesma forma, embora a Terra gire a uma 

velocidade de várias centenas de quilômetros por 

minuto, as pessoas não estão conscientes desse 

movimento. Elas têm a sensação de que a Terra está 

imóvel e que são elas que fazem todos os 

movimentos. Até os cientistas, que conhecem a 

verdade, comportam-se com base na sua experiência 

diária, e não na realidade mais profunda. Eles sabem 

que o nascer e o pôr do Sol, o Leste e o Oeste não 

têm nenhuma base na realidade; consideram-nos, 

porém, como fatos da vida. Similarmente, a nossa 

vida quotidiana baseia-se nos fatos aparentes da 

nossa experiência do dia a dia. Tudo se baseia nessas 

experiências recorrentes – dias e noites, semanas e 

meses, a mudança das estações e os ciclos anuais. A 

ciência da Astrologia tem por fundamento os 

fenômenos recorrentes relacionados com os 

movimentos do Sol, da Lua, dos planetas e assim por 

diante. 

Não devemos guiar-nos por aquilo que é 

aparente e externo. Onde, na verdade, existe um, 

parece-nos que existem dois; um é a alma individual 

(jiva) e o outro é Deus (Deva). O jiva preocupa-se 

com tudo o que é externo; este é um sinal de 
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esquecimento. A verdadeira consciência reside em 

voltar a visão para o interior; ela revela a Divindade. 

Somente por meio do sacrifício (tyaga) pode-se 

perceber a Divindade. Tyaga é uma virtude suprema 

no homem. Quem não tem espírito de sacrifício 

adoecerá no corpo e na mente. Tyaga elimina o 

egoísmo do homem. Enquanto prevalecer o interesse 

próprio, não se poderá compreender a Realidade. O 

indivíduo egocêntrico não consegue alcançar o 

Supremo. Devemos, por conseguinte, cultivar a 

amplitude mental e procurar servir aos nossos 

semelhantes necessitados de auxílio. Até mesmo na 

busca da liberação (mukti) não há lugar para 

interesse próprio. Estar preocupado com “a minha 

salvação” (naa mukti) levará apenas a “nenhuma 

salvação” (na mukti). Aqueles que só se preocupam 

com a própria salvação não a obterão. 

 

O amor (prema) é a base de tudo 

O primeiro passo para entender o verdadeiro 

significado da autorrealização (paratattva) é 

compreender a importância do princípio do amor 

(prematattva). O amor é a base, a causa e a 

consumação de tudo. Se não existe amor, não há 

vida. Quando se desenvolve o amor, cessa 

automaticamente a raiva. Quando se sentirem 

zangados, sentem-se e deem uma boa risada. 

Limitem o seu falar, pois falar em demasia leva à 

troca de palavras acalorada. 

A lição a ser aprendida no Ano Novo é que 

se deve cultivar a paz, mantendo a ira sob controle e 

desenvolvendo um sentimento de amor para com 

todos. Os valores a serem prezados como o próprio 

alento vital são a Verdade (Satya), a Retidão 

(Dharma), a Paz (Shanti), o Amor (Prema) e a Não 

Violência (Ahimsa). Destes cinco princípios vitais, 

Prema é o principal. É ele que flui como a 

subcorrente dos outros quatro valores. E como flui 

assim? Associado a sentimentos, prema produz 

shanti; quando anima ações, gera dharma; 

combinado com o entendimento, converte-se em 

ahimsa. Por conseguinte, todas as vezes que se 

sentirem zangados, pensem no amor, desenvolvam 

pensamentos de amor no coração; então, vocês terão 

paz. 

Quando as nossas roupas ficam sujas, nós as 

trocamos, porque temos vergonha de aparecer 

usando vestimentas sujas. Se a nossa casa está suja, 

procuramos limpá-la, para não causar má impressão 

aos visitantes. No entanto, quando a nossa mente e o 

nosso coração estão poluídos, não nos sentimos 

envergonhados. Não é estranho que nos 

preocupemos tanto com a limpeza das nossas roupas 

e da nossa casa, mas não fiquemos preocupados com 

a pureza do nosso coração e da nossa mente, que 

afetam a nossa vida inteira? 

A primeira coisa a fazer para purificar o 

coração e a mente é levar uma vida correta. As 

nossas ações devem basear-se na moralidade. 

Permitir-nos abusar de outras pessoas ou lhes infligir 

dor não é um sinal de natureza humana. O mal que 

causamos a outrem acaba por recair sobre nós. 

Devem-se aproveitar dias auspiciosos como o 

Ugadi
12

 para tomar resoluções que visem modificar 

o nosso modo de vida, e também para purificar o 

                                                           
12

 Festival que celebra a chegada do Ano Novo lunar no 
calendário hindu. (N. T.) 
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nosso comportamento mediante o abandono de todas 

as más qualidades. 

- Extraído dos Discursos proferidos por 

Bhagavan no Dia do Ugadi. 

 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

16º ANIVERSÁRIO DO SSSIHMS, 

WHITEFIELD 

Na ocasião do 16º Aniversário do Instituto 

Sri Sathya Sai de Ciências Médicas Superiores 

(SSSIHMS) de Whitefield (Bengaluru), os médicos 

e equipe paramédica do hospital apresentaram um 

belo programa cultural, denominado: “De Arogya 

Nilayam até Ananda Nilayam – Ek Antar Yatra” (Do 

Templo de Cura ao Templo da Felicidade – Uma 

Jornada Interior), em Prasanthi Nilayam, no dia 29 

de janeiro de 2017. 

A programação incluiu palestras do Diretor 

do SSSIHMS, Dr. D. C. Sundaresh, e do 

Superintendente Médico do Hospital Geral, Dr. 

Upendra Acharya, uma apresentação em PowerPoint 

feita pelo Dr. P.K. Dash, breves discursos de três 

palestrantes e um esclarecedor Discurso de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Em seu discurso, o 

Dr. Sundaresh falou sobre novas instalações para 

pacientes e novas iniciativas para melhorar o 

funcionamento do hospital. O Dr. Acharya falou 

sobre a mudança tranquila do Hospital Geral para as 

instalações do SSSIHMS e enfatizou a importância 

do serviço altruísta e do amor incondicional para o 

funcionamento do hospital. O Dr. Dash, em sua 

apresentação, destacou a forma como problemas 

cardíacos complicados estavam sendo resolvidos 

com sucesso, através do uso das mais recentes 

técnicas de cardiologia. 

Outros palestrantes que falaram na ocasião, 

foram: Dr. Kamakshi Kannan, Sri Srinivas e Dr. 

Akkamma Devi, que narraram suas experiências 

com a Divindade de Bhagavan, descrevendo como a 

Sua mão invisível foi percebida em todas as 

atividades e funções do hospital. O programa ficou 

mais animado e enriquecedor a partir da exibição 

inovadora, em multimídia, de uma viagem de trem 

simbolizando a jornada interior do homem até a 

morada da paz, Prasanthi Nilayam, destacando a 

conversa dos passageiros sobre a singular Missão de 

Cuidados com a Saúde, de Bhagavan. Além do tema, 

as canções melodiosas e coreografias emocionantes 

tornaram a apresentação ainda mais cativante. O 

programa se encerrou com a Divina Mensagem de 

Bhagavan, na qual Ele conclamou todos a ver 

unidade na diversidade e experimentar a divindade, 

que é o principal objetivo da vida humana. 

Seguiram-se os Bhajans e o encerramento, com o 

Arati. 

 

 

Passageiros em uma jornada de trem simbolizando 

a jornada interna do homem. 
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ANO NOVO CHINÊS 

Profunda devoção e reverência marcaram a 

celebração do Ano Novo Chinês de 2017, em 

Prasanthi Nilayam, com o comparecimento de 

devotos da China, Hong Kong, Malásia, Indonésia, 

Tailândia e Cingapura. O tema das celebrações deste 

ano, ocorridas nos dias 3 e 4 de fevereiro, foi: 

“Desenvolva Gentileza e Compaixão”. O local do 

evento foi o Sai Kulwant Hall, que recebeu uma bela 

decoração para a festividade. 

A programação do dia 3 de fevereiro 

começou com o acendimento da lamparina 

cerimonial, seguida por oferendas chinesas 

tradicionais, preparadas por devotos estrangeiros. 

Seguiram-se cânticos de Mantras Budistas sagrados, 

nas vozes do Grupo Medan, da Indonésia. Sri Billy 

Fong, Coordenador das Celebrações do Ano Novo 

Chinês, dirigiu-se então à assembleia. Ele se referiu 

aos hospitais, instituições educativas e projetos de 

suprimento de água de Bhagavan como 

manifestações visíveis de Sua gentileza e 

compaixão. O distinto orador observou que os 

ensinamentos básicos de Bhagavan, como “Ajudar 

Sempre, Jamais Ferir”, “Amar a Todos, Servir a 

Todos”, transmitiram à humanidade esta mensagem 

de gentileza e compaixão. 

Após o discurso de Sri Billy Fong, um grupo 

de devotos da Malásia apresentou música devocional 

em harmônica. Seguiu-se uma esclarecedora palestra 

da Sra. Isabella Chu, uma juíza de Hong Kong, que 

declarou sentir-se renovada a cada visita. O Sai 

Kulwant Hall, disse ela, é uma fonte de poderosas 

vibrações espirituais.  

Devotos de além-mar apresentaram então 

uma mistura de canções chinesas de Ano Novo, em 

chinês, hindi e inglês, impregnando o ambiente de 

profundo fervor devocional. Algumas das canções 

foram: “Happy New Year, Everyone Here” e “Om 

Sri Sai Ram, Sai Baba Tera Naam”. As canções 

chinesas de Ano Novo foram sucedidas por Bhajans 

internacionais, também conduzidos por devotos 

estrangeiros, mulheres e homens. O Arati foi, então, 

oferecido a Bhagavan, marcando a conclusão do 

programa. 

 

 

Canções de Ano Novo Chinês por devotos 

estrangeiros. 

As celebrações de 4 de fevereiro se 

iniciaram com um grupo cantando o sagrado Mantra 

Budista “Da Bei Zhou”, conduzido por devotos de 

Jacarta, Indonésia. Em seguida, Sri Usli, um 

dirigente sênior da Organização Sathya Sai 

Internacional (OSSI) da Indonésia, falou à 

assembleia. Narrando suas experiências pessoais 
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com a Divindade de Bhagavan, o distinto palestrante 

disse que desenvolveu uma compreensão melhor da 

vida e obteve respostas para todas as suas perguntas 

espirituais através dos ensinamentos de Bhagavan. 

Sua palestra foi sucedida por outro concerto de 

harmônica oferecido por dois jovens, um rapaz e 

uma moça, que, no dia anterior, acompanharam o 

grupo da Malásia. Depois, um grupo de senhoras da 

Indonésia apresentou uma canção de Ano Novo 

Chinês. O último item do programa foi os Bhajans 

Internacionais, conduzidos por devotos estrangeiros. 

 

A peça "Prema Sangaman" mostrou o caráter único 

da Universidade Sai. 

 

QUARTA CONVENÇÃO ANUAL DAS 

ESCOLAS VIDYA VAHINI 

A Quarta Convenção Anual das Escolas Sri 

Sathya Sai Vidya Vahini foi organizada em 

Prasanthi Nilayam, nos dias 10 a 12 de fevereiro de 

2017. O tema deste ano foi: “Mentalidade 

Progressista – Caminhos para Tornar-se uma Escola 

Exemplar”. 

Palestras de Eminentes Oradores 

Na abertura, em 10 de fevereiro, teve lugar 

um Conclave de Parceiros no Sai Kulwant Hall, com 

a participação dos maiores parceiros da Sri Sathya 

Sai Vidya Vahini, que trabalham juntos na missão de 

alcançar excelência na educação baseada em 

ensinamentos de Bhagavan, nas 100 escolas 

participantes desta parceria. Os eventos tiveram 

início com o acendimento da lamparina, seguido por 

uma palestra introdutória de Sri Satyajit Salian, 

Coordenador Nacional da Sri Sathya Sai Vidya 

Vahini. Sri K. Chakravarthi, Membro Secretário do 

Sri Sathya Sai Central Trust, e orador principal, 

explicou a importância do sistema de educação 

integral concedido por Bhagavan Baba, destacando 

que não se limita à educação secular, mas a uma 

educação abrangente para o corpo, a mente e a alma. 

Ele enfatizou a necessidade de dar um formato 

prático a este sistema educativo, nas escolas 

associadas ao programa Sri Sathya Sai Vidya 

Vahini. 

Depois deste discurso de Sri K. 

Chakravarthi, foram homenageados os participantes 

ativos deste programa, que têm oferecido suporte 

técnico para a consecução de suas principais metas 

projetadas. Receberam homenagens: Sri Kalyana 

Sundaram da Digital Deloitte, Sri Vijay Kumar da 

Tata Consultancy Services e Smt. Archana 

Raghuram da Cognizant Technologies. Dois dos três 

homenageados se dirigiram à assembleia, em 

seguida. A primeira foi a Sra. Archana Raghuram, 

que elogiou o trabalho dos voluntários do programa 

Sri Sathya Sai Vidya Vahini e declarou que esta é 

uma plataforma única de transformação da educação 

para o bem da sociedade. O próximo palestrante, Sri 

Kalyana Sundaram, falou sobre as iniciativas 

voluntárias assumidas pela Deloitte, que estão 

modificando as vidas de dezenas de milhares de 
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estudantes e destacou que o ensinamento de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba: “Manava Seva é 

Madhava Seva” (serviço ao homem é serviço a 

Deus) é a maneira mais fácil de impactar as vidas 

das pessoas. 

O convidado de honra da convenção, Prof. 

Yoginder Verma, Pró Vice-Reitor da Universidade 

Central de Himachal Pradesh, foi o último orador do 

evento. O Prof. Verma disse que Bhagavan Baba foi 

o único Avatar que deu ao mundo um sistema 

educacional envolto em espiritualidade, destinado a 

fazer o homem compreender sua divindade. 

Declarou que a Sri Sathya Sai Vidya Vahini seguia 

este sistema educativo para transformar as vidas dos 

estudantes. As instituições educacionais, hospitais e 

projetos de água de Bhagavan, acrescentou ele, 

foram fontes de inspiração para todos que se unem à 

Sua Missão de transformação da humanidade. 

Seguiram-se os Bhajans e a conclusão, com Arati. 

Os procedimentos da convenção, nos dias 11 e 12 de 

fevereiro, tiveram lugar no Instituto Sri Sathya Sai 

de Ensino Superior. 

 

 

O convidado de honra, Prof. Yoginder Verma, 

dirigindo-se aos presentes. 

 

 

Sarva Gnanamayi Vidyate: Um Balé Dramático 

Como parte da convenção das Escolas Sri 

Sathya Sai Vidya Vahini, cinco escolas de Tamil 

Nadu apresentaram uma bela peça teatral intitulada 

“Sarva Gnanamayi Vidyate” (Todo Conhecimento 

Vem de Dentro), no Sai Kulwant Hall, em 11 de 

fevereiro de 2017. A peça começou com uma 

vibrante dança folclórica dos estudantes e o drama 

representou o modo como a educação secular 

poderia ser suplementada com educação espiritual, 

para tornar-se um meio de transformação dos 

estudantes, incentivando virtudes e desenvolvendo 

seu caráter. O roteiro excelente, o tema inspirador e 

a coreografia perfeita tornaram a peça uma 

apresentação impressionante sobre educação baseada 

em valores. 

Logo em seguida, foi exibida, nos alto-

falantes do salão, uma gravação em áudio de um 

Discurso Divino de Bhagavan sobre este tema. Em 

Seu Discurso, Bhagavan disse que uma educação 

que tornava os estudantes egoístas não merecia este 

nome. A verdadeira educação, disse Ele, se baseia na 

espiritualidade e promove a transformação dos 

estudantes. 

 

Uma vibrante dança popular na peça "Sarva 

Gnanamayi Vidyate". 
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SRI RAMA HRIDAYAM: UM DRAMA 

Os estudantes do Campus de Prasanthi 

Nilayam do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino 

Superior encenaram o comovente drama “Sri Rama 

Hridayam” (O Coração de Rama) em 12 de fevereiro 

de 2017. Dramatizando alguns episódios do imortal 

épico Ramayana, o drama mostrou o amor supremo 

que havia entre Rama e Seus irmãos, destacando as 

virtudes de Rama como irmão ideal, filho ideal, rei 

ideal e a encarnação de Sathya e Dharma. 

 

 

Bharata implorando que Rama voltasse a Ayodya, 

na peça "Sri Rama Hridayam". 

 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE 

TIRUVALLUR  

Os devotos presentes no Sai Kulwant Hall 

tiveram uma amostra de música divina, quando dois 

aclamados músicos ofereceram buquês de 

composições devocionais aos Pés de Lótus de 

Bhagavan, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2017. O 

evento fez parte da peregrinação de dois dias a 

Prasanthi Nilayam, empreendida por devotos do 

Distrito Tiruvallur de Tamil Nadu. A primeira 

apresentação, no dia 17, esteve a cargo do vocalista 

clássico Sri Sriram Parthasarathy. Ele começou com 

uma canção clássica no estilo carnático e no idioma 

Tamil, intitulada “Charana Kamalam Adainthen” 

(Eu alcancei os Pés de Lotus). O talentoso cantor 

fascinou os devotos por cerca de uma hora, com 

canções clássicas carnáticas e Bhajans, que 

incluíram “Rama Nannu Brovara”, “Arja Suno Mere 

Parama Kripalu Parthiswara Sai Deva”, “Antaranga 

Sai Anatha Natha Sai” e “Muralidhara Gopala”. A 

apresentação de música devocional do dia 18, feita 

pelo famoso expoente do Nama Sankirtan, Kovai Sri 

Jayaraman, foi uma cascata de nama sankirtans que 

preencheram o ambiente com os Divinos Nomes de 

Deus. Ele começou com o famoso kirtan “Jai Jai 

Rama Krishna Hari”, cantou depois o “Prabho 

Ganapate” e foi adiante, com uma sequência de 

Kirtans, que incluiu “Bhagavan Bhagavan Patita 

Pavana Ram”, “Rangamma Paahi Rangamma” e 

“Devasenapate Skanda Subrahmanya Paahi Maam”. 

Além desses dois excelentes concertos, os devotos 

de Tiruvallur conduziram Bhajans e cânticos 

Védicos pela manhã e à tarde, nesses dois dias, no 

Sai Kulwant Hall.  

 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE 

ADILABAD  

Mais de 2000 devotos participaram de uma 

peregrinação de dois dias a Prasanthi Nilayam, 

vindos de Adilabad, distrito do Estado de Telangana, 

durante os dias 19 e 20 de fevereiro de 2017. 

Compuseram esta peregrinação alunos de Bal Vikas 

e jovens do distrito, que apresentaram um balé 

dramático intitulado “Sai Patham” no dia 19. A 

abertura foi uma bela dança exibida pelas meninas 
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de Bal Vikas, representando o quanto é fácil e 

simples o caminho de amor e serviço altruísta que 

Bhagavan demonstrou e como o mesmo poderia 

conduzir o homem à liberação, ainda que sem o 

estudo das escrituras e a observância dos rituais 

prescritos pelas várias religiões.  Este caminho 

supremo de amor e serviço foi dramatizado na 

história de uma pessoa inocente, que se tornou 

merecedora de um lugar no paraíso por haver 

seguido o Caminho Sai. 

 

 

A peça "Sai Patham" mostrou o caminho Sai de 

amor e serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM DE EX-ALUNOS 

PROCURANDO SWAMI? VAMOS 

ENCONTRÁ-LO! 

Era o dia 1º de junho de 2006, meu primeiro 

dia como um Estudante Sai. Eu estava em 

Puttaparthi e nos disseram que Baba poderia voltar 

de Brindavan depois do dia 5 de junho. Eu estava 

um bocado animado, não tanto para receber o Seu 

Darshan, mas porque os rapazes aniversariantes 

teriam a oportunidade de receber bênçãos especiais 

de Baba. Nós esperamos e esperamos e foi somente 

em 18 de junho que eu tive a oportunidade de ‘sentar 

na frente’ com outros rapazes aniversariantes 

aguardando Swami vir e nos abençoar! 

Estávamos todos sentados e esperando Baba 

chegar. Era um dia especial para mim. Eu estava 

sentado com uma bandeja cheia de coisas. Estava um 

pouco nervoso, sem saber como eu deveria 

apresentar a bandeja para Baba, o que eu deveria 

perguntar a Ele, o que eu deveria Lhe dizer, sabendo 

que essa podia ser uma oportunidade rara de ir até 

Ele. Eu tinha falado com meu pai e ele me disse: 

“Quando você tiver uma chance, peça a Baba pelo 

Padanamaskar.” Baba veio, subiu no palco e fez um 

sinal para que os aniversariantes se aproximassem. 

Alguém na minha frente se levantou e eu fui atrás. 

Fui até Baba, apresentei uma rosa, diante do que 

Baba me deu o mais doce sorriso que eu jamais vira 

em minha vida! Ele abençoou tudo o que havia na 

minha bandeja e eu depressa pedi o Padanamaskar. 

Este foi meu primeiro Padanamaskar. Eu fui 

abençoado. 
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De Baba para Swami  

Eu achei que este seria o meu melhor dia de 

todos, sem saber que ainda havia mais por vir! Baba 

entrou no salão dos Bhajans e eu me levantei para ir 

beber água. De repente, ouvi um barulho, alguns 

sussurros e eu imaginei que devia ser Baba saindo. 

Imediatamente, eu me apressei de volta e não 

consegui alcançar meu assento. Ele tinha planejado 

outro lugar para mim. Eu sentei na rampa e, para 

minha surpresa, Baba estava vindo na minha direção. 

Ele me olhou e me perguntou em Hindi: “Kya 

Karta?” (o que você faz?), ao que eu respondi: 

“Baba, eu sou seu estudante. Estou fazendo meu 

MBA.” Ele acenou com a cabeça e então, sem perder 

um segundo, eu Lhe pedi: “Baba, posso tomar 

Padanamaskar?” e Ele aprovou imediatamente. 

 

Este foi o dia em que Baba se tornou Swami 

para mim. A ideia do Sri Sathya Sai Baba –  a quem 

eu tinha reverenciado toda a minha vida assim como 

eu reverenciava Rama, Krishna, Jesus e outros – 

tinha começado a mudar. Do fato de ser o Deus 

Todo-poderoso – alguém todo-poderoso, que tudo 

sabe, que permeia tudo, alguém lá em cima em 

algum lugar – para ser um Deus Amoroso, um Ser 

Amoroso, alguém bem aqui, alguém que vem até 

você; de ser alguém que está em fotografias em volta 

de mim, mas que não é acessível, para ser alguém 

que conversa, ri e pergunta a você todo tipo de 

perguntas mundanas. Acho que o fato de ficar 

ansiando por Ele é que faz tudo isso acontecer. 

 

O Significado de Entender nossa Verdadeira 

Natureza  

Era 26 de dezembro de 2007 e Swami estava 

fazendo Seu Discurso de Natal. Eu fui abençoado 

para sentar bem de frente a Swami, na primeira fila, 

naquele dia. O Discurso começou e eu estava 

escutando Swami com atenção extasiada. De 

repente, eu percebi uma água jorrando de uma área 

em volta dos pés de Swami. Enquanto eu tentava 

localizar a fonte dessa água, Swami olhou para mim 

– e enquanto dava o Discurso – me perguntou: “Qual 

é seu nome?” Todo mundo estava olhando para mim, 

pois Swami estava olhando para mim, porém, eu 

estava olhando para Seus pés e para a água em volta 

deles. O rapaz atrás de mim me cutucou e disse que 

Swami estava perguntando meu nome. Eu meio que 

me levantei diante de Swami e disse: “Swami, 

Vikas.” Ele continuou o Discurso e disse: "Na 

verdade, este não é o verdadeiro nome dele. Do 

mesmo modo, vocês perguntam uns para os outros e 

eles dão diferentes nomes. Entretanto, se Deus fosse 

mencionar Seu nome, Ele diria Aham Brahmasmi 
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(Eu sou Brahman). De fato, todos nós deveríamos 

repetir o mesmo nome pois todos somos 

Encarnações do Ser Divino. Todos os nossos nomes 

nos foram dados pelos nossos pais. Nós não 

nascemos com um nome em particular. Aqueles que 

não conseguem compreender esta verdade não 

podem levar uma vida feliz." 

Sua mensagem era clara. A fim de viver uma 

vida plena e feliz, precisamos conhecer e 

compreender nossa verdadeira natureza. Quando nós 

conhecemos e compreendemos nossa verdadeira 

natureza, somente então podemos agir de acordo. Se 

nós não conhecemos a natureza do sal e o 

misturamos ao leite – então, nossa vida (assim como 

o leite com o sal) será infeliz. Do mesmo modo, a 

maioria de nós está vivendo uma vida na qual não 

compreendemos nossa verdadeira natureza e daí nós 

experienciamos o dia a dia como uma mistura de 

alegrias e tristezas, de altos e baixos, bom e ruim, e a 

vida continua assim. É pela compreensão de nossa 

verdadeira natureza que nós iremos compreender 

Swami. Uma vez que tenhamos conhecido o nosso 

Eu, nós teremos encontrado Swami. É assim que 

Swami transmite esta verdade: “Vocês podem pensar 

que estão separados de Swami. Mas, na verdade, Eu 

e vocês não estamos separados. Eu sou de vocês, 

vocês são Meus, vocês e Eu somos um. 

Compreendam esta verdade e ajam de acordo com 

isso.” 

E então, o que poderá acontecer quando nós 

agimos de acordo com nossa verdadeira natureza? 

Não haverá lutas, não haverá conflitos e nem 

guerras. Será que nós lutamos quando olhamos 

nosso reflexo no espelho? Nós lutaríamos 

fisicamente com Swami ou mesmo na frente Dele? 

Se nós pudermos ver Seu reflexo em todo mundo e 

vê-Lo em toda parte – nós não vamos causar 

dificuldade a mais ninguém; nós iremos respeitar as 

mulheres, nós iremos respeitar a Natureza e amar 

tudo em nossa volta.     

 

A Jornada da Vida Focada em Swami 

O que podemos fazer para compreender 

nossa verdadeira natureza? Como utilizamos as 24 

horas que são dadas a nós todos os dias para 

compreender nossa verdadeira natureza? Temos que 

considerar nosso trabalho, nossa família, nossos 

colegas, nossos arredores, nossas circunstâncias, 

nossas fortalezas e nossas fraquezas como uma 

oportunidade de compreender nossa verdadeira 

natureza. Desde a hora em que levantamos até a hora 

em que vamos para a cama, nós precisamos 

OBSERVAR: Observar nossas palavras, ações, 

pensamentos, caráter e coração. Devemos observar o 

que acontece em nossa mente quando falamos, 

ouvimos, vemos, lemos, escrevemos, comemos, 

bebemos e trabalhamos. Devemos desenvolver a 

capacidade de observar a raiva ou o ódio ou 

quaisquer outros sentimentos que surjam em nós em 

diferentes circunstâncias durante o dia. É somente 

quando nós observamos esses sentimentos surgindo 

que podemos controlá-los. É no trabalho, em casa, 

com a família, com colegas que precisamos praticar 

o OBSERVAR.   

Enquanto os seis inimigos – luxúria, ódio, 

ilusão, ganância, inveja e orgulho – vão nos impedir 

de compreender nossa verdadeira natureza, durante o 
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dia todo, Swami diz que que há diversas qualidades 

que irão nos ajudar a trabalhar em direção a esse 

objetivo. Em um Discurso, Swami disse: “Onde as 

seis nobres qualidades: Utsaha (entusiasmo), Sahasa 

(determinação), Dhairya (coragem), Buddhi 

(inteligência), Shakti (energia) e Parakrama (valor) 

estiverem evidentes, a graça e a proteção de Deus aí 

prevalecerão.” Durante todo o dia, precisamos 

manter as seis nobres qualidades conosco a fim de 

combater os seis inimigos. Devemos OBSERVAR e 

ver por nós mesmos se estamos progredindo. Quanto 

mais experienciarmos a paz e a bem-aventurança do 

Amor, mais perto estaremos de compreender nossa 

verdadeira natureza e, portanto, de encontrar Swami! 

Isto é o que Swami disse a este respeito no Seu 

Discurso, em 14 de janeiro de 1995: 

“Bhakti quer dizer livrar-se dos vícios do apego, do 

ódio e da inveja e manifestar puro amor. Quem 

gosta de pompa, que é cheio de orgulho e é 

consumido pela inveja não pode ser um devoto por 

qualquer teste. A Devoção não chegará perto dessa 

pessoa. O devoto deve superar o ódio, a inveja e o 

apego e experienciar a paz e a bem-aventurança do 

amor. Esse devoto, então, irá adquirir os atributos 

do Divino.” 

Swami, através da universidade, deu a todos 

os Seus estudantes e professores um brilhante modo 

de manter suas jornadas espirituais focadas em 

Swami. Ele sempre dizia para nós: “O que quer que 

vocês façam – ofereçam a Mim.” E, sem muito 

esforço, Ele nos fez praticar isso. Podia ser o 

Encontro Esportivo ou os numerosos programas no 

Mandir; das orações matutinas até a oração da noite; 

fossem os exames, os esportes ou os programas 

culturais – tudo o que fizéssemos, era para Swami! 

“O amor é a própria natureza da vida, assim como 

queimar é a natureza do fogo, ou molhar é a da água 

e a doçura é a natureza do açúcar”, dizia Swami. 

Pode demorar muito tempo para 

compreendermos nossa verdadeira natureza, porém 

precisamos começar em algum lugar se nós estamos 

fortemente procurando Swami. O que significa 

Swami? Swami significa Amor, Felicidade, Alegria, 

Devoção, Sathya Sai Baba, Rama, Krishna, Alá, 

Cristo, e qualquer coisa e tudo o que representa a 

Unicidade, a Unidade e o Amor Puro. Quando todos 

nós, como sociedade, começarmos fortemente a 

procurar o Amor através das lentes da unicidade, nós 

criaremos uma vida mais feliz para nós mesmos e 

um mundo mais pacífico para todos. 

 

– O autor, Sr. Vikas Bagri, fez seu MBA na 

universidade de Swami em 2006-2008.                               

Ele fez parte do gabinete do Conselheiro do 

Primeiro Ministro. Mais recentemente, ele foi 

Conselheiro do Governo de Chhattisgarh. 
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ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

A HISTÓRIA DO SUMIÇO DO TALISMÃ 

Depois que Swami partiu para Mysore 

(Mysuru), eu percebi, para minha grande surpresa, 

que o talismã que Ele havia me dado tinha 

desaparecido de repente. Eu havia fixado o talismã 

em minha corrente com dois anéis de proteção em 

cada lado, e não podia entender como poderia ter 

caído. Triste, eu contei o ocorrido a uma amiga 

minha, que também era devota de Swami, e ela me 

aconselhou a realizar o Arathi para a fotografia de 

Swami, pedindo que Ele me devolvesse o talismã. 

Eu fiz isso, mas em vão, e o talismã não reapareceu 

como eu desejara. Eu decidi contar a Swami sobre a 

perda assim que Ele voltasse de Mysuru. 

 

Swami retornou de Mysuru três dias depois. 

Assim que Ele chegou em Bengaluru, Ele mesmo 

me telefonou e disse para eu não me preocupar com 

o talismã, porque o objeto tinha voltado em 

segurança para Ele. 

O leitor pode imaginar a minha surpresa ao 

ouvir isso de Swami! Eu corri para ter Seu Darshan e 

Lhe roguei que me desse de volta o talismã. Ele 

disse: “Você foi imprudente ao pegar um táxi 

sozinha à noite só porque estava com o talismã. 

Então eu o tirei de você”. Eu prometi a Ele que 

nunca mais me exporia a tais riscos, mas Ele não me 

devolveu o talismã. Precisei me calar, me sentindo 

muito triste pelo que havia acontecido. 

Foi só quando Swami veio a Bengaluru em 

uma outra ocasião que Ele decidiu me devolver o 

talismã. Eu o prendi à minha corrente, orando para 

que nunca mais o perdesse. Eu me prostrei a Seus 

Pés de Lótus e, com lágrimas em meus olhos, disse 

que nem nossos pais podiam ser tão amorosos como 

Ele. A misericórdia de Deus está além da 

compreensão humana! 

Uma Rani (princesa) de Hyderabad, que era 

uma grande devote de Swami, tinha organizado tudo 

para levar Swami a seu palácio. Swami me pediu 

que O acompanhasse. Nós, devotos de Bhagavan 

Baba, sabemos muito bem que é um privilégio raro, 

dado apenas a uns poucos escolhidos, acompanhá-Lo 

em Suas viagens quando Ele assim deseja. Então, 

com gratidão, eu rapidamente concordei em ir com 

Ele, dizendo: “Swami, com Sua bênção, eu 

certamente irei com Você”. 

Eu corri para casa, feliz e contente, para 

pedir permissão para meu marido. Eu segurei meu 

talismã e orei fervorosamente a Sai Baba antes de 

falar com meu marido. “Nós seremos convidados de 

uma Rani”, eu disse. Meu marido ficou quieto por 
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um tempo, o que me deixou nervosa. Mas então ele 

me deixou ir e eu fiquei muito satisfeita. 

Swami pediu que eu e duas outras devotas 

fôssemos de trem, enquanto Ele a família da Rani 

iam de avião. No dia em que partiríamos, alguns 

devotos de Swami estavam apresentando uma peça e 

insistiram que eu comparecesse. Como o horário da 

partida do trem era 21hs, eu concordei em estar 

presente na peça por algum tempo. Mas a peça era 

tão interessante que eu esqueci de marcar o tempo. 

De repente, quando olhei para meu relógio, vi que só 

tinha alguns minutos para chegar à estação. Na 

minha euforia, eu tinha até esquecido o nome da 

estação de trem para a qual deveria comprar o meu 

bilhete. Não havia tempo a perder, então eu arrisquei 

e, segurando meu talismã firmemente em minha mão 

e orando para que Swami me iluminasse, eu pedi ao 

vendedor na bilheteria uma passagem para o lugar 

onde estava havendo lutas. Ele me olhou incrédulo e 

perguntou: “Você quer uma passagem para 

Caxemira?” Eu disse que não. Então ele perguntou: 

“Para a China?”. Eu disse novamente que não. Ele 

perguntou de novo: “Para Hyderabad?” “Sim! Sim! 

É isso!”, eu disse. Ele me deu o bilhete e me disse 

que o trem para Hyderabad estava prestes a partir. 

Eu corri para a plataforma e vi que o trem tinha 

começado a se mover. O funcionário jogou toda a 

bagagem no vagão do guarda e me ajudou a entrar. 

O guarda era um homem bom e compreensivo e me 

deixou confortável em sua cabine. Eu localizei 

minhas companheiras na estação seguinte, levei 

minha bagagem para o seu compartimento e sentei 

com elas. Eu agradeci ao Senhor por não me deixar 

presa na estação de trem em Bengaluru, e por me 

guiar no último minuto para chegar a Hyderabad 

com as outras devotas. 

Quando chegamos à casa da Rani em 

Hyderabad, Swami ainda não havia chegado. Na 

manhã seguinte, às 6hs, vimos o aeroplano de 

Swami cruzando o céu sobre a casa da Rani. Nós 

vivemos momentos felizes e pacíficos, como é 

sempre o caso quando Swami está em nosso meio. 

Certo dia, os anéis do mesmo talismã caíram 

e eu dei o talismã a Swami para consertá-lo. Swami 

tomou o talismã em Sua mão e me perguntou: 

“Amma, você quer a moldura de ouro do talismã ou 

meu Mantra dentro?” A resposta veio rápida como 

um relâmpago: “Eu quero o Mantra do nosso Swami 

e não a moldura dourada”. Então Ele disse: “Eu vou 

jogar esse talismã fora. Quem o encontrar primeiro 

amanhã de manhã pode ficar com ele”. Dizendo 

assim, Ele jogou o talismã para fora, no jardim. Nós 

podíamos ver o ouro brilhando na luz do sol depois 

que foi jogado. 

No dia seguinte, de manhã bem cedo todos 

nós fomos para o jardim em busca do talismã, mas 

não conseguimos achá-lo em lugar nenhum. 

Continuamos nossa busca em vão até que chegou a 

hora do café da manhã. A comida foi trazida para 

Swami junto com água em um copo. Swami olhou 

para a água e disse: “Essa água não está limpa”. A 

anfitriã ficou naturalmente muito perturbada e ela 

pediu a água de volta, a filtrou e trouxe novamente. 

Mais uma vez, Swami olhou para a água e disse: 

“Ainda não está limpa. Há um peixe nela”! Todos 

nós olhamos para a água com curiosidade, e vimos 

que o que estava dentro da água não era um peixe, 
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mas o talismã que Ele tinha jogado no jardim na 

tarde anterior! O talismã estava nadando na água 

como um peixe, em círculos, até que Swami o tirou 

da água. Na manhã seguinte, Ele tirou a moldura de 

outro e a deu a um trabalhador. Ele me deu o 

pequeno pedaço de papel amarelo com o Mantra 

escrito que estava dentro. Quando retornei a 

Bengaluru, fiz uma cobertura de ouro para ele e 

passei a usá-lo em volta de meu pescoço novamente. 

O marido da Rani, que não era mais vivo, 

tinha sido um grande devoto de Shirdi Baba. Uma 

túnica de Shirdi Baba e um Hukka (cachimbo) que 

ele costumava fumar estavam entre os pertences do 

palácio. Dizia-se que a túnica tinha sido costurada 

com uma agulha usada para costurar sacos de juta. 

Swami nos disse para ir a uma certa casa e, antes de 

entrarmos, ele nos deu uma descrição completa de 

tudo que havia ali dentro. E de fato tudo naquela 

casa era exatamente igual ao que Swami nos dissera. 

Nós viemos a saber, depois, que Swami, em Seu 

nascimento anterior como Shirdi Sai Baba, 

costumava visitar aquela casa frequentemente. 

Na casa da Rani, havia uma carruagem 

puxada a cavalo que Shirdi Baba havia usado 

durante suas visitas. A casa da Rani era cercada de 

estradas onde os Razakars (criminosos) estavam 

lutando com pistolas e armas. Casas estavam sendo 

pilhadas e houve grande dano a vidas e propriedades. 

A casa da Rani em que Swami estava ficando não foi 

afetada por toda a confusão e nós nos sentíamos 

seguros sob os cuidados de Swami. 

– Trechos do livro “As lilas divinas de Bhagavan 

Sri Sathya Sai Baba”, por Nagamani Purnaiya. 

ESPECIAL 

MINHA VIAGEM INTERIOR COM ELE 

Jagadeesh Babu 

Em primeiro lugar, agradeço a Bhagawan 

pela oportunidade de compartilhar meus 

pensamentos com todos. De uma certa forma, é uma 

bênção disfarçada, como se escrever meus 

pensamentos em algum lugar me aproximasse de 

Bhagawan mais que antes! A escrita traz clareza nos 

pensamentos e preenche o vazio criado ao longo do 

tempo devido a nossa própria preocupação com as 

coisas mundanas. Swami, obrigado por esta 

oportunidade. 

 

Minha tomada de consciência sobre 

Bhagawan começou em 1990, quando eu tinha 23 

anos. Como muitos, eu comecei minha viagem para 

Sai como um descrente. Eu me preparava para meus 

exames finais de contabilidade e tínhamos uma foto 

de Bhagawan em nossa casa, mantida por minha 

cunhada. Durante minhas longas horas de estudo, 
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por dias e noites, quando eu costumava estar sozinho 

em casa, comecei a conversar com a foto de 

Bhagawan de uma maneira casual. A uma certa 

altura, sem que eu me apercebesse, Ele se tornou 

meu companheiro naquelas horas difíceis. Quando 

terminei meus exames, resolvi encontrá-lo 

pessoalmente. Peguei um trem de Mumbai (onde 

moro) para Puttaparthi. 

 

Viagem a Puttaparthi 

Naqueles dias, não havia um trem direto 

para Puttaparthi. Assim, desci na estação Guntakal 

em torno de 11 horas da manhã e perguntei às 

pessoas ao redor sobre a melhor maneira para chegar 

a Puttaparthi. Fui aconselhado a pegar um ônibus na 

estação rodoviária de Guntakal. Ao chegar lá, foi-me 

dito que, devido à greve estadual, não haveria 

serviço de ônibus até tarde da noite ou até o dia 

seguinte pela manhã. Eu tinha o dia todo desocupado 

e não tinha ideia sobre onde ficar e o que fazer em 

seguida. Havia alguns passageiros como eu na 

estação, mas não havia lojas, restaurantes, comida ou 

água. Minha interação com Bhagawan continuava 

silenciosa. Depois de 30 minutos, um ônibus vazio 

adentrou a estação rodoviária e o motorista anunciou 

que o ônibus se dirigia para Anantapur. Asseguraram 

que Anantapur era mais perto de Puttaparthi e 

embarquei. Cheguei a Anantapur sem nenhum 

problema. Por volta das 16h30, os serviços de ônibus 

foram retomados de Anantapur e cheguei a 

Puttaparthi tarde da noite. 

Eu não gostaria de chamar isso de milagre 

ou algo assim. Isso equivaleria a julgar Bhagawan e 

certamente não temos as qualificações, as 

habilidades ou o direito de fazê-lo. Vejo essas 

situações como exemplos de Sua natureza. Quando 

se trata da onipresença de Bhagawan, Ele garante 

que todo mundo é cuidado, o tempo todo. Nos 

primeiros dias, eu também ficava surpreso com Seu 

movimento de mão produzindo Vibhuti, correntes 

etc. Depois de um tempo, percebi que toda a 

Natureza ou Srishti está dentro d’Ele. Ele controla 

dois aspectos muito importantes da vida, chamados 

de tempo e espaço. Uma vez que esses dois aspectos 

não são aplicáveis a Ele, Ele pode fazer qualquer ato, 

produzir qualquer coisa e estar em qualquer lugar a 

qualquer momento, em um piscar de olhos. Depois 

de um tempo, aprendi a seguir o Criador mais que a 

criação. 

Voltando à minha história, a viagem foi 

frutífera, gostei de seu Darshan físico e fiquei imerso 

em tudo o que era d’Ele. Fosse Sua aparência, Seu 

Darshan, Sua conversa compassiva com os devotos, 

a disciplina do Ashram, Seus ensinamentos, os 

Bhajans etc., eu sentia como Bhagawan se movia 

comigo onde quer que eu fosse. O impacto foi 

grande e suavizou muito minha atitude e meu 

comportamento. Senti como se fosse meu novo 

nascimento. Jurei não fazer nada errado na vida, ser 

compassivo com todos, ter cuidado com minhas 

palavras, comportamento etc. Eu estava com pressa 

de promover tantas mudanças em minha vida, como 

se não houvesse amanhã. Eu tinha um forte 

sentimento de que eu havia desperdiçado meus dias 

de juventude não O conhecendo; então eu deveria 

me apressar agora. Eu queria me apressar e me 

mover muito rápido na escada espiritual. 
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Quando contemplo aqueles primeiros dias, 

me pergunto como tudo isso aconteceu, como me 

movi da escala negativa para a positiva, por que 

houve uma vontade súbita de ir a Puttaparthi, o que 

me atraía para Ele, apesar de eu não ter falado com 

Ele em pessoa? Diz-se que tais coisas acontecem 

quando as estrelas estão a seu favor. Alguns diriam 

que boas ações trazem grandes resultados. Minha 

compreensão neste relato é muito diferente. Eu 

acredito que cada pessoa que tomou nascimento é 

seu devoto. Alguns se tornam conscientes disso 

rapidamente na vida e alguns não o sabem até 

morrer. Sem nosso conhecimento e sem nosso 

pedido a Ele, Ele toma para si o encargo de nossa 

vida desde o primeiro dia. Nossa comunicação com 

Ele pode ser sob diferentes formas e maneiras, 

baseadas em nossa religião e fé. Só Ele escolhe o 

momento certo para revelar Sua identidade a nós. É 

Seu jogo e apenas Ele sabe quando e onde nos fazer 

perceber. 

 

Confie em Deus com todo o coração 

Durante os anos seguintes, fiz viagens 

frequentes a Puttaparthi. Eu era já financeiramente 

independente na época. Minha fé n’Ele se 

transformou lentamente em amor por Ele. Comecei a 

me conectar com Ele de perto. Eu fui atraído para os 

Bhajans. Durante esse período, lentamente entrei na 

Organização Sai, o que me deu a oportunidade de 

servir. Depois de dois anos, minha vida mudou 

completamente. Parei de visitar meus velhos amigos; 

horas livres e feriados foram utilizados em Bhajans e 

atividades de serviço. Havia um sentimento de 

satisfação na vida. Eu não era casado, de maneira 

que tinha todo o tempo livre para mim, que usava em 

atividades Sai. Durante esses anos, houve muitas 

celebrações em Puttaparthi. Havia Paduka Puja, 

celebrações com carros dourados, Discursos diários 

de Bhagawan etc. Por ser um Seva Dal, desfrutei de 

cada pequena parte dessa oportunidade. Eu 

costumava ser um participante regular de Prasanthi 

Seva. Tudo isso só pode acontecer por Seu Sankalpa, 

Sua Vontade. 

Eu sempre considero esses 5 a 7 anos como 

o período de ouro de minha vida. Eu pude pagar os 

custos de muitas visitas a Prasanthi Nilayam, tive 

Darshans muito próximos, Padanamaskars etc. 

Bhagawan derramou Sua graça em abundância. Às 

vezes, eu costumava me perguntar se merecia tudo 

aquilo. Que oscilação extrema, de um lado ao outro! 

Se era isso o que estava destinado a acontecer, por 

que Ele retardou tanto esse processo em minha vida? 

Muitas perguntas; mas sem respostas até então. 

Agora sei que Bhagawan faz tudo com um 

propósito. Ele nunca faz nada casualmente. Se não 

entendemos o propósito, é por nossa incapacidade ou 

imaturidade. Não é necessário que conheçamos Seu 

propósito o tempo todo. Ele havia planejado tudo 

para nós muito antes mesmo de O conhecermos. O 

problema conosco é que treinamos nossa mente para 

o tempo todo fazermos perguntas e sabermos os 

motivos. O aprendizado para mim foi confiar n’Ele 

de todo o coração e não me preocupar com o porquê, 

o que, quando, etc. O que precisamos é de entrega 

total. Tudo acontece por uma razão e no tempo certo. 

Ele é o mestre e Ele sabe o melhor. 
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A Entrega Completa é Verdadeira Devoção 

Então veio a fase na minha vida quando eu 

estava me casando. Tive um grande desejo de me 

casar em Puttaparthi. Eu orei profusamente a Ele. 

Ele cumpriu meu desejo disponibilizando certos 

recursos através de algumas pessoas desconhecidas. 

Ele até nos abençoou na linha de Darshan no dia de 

nosso casamento. Ele tem maneiras únicas de 

cumprir os desejos de Seus devotos. Desde então, 

houve muitas situações na vida onde pensei que 

estava tomando as decisões certas e rezava para que 

as decisões se concretizassem. Havia muitos desafios 

na vida e nem tudo ia bem como "planejado por 

mim". Houve problemas no casamento, no trabalho 

etc. 

Sempre que ia decidir algo, orava a Ele para 

que a decisão se materializasse. Eu era um tolo por 

decidir por mim mesmo e rezava para que minha 

decisão se materializasse. Algumas das orações se 

concretizavam; algumas não. Em algumas ocasiões, 

fui levado à beira da devastação, mas salvo em 

tempo. Talvez eu tenha perdido o caminho e me 

tornei demasiadamente confiante ao longo do tempo. 

Essa é uma fase sobre a qual eu sempre 

lamento. Agora, quando resumo todos os eventos, 

vejo uma lógica em que Ele concede certos desejos e 

não cumpre outros. Ele tinha um plano, um plano 

claro. Ele sabia o que era melhor para mim e Ele fez 

exatamente isso. É por nossa ignorância e por falta 

de fé que começamos a tomar decisões. Eu deveria 

ter orado por Sua orientação em cada situação. O 

aprendizado para mim foi duplo. Primeiro, nunca 

decida e peça-Lhe que conceda o desejo. Precisamos 

confiar que Ele é o mestre de nossa vida e Ele sabe o 

que é melhor. Devemos apenas orar por Sua 

orientação e graça, para que Ele conceda o que é 

bom para nós. Segundo, Ele é muito compassivo, 

apesar de nossos erros repetidos. Podemos falhar em 

nosso dever para com Ele, mas Ele nunca falha em 

Sua graça para conosco. Ele está cheio de compaixão 

e amor. Se nos embebemos dessa convicção, nunca 

nos sentiremos tristes na vida. Entrega total é 

devoção verdadeira. Eu aprendi isto pagando o preço 

de ter-me afastado por um tempo. Ele conseguiu me 

trazer de volta ao caminho bem a tempo. Ele se 

certificou de que todos os problemas em minha vida 

se dissolvessem no ar e tudo foi trazido de volta à 

normalidade. Tudo acontece por uma razão; Ele sabe 

o que é melhor. Provavelmente Ele queria ensinar 

algumas lições importantes na vida. A parte triste é 

que eu perdi alguns anos do desenvolvimento com 

assuntos meramente cotidianos. 

A viagem de Bhagawan a Hadshi e Mumbai 

em 2009 foi o melhor evento de minha vida. Tive a 

oportunidade de desfrutar de Seu Darshan e de Seus 

discursos de perto. Tenho algumas ótimas 

lembranças a serem apreciadas. Ele abençoou muitos 

de nós com presentes e Padanamaskars. Estávamos 

todos carregados com abundante amor e graça d’Ele. 

Seu Mahasamadhi foi o evento mais doloroso pelo 

qual passei. Muitos disseram que Ele deixou o corpo 

físico. Bhagawan pode ser confinado apenas à 

estrutura física? A verdade é que Ele se moveu do 

corpo físico para a forma sutil dentro de nosso 

coração. Assim, nesse sentido, Ele não partiu, mas 

veio para residir dentro de todos nós. Ele está mais 

perto de nós agora do que estava antes. 
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Havia aprendizado para nós em tudo que Ele 

fazia. A única oferenda verdadeira a Ele só pode ser 

como vivemos nossa vida. Ele declarou, "Sua vida é 

minha mensagem". Olhe para a quantidade de 

confiança e fé que Ele tinha em todos nós. É nosso 

maior dever seguir os princípios ensinados por Ele e 

inspirar todos a nosso redor. Quão afortunados 

somos por termos nascido contemporâneos de um 

Avatar e de termos a consciência d’Ele! Disseram-

me que havia muito poucas pessoas que estavam 

com Rama e Krishna e que sabiam que Eles eram 

Avatares. Aconteceu também com Shirdi Sai Avatar. 

Mas Swami escolheu fazer-nos conscientes de Sua 

Divindade e nos concedeu o néctar de Seu Darshan. 

A pergunta é, por que nós? Dessa vez, precisamos 

fazer essa pergunta e também procurar uma resposta. 

Não podemos ser egoístas apenas para desfrutar cada 

parte de Sua associação e apenas concluir que Ele 

nos escolheu. Devemos-Lhe muito. Provavelmente 

Ele quis nos conceder uma oportunidade de servir 

em Sua missão. Nós devemos cada pedaço de nossa 

vida a Ele. Então, como fazemos isso? 

 

Os Ensinamentos de Swami são a Essência dos 

Vedas 

Em primeiro lugar, continuemos a acreditar 

em Sua onipresença e nos entreguemos a Ele 

completamente. Dê o controle de sua vida para Ele. 

Isso não significa que nos sentemos em silêncio 

esperando que Ele faça tudo. Trata-se de fazer nosso 

dever e deixar o resto para Ele. Acredite que tudo 

acontece por Sua Vontade. Tenha a fé de que Ele 

somente fará o melhor para nós. Nunca tenha 

dúvidas com base em situações e eventos que 

acontecem em nossa vida. Não precisamos buscar 

uma resposta para o quê, o porquê e o como. Ele está 

mais perto de nós agora. Ele reside em nossos 

corações. Ele está observando diretamente cada um 

de nós. Nunca deixe a sombra da dúvida entrar em 

sua mente. A vida pode lançar muitos desafios e 

contratempos. Ele coloca os problemas e desafios 

para nós e apenas Ele irá resolver todos eles. Somos 

meros atores no palco. O roteiro é escrito por Ele. 

Quando confusos, olhemos para Ele por Sua 

orientação. Ele pode usar muitas maneiras para 

fornecer a direção. Confie em Sua onipresença. Siga 

Seus ensinamentos. Eles são a verdadeira essência 

de todos os Vedas e a representação do Dharma. 

Seus ensinamentos têm soluções para todos os 

problemas e situações desafiadoras na vida. 

Precisamos passar lentamente da crença de que Ele 

está dentro de nós para a aspiração de que Ele e eu 

nos tornamos um agora. 

Em segundo lugar, seja um verdadeiro 

devoto, seguindo Seus ensinamentos, para que as 

pessoas conheçam Bhagawan através de seu 

comportamento. É Seu Sankalpa. Ele declarou, “Sua 

Vida é Minha Mensagem”. Com isso, Ele confiou 

uma grande responsabilidade a todos nós. 

Verdadeiramente, Ele não precisa de nenhum de nós 

para Sua missão. É por Sua compaixão e por Seu 

amor por nós que Ele nos concede uma 

oportunidade. Somos como aqueles macacos 

afortunados que construíram a ponte para Rama. Ele 

deu um grande passo ao anunciar ao mundo, 

“Saibam de Mim vendo Meus devotos.” Todos 

devemos ser o verdadeiro reflexo de Seus 
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ensinamentos. Nosso comportamento e fé devem 

inspirar as pessoas que não estão conscientes d’Ele. 

Dessa maneira, não apenas nossas vidas se tornam 

melhores, mas centenas de pessoas que entram em 

contato conosco vêm a conhecer Bhagawan. Esse é 

um grande serviço para a humanidade. 

Finalmente, tome consciência de Sua Missão 

e ajude muitos mais a desfrutar de Sua graça e de 

Seu amor. Não é uma questão de adesão 

institucional. Trata-se de criar consciência; não por 

nosso discurso, mas por nossos pensamentos, 

palavras e ações. Todos nós precisamos nos envolver 

em muito mais atividades de serviço. Todos nós 

fomos abençoados para testemunhar Sua presença 

física e Seus Leelas. Nas próximas décadas, haverá 

muitos novos devotos que se inspirarão e se juntarão 

à Organização. Eles podem não ter tido a sorte de ter 

desfrutado de Seu Darshan na forma física. Temos a 

responsabilidade de compartilhar nossa experiência 

com todos sem ego. Devemos fazer esforços para 

criar consciência de Sua Missão a cada pequena 

oportunidade. Precisamos motivar e inspirar as 

pessoas a participar do serviço altruísta à sociedade e 

do amor para todos os seres. 

Chegou o tempo para o mundo conhecer Sua 

Missão e Sua onipresença. Ele reside no coração de 

todos. Chegou a hora de todos perceberem. Ore a 

Bhagawan para que conceda paz e amor a todos os 

seres humanos. Samasta Lokah Sukino Bhavantu! 

Om Santhi Santhi Santhi! 

- O autor, um contador credenciado por 

profissão, coordena atualmente o programa Sri 

Sathya Sai Vidya Jyothi. 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

BELEZA E FELICIDADE 

Distanciada de seu esposo Rama, Sita ficou 

sozinha no jardim de Ashoka, em Lanka. Ravana 

havia providenciado muitas coisas bonitas e atrativas 

nesse jardim. Diziam que coisas bonitas como 

aquelas não podiam ser encontradas em mais 

nenhum lugar do mundo. Embora essas coisas 

fossem, de fato, belíssimas, ainda assim Sita não se 

sentia feliz por vê-las. 

Como de costume, um dia, quando estava 

ocupada em cantar o Nome de Rama, ouviu, de 

repente, uma canção vinda dos galhos da árvore sob 

a qual estava sentada. Quando olhou para cima para 

descobrir de onde vinha o som, surpreendeu-se ao 

ver um macaco sentado acima. Logo em seguida, 

ouviu de novo a canção. Que canção era essa? Era 

uma canção que descrevia a história da vida e da 

glória divina do Senhor Rama. De novo, Sita viu o 

macaco que estava cantando essa canção e pensou, 

“Ah! Como esse macaco é bonito!”   

 

Sita viu um macaco cantando as glórias de Rama. 

Um macaco parece bonito para alguém? 

Existe alguém que acha que um macaco é bonito? 
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Então, como é que esse macaco parecia bonito para 

Sita? Ele parecia ser bonito para ela por lhe ter dado 

muita alegria ao contar a história da vida do Senhor 

Rama numa canção. Uma dúvida apareceu, no 

entanto, em sua mente: seria ele um demônio que 

teria assumido a forma de um macaco? Mas, quando 

Hanuman contou a ela quem ele era, como ele havia 

se tornado um servo de Rama e por que tinha ido ali, 

Sita ficou convencida de que ele era o servo fiel de 

Rama.   

 

Hanuman convenceu Sita de que ele era o servo do 

Senhor Rama. 

Qual é, na essência, o tema principal desta 

história? De que se constitui a beleza?  Como 

podemos experimentar a felicidade? A beleza e a 

felicidade não estão nos objetos do mundo. Não 

existe felicidade no mundo do lado de fora. A 

felicidade está dentro do próprio homem. Até 

mesmo um macaco parecia bonito para Sita quando 

ela ouviu a canção sobre Rama, que era caro ao 

coração dela. O homem retira felicidade daquilo que 

é caro para si. Há um ditado que diz, “O que é bonito 

traz felicidade. Felicidade é a quintessência da vida.” 

O homem deve desenvolver a visão interior para 

experimentar a felicidade que está dentro dele. 

Então, tudo vai parecer bonito para ele. Tudo que é 

bonito traz felicidade.  

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

E. U. A 

Os voluntários Sai organizaram uma Feira 

de Saúde Gratuita Sathya Sai em 1º de outubro de 

2016 no Centro da Paróquia da Igreja da Santíssima 

Trindade, em Missouri. Um grupo multicultural e 

multiétnico de 40 profissionais de saúde, 56 

intérpretes bilíngues e 59 voluntários gerais 

prestaram serviço altruísta a 212 membros da 

comunidade de imigrantes carentes. O primeiro 

visitante do evento foi um pastor de 83 anos da 

Igreja da Santíssima Trindade, que inaugurou a feira 

de saúde acendendo uma vela e oferecendo uma 

prece. 

Levantamento médico amplo e check-ups 

preventivos foram realizados, incluindo medição de 

açúcar no sangue, níveis de glicohemoglobina e de 

lipídeos, pressão sanguínea, medições de níveis 

vitais, testes de asma e avaliação dos calcanhares 

para osteoporose. Além disto, os pacientes fizeram 

check-ups de saúde auditiva, dental, oftalmológica e 

comportamental. Orientação nutricional e dietética 

foi oferecida e os pacientes foram registrados para 

mamografias gratuitas. Um registro de doadores de 

medula óssea feito comprovou êxito na prospecção 

de 12 doadores. A importância de exercícios físicos, 

aeróbicos e de rotinas regulares foi explicada aos 

visitantes. Os voluntários também deram de presente 

bolas de esporte às crianças, e cordas de saltar para 

adultos para encorajar a prática de exercícios físicos. 
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Uma exposição exibia cartazes explicando 

como os valores humanos promovem o bem estar 

físico, mental e espiritual. Foi pedido aos visitantes 

que escolhessem um valor humano que os cativasse 

mais, o escrevessem num crachá e o portassem à 

mostra, orgulhosamente. Os voluntários também 

ofereceram informações educacionais sobre 

prevenção de ataque cardíaco, diabetes, controle de 

veneno e recursos sociais locais, incluindo centros 

de gerenciamento de crises e abrigos temporários 

para crianças enfrentando situações de dificuldades 

familiares. Foram distribuídos gratuitamente óculos 

de leitura, material escolar infantil e kits de higiene 

dental. Voluntários de hospitais locais e de armazéns 

de abastecimento inspecionaram 31 carros infantis 

com assentos defeituosos, substituindo 22 deles. 

Foram dados capacetes de bicicleta a 63 crianças. 

Antes de retornar, cada visitante do acampamento 

recebeu uma caixa de almoço contendo um 

sanduíche crocante de feijão, uma maçã e água.  

 

Feira de Saúde Gratuita Sathya Sai em Missouri. 

 

B I E L O - R Ú S S I A 

O tema do projeto Servir ao Planeta de 2016 

foi Amor pelos Animais. Os membros Sathya Sai na 

Bielo-Rússia organizaram projetos para ajudar os 

animais de rua em abrigos de resgate. Em 1º de 

agosto de 2016, um grupo de voluntários visitou um 

abrigo de animais em Sevryuki e distribuiu 25 kg de 

alimento animal e vacinas. O proprietário fez um 

resumo das necessidades do abrigo que alojava 87 

cães e 30 gatos. Os voluntários brincaram com os 

animais e colocaram seus retratos em vários lugares, 

para futura adoção. 

H O L A N D A 

A Organização Internacional Sri Sathya Sai 

(OISSS) da Holanda organizou uma Caminhada pela 

a Paz em 21 de setembro de 2016 em Arnhem, uma 

cidade no Leste da Holanda, para comemorar o Dia 

Internacional da Paz das Nações Unidas. Antes da 

caminhada, 25 membros Sathya Sai, de diferentes 

partes do país, reuniram-se em volta de um piano de 

cauda, disponível para o público, na Estação Central 

de Arnhem, e executaram a bem conhecida canção 

de John Lennon, “Imagine”, ao piano, acompanhada 

por flauta. Antes, um professor de EVHSS havia 

falado sobre a importância e o valor da paz para as 

crianças adolescentes numa escola especial para 

crianças imigrantes provenientes de vários países 

divididos pela guerra. Na manhã de 21 de setembro, 

esses jovens vieram para a Estação Central com dois 

cartazes, exibindo a palavra Paz em diferentes 

idiomas, e se juntaram cantando, antes de 

retornarem. Da Estação, o grupo caminhou para a 

igreja principal de Arnhem, carregando os cartazes 

pedindo pela paz. Essa igreja foi o local escolhido 

para o evento porque fora danificada durante a 

Segunda Guerra Mundial e estava sendo restaurada. 

Os cartazes, decorados com símbolos da paz pelas 
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crianças e com citações de Sathya Sai Baba e de 

Madre Teresa, atraíram a atenção do público.  

 

Caminhada pela Paz no Dia Internacional da Paz, 

na Holanda. 

No mesmo dia, 15 seguidores Sathya Sai 

celebraram o Dia Internacional da Paz em 

Amsterdam-Bruitenveldert, num abrigo temporário 

para 20 famílias migrantes. Os voluntários da OISS, 

juntamente com famílias migrantes e as crianças, 

entoaram canções para comemorar a iniciativa de 

promover a paz mundial. As canções sobre paz, 

verdade, amizade e felicidade inspiraram todos os 

presentes, tocando seus corações e trazendo alegria. 

As crianças ajudaram a preparar as mesas e cadeiras 

para o evento. Tocado pelo calor e pelo amor 

mostrados pelo grupo Sathya Sai, o responsável pelo 

abrigo, que se incorporou às festividades, comentou, 

“Que fonte de amor vocês criaram! De onde é que 

pessoas tão boas assim vêm?” 

 

I S R A E L 

Em 23 e 24 de setembro de 2016, membros 

da OISS instalaram um seminário de educação em 

valores em Ein Hod, quieta e panorâmica aldeia no 

norte de Israel, perto de Haifa. Participaram do 

seminário pessoas das fés Judaica, Cristã, 

Muçulmana, Druze e Hindu. O Sr. George 

Bebedelis, diretor do ISSE do Sul da Europa, e a 

Sra. Marianne Maia, Co-Dirigente do Comitê de 

Educação da OISS e Diretora do ISSE, apresentaram 

palestras relativas a muitos pontos, incluindo o 

ambiente e o cultivo do amor, o professor como 

modelo de valores humanos, o relacionamento 

integral da personalidade humana e os valores 

humanos, a pedagogia da Educação Sathya Sai, a 

educação integral, e uma visão geral das cinco 

técnicas da educação. Os participantes também se 

engajaram nas oficinas animadas com estes tópicos. 

 

Seminário de educação em valores, Israel. 

 

R Ú S S I A 

Um Segundo Acampamento Regional 

Voluntário da Região dos Urais ocorreu na área de 

Sverdslovsk, do 9 a 11 de setembro de 2016. Vinte e 

três voluntários, incluindo os jovens, concluíram os 

reparos que tinham iniciado em junho de 2016 num 
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Centro da Juventude de três salas, que promove 

atividades culturais para crianças, adolescentes e 

jovens adultos. Os voluntários também repararam 

partes dos pisos danificados do edifício. Os 

educadores Sathya Sai deram aulas sobre “A Cultura 

da Comunicação” e conduziram oficinas para as 

crianças e funcionários do Centro da Juventude. O 

Diretor do Centro expressou sua gratidão pela 

assistência e reconheceu a importância das 

atividades de serviço.  

 

E S T Ô N I A 

Mais de 60 membros Sathya Sai da Estônia, 

Letônia, Lituânia, Polônia e Finlândia participaram 

da Primeira Conferência Estoniana Sathya Sai, com 

base no lema “O Amor é a Fonte, O Amor é a Senda, 

o Amor é a Meta”, de 5 a 7 de agosto de 2016.  O 

orador principal foi o Sr. Leonardo Gutter, da 

Argentina, membro do Conselho de Prasanthi, que 

apresentou uma visão geral do papel do Avatar de 

nossa era, Sathya Sai Baba. Depois, ele falou sobre o 

papel da transformação interior e a jornada da 

dualidade para a não-dualidade. A Sra. Maria Quoos, 

Coordenadora Central da Região 73 da Zona 7, falou 

sobre a transformação pessoal e conduziu uma 

oficina sobre o papel da mulher e a conduta reta na 

sociedade. A audiência desfrutou de um concerto e 

de belas canções executadas por músicos 

profissionais. Um filme sobre Sathya Sai Baba por 

um diretor australiano, Peter Rae, foi apresentado no 

segundo dia da Conferência.   

 

Participantes da Primeira Conferência Estoniana 

Sathya Sai, na Estônia. 

 

A L E M A N H A 

O acampamento anual de verão para 

crianças foi realizado durante a primeira semana de 

agosto de 2016 num albergue de jovens em 

Linsengericht, uma bela aldeia nas montanhas 

Spessart da Alemanha Central. Mais de 60 

seguidores Sathya Sai compareceram ao 

acampamento, com o lema “Um Mundo, Um 

Coração”. Neste ano, as oficinas foram conduzidas 

para adultos e crianças sobre o livro de Gênesis da 

Bíblia, explorando seus vários ensinamentos, 

incluindo verdade, beleza, bondade, compaixão, 

paciência, sacrifício e outras virtudes nobres. As 

crianças tiveram oportunidade de realizar atividades 

criativas, esportes e treinamento musical. Além 

disso, as crianças realizaram um concerto musical 

para entreter os residentes idosos de um lar na aldeia 

e saíram numa excursão pelo interior da floresta sob 

a orientação de um guia florestal. 
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Acampamento anual de verão para crianças, 

Alemanha. 

 

L I T U Â N I A 

Setenta membros do Coral da Polônia, 

Lituânia e Letônia compareceram à Primeira Oficina 

Internacional do Coral Sarva Dharma, dirigidos 

pelas regentes Maria Quoos e Ewa Zárow, em 

Palanga, Lituânia, de 19 a 28 de setembro de 2016. 

O programa começou com um encontro nacional de 

três dias da OISS da Lituânia, onde a Sra. Mariane 

Meyer, Diretora do Instituto Europeu de Educação 

Sathya Sai, proferiu uma palestra de elevação 

espiritual. No segundo dia do encontro nacional, o 

Coral fez uma bela apresentação. A oficina do Coral 

começou mesmo em 22 de setembro de 2016 e 

incluiu aulas de música, exercícios vocais e canto, 

bem como caminhadas rejuvenescedoras rumo a orla 

marinha. Cada manhã era preenchida com canto 

devocional, seguido de aulas de teoria musical. O 

Coral também apresentou para o público duas 

performances tocantes. A primeira foi no Lar 

Assistencial Vilius Gaigalaitis, tocando muitos 

corações, e a segunda foi na Igreja de São Francisco 

de Assis, onde o coral cantou canções Cristãs e de 

outras fés, inclusive Islâmicas. Monges Franciscanos 

na Igreja Católica Romana participaram alegremente 

do canto e da dança. 

 

Primeira Oficina Internacional do Coral Sarva 

Dharma. 

- Organização Internacional Sathya Sai. 

 

B H A R A T   ( Í N D I A ) 

Himachal Pradesh: Um programa com duração de 

uma semana, de 13 de dezembro até 18 de dezembro 

de 2016, foi realizado em Solan, para crianças Bal 

Vikas para ajudá-las a aprender a excelência em 

cada atividade da vida, tanto na espiritual quanto na 

secular, de acordo com o curriculum de Bal Vikas e 

sua aplicação prática na vida. 

Um programa de treinamento de professores 

sobre o Sri Sathya Sai Educare foi realizado em 

Anand Vilas, em Shimla, de 25 a 30 de dezembro de 

2016, do qual os membros do corpo administrativo 

da Escola Sri Sathya Sai e professores de algumas 

outras escolas de Himachal Pradesh participaram. Os 

participantes aprenderam muitas novas ideias e 

técnicas para levá-las para suas salas de aula e se 

sentiram profundamente endividados com Bhagavan 

Baba por esta oportunidade única. 
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No começo da estação do inverno, 100 

lençóis foram distribuídos para pessoas necessitadas 

nos arredores da cidade de Shimla em 1º de janeiro 

de 2017, enquanto casacos, cachecóis e gorros de lã 

foram distribuídos para 200 trabalhadores em 

diferentes localidades na periferia de Shimla em 22 

de janeiro de 2017. Moças estudantes do Ashram de 

Anath (orfanato) em Garli e do Ashram de Anath em 

Patti Saliana, no distrito de Kangra, e as crianças 

vivendo na área próxima dos Ashrams receberam 

casacos de lã e meias de lã. O número total de 

atendidos foi 360. 

Rajastão: Uma Conferência Estadual Anual de dois 

dias da Organização de Serviço Sri Sathya Sai Seva, 

do Rajastão, foi realizada em 17 e 18 de dezembro 

de 2016 em Udaipur, da qual participaram quase 250 

devotos de vários distritos do Rajastão. Em seu 

discurso de boas-vindas, o Presidente do Estado 

falou sobre o tema da Conferência, “Permaneça 

Sempre Centrado em Mim”, e conclamou todos os 

membros a permanecerem focados em Bhagavan ao 

seguirem Seus ensinamentos em suas vidas. A 

sequência incluiu apresentações sobre Recitação dos 

Vedas, Bal Vikas, o projeto Sri Sathya Sai Adarsh 

Gram Yojna, gerenciamento de desastre, mídia, área 

de TI, área de mulheres, Vidya Jyothi Sri Sathya Sai, 

Prasanthi Seva, etc. Na tarde do dia 17, foi 

organizado um Sandhya Especial de Bhajan. A 

sessão do dia seguinte começou cedo pela manhã 

com Omkaram e Suprabhatam. A isto se seguiu uma 

aula prática sobre meditação na luz. Após o 

desjejum, os vários dirigentes, da Juventude, Serviço 

Médico, Vidya Vahini Sri Sathya Sai, Círculo de 

Estudos, Grupo e-Techno, etc., e os presidentes 

distritais de vários distritos apresentaram seus 

relatórios. 

 

Conferência Estadual Anual da Organização Sri 

Sathya Sai de Serviço do Rajastão. 

Bengala Ocidental: A Feira Jaidev Mela se realiza 

durante três dias às margens do rio Ajay todo ano, 

durante o Makara Sankranthi, com opulência mística 

e cultural imensa, testemunhando-se uma 

convergência de milhares de devotos que vêm tomar 

um banho sagrado no rio. Devido à congregação 

maciça, há uma tarefa enorme de assegurar 

condições sanitárias, o que tem sido realizado com 

sucesso nos poucos anos anteriores pelos voluntários 

Seva Dal dos distritos de Burdwan e Birbhum de 

Bengala Ocidental. Este ano também, cerca de 65 

voluntários Seva Dal (incluindo 15 senhoras) 

montaram acampamentos nas margens do rio Ajay 

por quatro dias, de 13 a 16 de janeiro de 2017, para 

garantir limpeza total. Além de limpar as margens do 

rio, os voluntários Seva Dal garantiram que 700 

banheiros temporários montados pela Administração 

da Mela fossem mantidos limpos para uso contínuo 

pelo público em geral. Além disto, outros dejetos e 

lixos também foram removidos para deixar as 

margens e a área circundante sem amontoados. Após 
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três rodadas de trabalho cada dia, todos os 

voluntários Seva Dal se reuniam no acampamento 

para o Satsang noturno que incluía Bhajans e 

discussões operacionais. O acampamento chegou ao 

término no quarto dia, com oferenda de Mangala 

Arati para Bhagavan. Além de ser um passo digno 

de menção rumo à autotransformação e inspiração, 

essa atividade significativa tem sido aplaudida, não 

apenas pelas autoridades, mas também pelos 

peregrinos em geral que se aglomeram para este 

evento anual.  

 

Voluntários Seva Dal realizando trabalho de 

limpeza das margens do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Seva leva à Liberação 

O corpo não é o mais importante e, sim, o Espírito 

que mora dentro dele. Tenham em mente a meta da 

Autorrealização e engajem-se no serviço até que 

alcancem o destino. Serviço altruísta, dedicado, de 

coração puro, é o meio. Quando devotarem a vida 

inteira a este propósito, estarão prontos para ter a 

experiência direta do Divino. Descartem até onde 

possam, os possíveis apegos e aversões. Todo 

esforço deve ser feito para manter imaculados a 

mente e o corpo. 

- Baba 

 

 


