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Para namasmarana (repetição do nome de Deus) não é necessário 

dinheiro, material, local especial ou tempo. Não é necessário ter 

diplomas, ser de uma determinada casta ou sexo. Quando um 

pedaço de ferro é esfregado em uma pedra, gera-se calor. Porém, é 

necessário que o movimento seja vigoroso e contínuo. Se for 

realizado a intervalos e com pouca pressão, o ferro não se aquece. 

Da mesma forma, para conseguir calor suficiente para derreter o 

coração mole do Senhor, acaricie de forma vigorosa e intermitente 

o nome “Ram, Ram, Ram”. Assim, o Senhor espargirá Sua Graça. 

- Baba 
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MINHA VONTADE É TODA PODEROSA 

DISCURSO NA OCASIÃO DO 35º 
ANIVERSÁRIO DO SRI SATHYA SAI 
CENTRAL TRUST1 

Encarnações do Amor – Estudantes! 

           Nossos estudantes têm um coração puro 
e sagrado. Eles são intocáveis pelo orgulho e 
egoísmo. Eles são absolutamente perfeitos. 

O Serviço desinteressado e empenho 
exemplar dos Estudantes de Swami 

           Eles podem cometer equívocos de vez 
em quando, mas eles mesmos os retificam. 
Portanto, nossos estudantes são de fato, nosso 
Central Trust. Isto é, são eles que realizam 
todo o trabalho. Os mais velhos estão lá 
somente para dar-lhes as orientações e 
conselhos necessários, mas o atual trabalho é 
realizado pelos estudantes. Por conseguinte, 
ninguém deve subestimar suas capacidades 
simplesmente porque são jovens. Estou aqui 
somente para falar sobre o trabalho 
desinteressado realizado pelos nossos 
estudantes e não tenho a intenção de fazer um 
discurso. Nossos estudantes estão fazendo um 
trabalho extremamente maravilhoso e 
realizando tudo de forma certa. Vocês não 
podem dizer que eles sejam estudantes 
comuns; eles estão destinados a ser o 
principal pilar do Central Trust no futuro. O 
Central Trust depende principalmente deles, 
que trabalham dia e noite. Ninguém pode 
dizer especificamente que este ou aquele está 
trabalhando com afinco; todos estão 
igualmente trabalhando intensamente. 
Ninguém pode descrever a força e capacidade 
destes estudantes. 

Estudantes! 

           É de Minha sincera vontade que vocês 
conduzam o Central Trust, seguindo o 
caminho correto e mostrando um ideal para 
todo o mundo. O futuro da instituição se apóia 
em vocês. Tudo de bom ou mal que aconteça 
será resultado da conduta de vocês. Desta 
forma, somente haverá progresso se sua 
conduta for ideal. Não é o dinheiro que é 
importante. Vocês devem dar importância ao 
bom trabalho. O que quer que vocês vejam no 
mundo externo hoje encontrarão pessoas 
ansiando intensamente por dinheiro e mais 
dinheiro! Dinheiro vem e vai, moralidade vem e 
cresce. Vocês somente progridem na vida 
quando aderem à moralidade. Portanto, façam 
todos os esforços para cultivarem a 
moralidade. Nascendo na condição de ser 
humano, é natural que vocês tenham muitos 
desejos e anseios. Mas estas questões não são 
permanentes, elas são meramente nuvens 
passageiras. Não se entusiasmem por 
elas.  Vocês devem se recusar a pensar sobre 
elas, mantendo seu caráter elevado. 

Desenvolvam Amor e Verdade 

Estudantes! 

           Seus trabalhos e condutas devem ser um 
brilhante exemplo para os outros. Os ideais de 
vocês serão a fonte de sustentação de todo o 
mundo. Hoje há um grande avanço no campo 
da ciência e tecnologia. Mas, tudo isto é, de 
fato, “engano-logia”, e não verdadeira 
tecnologia2. Os sentimentos provenientes de 
seus corações são verdadeiros e eternos. 
Desenvolvam a força do discernimento para 
conhecer o que é verdadeiro e o que é falso. 
Conservem à parte do que não é necessário. 
Sigam o que é eterno e verdadeiro. Todo o 
trabalho do Central Trust é de sua 
responsabilidade. Devotem seu tempo 
integral a esta sagrada tarefa. Utilizem 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Out07/sssct.html#_ftn1
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adequadamente seu tempo e ganhem uma boa 
reputação. Não somente o trabalho do Central 
Trust, mas todos os trabalhos das instituições 
coligadas dependem da sua conduta. 

 

           Não sejam dependentes de ninguém. 
Dependam somente da força do Ser Interior 
de vocês. Desenvolvam autoconfiança. Uma 
vez que tenham autoconfiança, vocês terão 
conseguido tudo. A verdadeira fé se enraizará 
em seus corações quando vocês desenvolvem 
autoconfiança. Somente então alcançarão a 
verdadeira força. Isto fortalecerá o amor em 
vocês. Deus é amor. É o amor que lhes confere 
todo tipo de poderes. A fé fortalece o amor. 
Sem fé, ninguém pode ter amor. Qualquer 
tarefa - seja ela pequena ou grande - poderá 
ser executada somente através dele. Sua fé é a 
base de seu amor. Mas as pessoas hoje em dia, 
certamente tornaram-se cegas, após perder os 
olhos da fé. Verdade é Deus. Amor é Deus. Viva 
em Amor. Por isso, desenvolvam ambos, amor e 
verdade.  Quando vocês os têm, podem alcançar 
tudo neste mundo. De fato, estes são como Meus 
dois pés. Eu alcanço tudo com eles. 

Aspirem por virtude, não por dinheiro 

           Algum tempo atrás, Eu providenciei 
água potável para as pessoas de Chennai. O 
problema de água em Chennai vem desde o 
tempo dos Ingleses, que governaram a Índia. 
Eles prometeram providenciar água para 
Chennai, mas não cumpriram suas promessas. 
Percebendo as dificuldades enfrentadas pelas 
pessoas, providenciei água para Chennai. Para 
superar a falta de água em Chennai, 
realizamos alguns ajustes para facilitar o fluxo 
de água do Rio Krishna para Chennai. Agora, 
cada cabana em Chennai tem acesso à água 
potável. Até mesmo as crianças estão pulando 
de alegria, dizendo: “Sai Baba providenciou a 
ambrósia de água para nós”. Desta maneira, 
Eu fiz todos felizes em Chennai. Vocês todos 
sabem que uma grande soma em dinheiro é 
requerida para tais grandiosos projetos. Mas 
eu não pedi a ninguém para dar nem mesmo 
uma simples moeda. Minha vontade é todo-
poderosa. Nós não ansiamos por dinheiro. Nós 
estamos interessados em virtudes e não em 
dinheiro. Vocês podem não acreditar, mas eu 
tenho que falar isto para vocês, que Eu estou 
gastando 10 milhões de rúpias a cada mês. 
Este fato é muito bem conhecido por 
Chakravarthi, porque os pagamentos são 
realizados por intermédio dele.  Alguém 
precisa estar lá para realizar este trabalho. O 
próprio Swami poderia fazer tudo, mas 
alguma ajuda ainda é necessária. É para estes 
propósitos que nós criamos o Central Trust e 
delegamos a responsabilidade de seu 
funcionamento a seus membros. 

           Vocês podem obter qualquer coisa se 
somente vocês tiverem amor. Não há 
nenhuma riqueza maior que o amor. Por 
conseguinte, desenvolvam amor. Vocês não 
necessitam pedir nada a ninguém. O Amor 
suprirá tudo para vocês e vocês não sentirão 
falta de nada. Desenvolvam amor através dos 
meios corretos. Não sigam o caminho errado. 
Não recorram à falsidade ou a injustiça. Não 



desistam da paciência, porque a paciência é 
muito importante. Infelizmente, há uma falta 
de unidade entre os cidadãos indianos de hoje. 
Vocês podem ter tudo, mas se vocês não 
tiverem unidade, vocês não poderão ter 
pureza. Aqueles os quais faltam a pureza, não 
poderão obter divindade. Para divindade, 
pureza é essencial. Todos seus desejos e 
aspirações serão preenchidos, se vocês 
tiverem pureza e divindade. 

Saha Navavatu, Saha Nau Bhunaktu, Saha 
Veeryam Karavavahai, 

Tejaswi Navadhitamastu, 
Ma Vidvishavahai. 

“Oh Senhor! Proteja-nos e nutra-nos a ambos 
(mestre e discípulo) juntos. Que possamos obter 
juntos a energia e o esplendor de nosso estudo. 
Que não nos odiemos “ 

           Estudantes! Minha mente está sempre 
focada em vocês somente. De fato, Eu não 
posso existir sem vocês. Eu estou aqui por 
causa de vocês e vocês estão aqui por Minha 
causa. Vocês e Eu somos Um. Nós não estamos 
separados um do outro. Nunca se sintam 
desapontados pensando “Swami não está 
falando comigo”. Sejam felizes e façam seus 
trabalhos com dedicação. 

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

1 Sri Sathya Sai Central Trust: Fundação Central Sri 

Sathya Sai, fundação pública e de caridade, 

responsável pelos ashrams e, mais recentemente, pela 

provisão de água potável em áreas rurais, sediada em 

Prashanti Nilayam.. 
2 Aqui Swami faz um jogo, em inglês, com as palavras 

“technology “ e “trick-nology”, que se perde na 

tradução: ele compara “tecnology”, “conhecimento 

técnico de uma arte, de uma habilidade” com “trick-

nology”, “conhecimento de uma artimanha, de um 

engano. 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

35º. ANIVERSÁRIO DO SRI SATHYA SAI 
CENTRAL TRUST 

Em uma grande reunião no Sai Kulwant Hall 
na tarde de 2 de setembro de 2007, foi 
celebrado o 35 aniversário da Sri Sathya Sai 
Central Trust na Divina Presença do seu 
Fundador e Administrador, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba. Foram destaque, o discurso 
amoroso de Bhagavan e as palestras 
iluminadas de quatro anciões distintos e de 
dois ex-estudantes de Bhagavan sobre o tema 
”Sri Sathya Sai: Transformando Vidas”. E 
distribuição de relógios por Bhagavan aos 
estudantes que trabalham em várias 
empresas como símbolos do amor e bênçãos 
de Bhagavan. 

 

Na tarde de 2 de setembro de 2007, 
Bhagavan  chegou ao Sai Kulwant Hall 
às  15h45 . A programação começou às  15h55 
com o acender das luzes por Bhagavan. Sri 
Rameswar Prusty um estudante exemplar de 
Bhagavan, e que atualmente trabalha no Sri 
Sathya Sai Central Trust,  apresentou então os 
oradores. Nas suas apresentações 
introdutórias, Sri Prusty observou que o Sri 
Sathya Sai Central Trust era o meio através do 
qual gigantescos projetos de Bhagavan são 
colocados a serviço da  humanidade. A Central 
Trust e outras instituições subseqüentemente 
criadas por Bhagavan são, de fato, os canais do 
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Seu amor ilimitado  pela humanidade e 
fornecem uma vaga idéia da Sua Divina Glória, 
acrescentou o orador. O primeiro orador foi 
Sri N. Sudhindran, um ex- estudante de 
Bhagavan que trabalha no momento na 
Central Trust. Narrando suas experiências 
pessoais de como Bhagavan transformou sua 
vida plantando as sementes da fé em seu 
coração, Sri Sudhindran recitou um hino 
Védico, o qual descreveu adequadamente a 
Glória Divina de Bhagavan como o criador, 
mantenedor e aniquilador do universo. O 
segundo orador, Dr. T.Ravikumar,  catedrático 
membro do  Sri Sathya Sai Campus 
Universitário de Brindavan, narrou como 
Bhagavan chegou em sua vida quando ele era 
uma criança de nove anos e transformou-a 
dando-lhe as experiências do Seu Divino Amor 
desde então. 

O orador seguinte foi Sri V. Srinivasan, 
Presidente Geral na Índia da Organização Sri 
Sathya Sai de Seva (serviço). Referindo-se a 
Bhagavan como o Avatar do amor, o distinto 
orador observou que Bhagavan está 
transformando as vidas de milhões de pessoas 
pelo poder do Seu amor puro e inspirando-as 
a dedicar suas vidas ao serviço da 
humanidade. Sri K. Chakravarthi, secretário 
da Sri Sathya Sai Central Trust foi o próximo 
orador e observou que a espiritualidade era a 
base de todas as atividades do Sri Sathya Sai 
Central Trust, o que a distingue de todas as 
demais corporações. Referindo-se ao 
programa de desenvolvimento rural 
recentemente lançado por Bhagavan, o ilustre 
orador disse que o foco principal desse 
programa era sobre o desenvolvimento da 
família como uma unidade integrada baseada 
nos eternos valores da cultura indiana. A 
seguir, Sri S.V. Giri, ex-Vice Reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai, falou sobre o 
desenvolvimento de Puttaparthi, antes uma 
aldeia remota, para um centro mundial e 
observou que o foco do programa de 
desenvolvimento rural lançado por Bhagavan 

abrangia o desenvolvimento das demais 
aldeias por toda a Índia. Referindo-se ao 
trabalho cultural do Sri Sathya Sai Central 
Trust e outras instituições estabelecidas por 
Bhagavan, Sri Giri realçou que a qualidade 
nunca sofreu em benefício da quantidade 
apesar de todos os projetos empreendidos por 
essas empresas serem de magnitude 
gigantesca. O último orador desse programa 
foi Dr. G. Venkataraman, outro ex-Vice Reitor 
da Universidade Sri Sathya Sai. Falando sobre 
os hospitais de Super Especialidades e outras 
instituições de serviço criadas por Bhagavan, 
o ilustre orador observou que elas não estão 
servindo somente à vasta maioria de pobres e 
pessoas necessitadas, elas estão enviando 
uma poderosa mensagem para a sociedade, 
dizendo que ela tem um dever para com os 
desvalidos e desprivilegiados. Insistindo 
sobre  a singularidade do Sri Sathya Sai 
Central Trust, Dr.Venkataraman ressaltou que 
nenhuma instituição de serviço social no 
mundo executou projetos tão gigantescos de 
fornecimento de água em tempo recorde 
como essa instituição tem feito. 

Depois desses oradores, Bhagavan abençoou o 
encontro com Seu Divino Discurso exortando 
os devotos e funcionários das instituições a 
confiar no poder do Eu Superior para executar 
qualquer tarefa grandiosa. É possível adquirir 
qualquer coisa com amor e autoconfiança, 
acrescentou Bhagavan. (texto integral nessa 
edição). Concluindo Seu Discurso, Bhagavan 
distribuiu relógios para os ex-estudantes que 
trabalham na Sri Sathya Sai Central Trust e 
outras instituições. Ele também honrou 
quatro distintas  senhoras que falaram antes 
do Seu Divino Discurso oferecendo-lhes xales. 
Ao final, Sri Hari Shankar, um ex-estudante 
que trabalha no Sri Sathya Sai Medical Trust, 
expressou sua gratidão a Bhagavan pela Sua 
Graça e bênçãos sobre os funcionários das 
instituições. Ele agradeceu a todos que 
trabalharam duro para fazer desse evento um 



sucesso. Este grande evento chegou ao final 
com o Arathi oferecido a Bhagavan às  18h20 . 

CELEBRAÇÃO DE SRI KRISHNA 
JANMASHTAMI – ANIVERSÁRIO DE 
KRISHNA 

O sagrado festival de Krishna Janmashtami foi 
celebrado em Prasanthi Nilayam com alegria e 
devoção no dia 4 de setembro de 2007 na 
Divina Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. Bhagavan abençoou os devotos com Seu 
Divino Darshan na manhã de 4 de setembro 
usando Sua resplandecente túnica amarela 
quando  surgiu no Sai Kulwant Hall às  8h15, 
ao som das notas auspiciosas da banda 
Nadaswaram da Universidade Sri Sathya Sai . 
Depois de Sua chegada  Bhagavan abençoou 
primeiro os grupos de cantos védicos, e os de 
bhajans  formados por estudantes da 
universidade ficando no centro do Kulwant 
Hall.  Uma procissão de vacas passava junto 
com a amada filhote de elefante de Bhagavan 
e outros animais de estimação. Enquanto 
eram executados estes cânticos sob o som da 
banda, Bhagavan amorosamente alimentou a 
elefanta, as vacas e outros membros do reino 
animal. Depois de chegar ao Seu assento sobre 
a plataforma Bhagavan soltou pombos 
brancos significando a introdução da paz no 
mundo. O programa da manhã chegou ao final 
com o Arathi oferecido a Bhagavan às  8h50. 
Ao final foi distribuída Prasadam para todos 
os presentes no Sai Kulwant Hall . 

 

Orquestra da Universidade Sri Sathya Sai 
apresentou um programa musical inovador  
por ocasião do Sri Krishna Janmashtami  
em 4 de setembro de 2007. 

O programa da tarde começou às  15h55 
depois do Divino Darshan de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall. Logo depois, Bhagavan sentou-
se em Sua cadeira e a orquestra da Sri Sathya 
Sai University apresentou um programa 
inovador de musica, tocando composições 
como “ A Tempestade”, Bala Gopala”, “Murali 
Krishna”, etc., relativas a episódios da vida de 
Krishna os quais eram simultaneamente 
encenados pelos estudantes em frente a Seu 
assento. Esse programa magnífico continuou 
com uma dança-drama em télugu “Prema 
Bata” (caminho de amor) pelas crianças Bal 
Vikas de Nalgonda distrito de Andhra Pradesh, 
que acompanharam os devotos desse distrito 
em peregrinação até  Prasanthi Nilayam. A 
peça representava a história de vida de uma 
criança com deficiência física que serviu de 
exemplo para outras pela sua devoção, 
compaixão e altruísmo, e poderosamente 
evocava a mensagem de Bhagavan - nada é 
impossível se alguém tem o Nome de Deus 
sobre sua língua, amor no coração, e espírito 
de serviço altruísta nas ações. 



 

Uma cena da peça apresentada pelas 
crianças Bal Vikas de Nalgonda,  distrito de 
Andhra Pradesh no Sai Kulwant Hall em 4 de 
setembro de 2007. 

Depois desse lindo drama, os devotos do 
distrito de Nalgonda apresentaram um 
excelente programa de cânticos devocionais e, 
na seqüência,  os estudantes da universidade 
também ofereceram seus câtnicos. O 
encerramento das celebrações foi o discurso 
amoroso de Bhagavan,  onde  Ele materializou 
um Hiranyagarbha Linga (um linga de ouro) 
com um movimento ondulatório de Sua Mão e 
declarou que aquela era a forma concreta da 
Verdade Pura – que é abstrata. Bhagavan, em 
Seu discurso, discorreu sobre a pureza do 
amor de Krishna  e concluiu declarando que 
ambos - Rama e Krishna -  são um, e que o 
homem deve cantar qualquer dos Nomes de 
Deus para redimir sua vida. Depois da 
conclusão do Seu discurso, Bhagavan engoliu 
o Linga com um gole de água para  espanto dos 
devotos. A grande cerimônia de Sri Krishna 
Janmastami foi encerrada com o Arathi, 
oferecido a Bhagavan às  18h25. 

A PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO 
DISTRITO DE NELLORE 

Mais de 3000 devotos vindos de Nellore, 
distrito de Andra Pradesh, vieram a Prasanthi 
Nilayam em peregrinação na primeira semana 

de setembro de 2007 e apresentaram músicas 
e programas culturais na Divina Presença de 
Bhagavan em 6 e 7 de setembro. O programa 
do dia 6 de setembro começou às 16h00 
depois do Dharshan da tarde no Sai Kulwant 
Hall. O programa compreendia uma seüência 
de dança vigorosa junto com Pandhari 
Bhajans cantados em doce sintonia, por cerca 
de 45 minutos. Ao término dos cantos, 
Bhagavan abençoou os participantes e 
distribuiu roupas para eles. Ele também 
materializou uma corrente de ouro para um 
dos atores. No seu breve discurso, o qual foi 
seguido de um programa de dança, Sri Anil 
Kumar parabenizou os devotos desse distrito 
pela sua inabalável devoção por Bhagavan. 

 

Durante a peregrinação dos devotos de 
Nellore, distrito de Andhra Pradesh a 
Prashanthi Nilayam, as crianças de Sri Sathya 
Sai Vidyapith deste distrito apresentaram uma 
excelente peça “Archana” no Sai Kulwant Hall 
em 7 de setembro de 2007. 

Na tarde de 7 de setembro, os estudantes do 
Sri Sathya Sai Vidyapeeth desse distrito 
apresentaram uma dança-drama intitulada 
“Archana” (adoração) retratando a devoção 
profunda do personagem principal, que 
carrega o mesmo nome do drama. 
Ressaltando o significado de recitar o Nome 
de Deus como um instrumento seguro de 
liberação na Kali Yuga, o drama retratava 
como o verdadeiro amor por Deus pode ajudar 
a ultrapassar mesmo as incríveis dificuldades 
da vida. O drama começou às 16h05 e 
terminou às  16h50. Bhagavan assistiu o 
drama inteiro, abençoou as crianças e por fim, 



posou junto ao grupo para tirar fotos, e depois 
distribuiu roupas para eles. Ele também 
materializou um corrente de ouro para a moça 
que representou o papel de Archana no 
drama. 

TORNEIO DE BADMINTON SRI SATHYA SAI  

Os estudantes e funcionários das Escolas e 
Universidade Sathya Sai, assim como os 
devotos presentes em Prasanthi Nilayam, 
tiveram a oportunidade única de assistir com 
interesse e entusiasmo do torneio de 
“badminton” (tipo de tênis jogado com 
raquetes e peteca). O evento aconteceu no Sri 
Sathya Sai Centro Internacional de Esportes 
no dia 11 de setembro de 2007 com a 
participação de celebridades do “badminton” 
do primeiro ao quarto colocados no 
campeonato na Índia: Anup Sridhar, Chetan 
Anand, Kashyap P. e Guru Sai Dutt nessa 
ordem. Além deles estavam presentes Sanave 
Thomas, Pullela Gopichand, Diju V. e Akshay 
Devalkar que jogaram uma partida em duplas 
na Divina Presença de Bhagavan. Antes da 
chegada de Bhagavan, partidas individuais 
foram jogadas por Guru Sai Dutt e Kashyap P. 
Bhagavan adentro ao estádio às  16h00. 

 

As duplas de badminton no Centro Esportivo 
Internacional Sri Sathya Sai, Prashanti 
Nilayam, jogaram na Divina Presença de 
Bhagavan na tarde de 11 de setembro de 
2007. 

Logo depois da Sua chegada, os jogadores e 
funcionários foram apresentados a Bhagavan. 
A partida em duplas entre Diju V. e Akshay 

Devalkar de um lado e Sanave Thomas e 
Pullela Gopichand do outro ocorreu na 
Presença de Bhagavan.  Gopichad e Thomas 
venceram a primeira partida e Diju e Akshay a 
segunda. Houve grande excitação entre os 
espectadores quanto às últimas jogadas, mas a 
dupla Gopichand e Thomas ganhou 
tranqüilamente. Ao final da partida os 
jogadores receberam as bênçãos de Bhagavan 
e o Vibhuti materializado por Ele. Depois 
disso, Bhagavan saiu em direção ao Bhajan 
Hall no Prasanthi Mandir onde participou dos 
bhajans e abençoou os jogadores 
novamente.  Nesse ínterim, outra partida 
individual foi jogada dentro do estádio entre 
Anup Sridhar e Chetan Anand. Foi uma partida 
excitante com ambos os jogadores lutando em 
pé de igualdade. Entretanto, Chetan Anand 
teve melhor sorte e venceu os dois jogos 21-
19 e 21-18. Com isso, o torneio chegou ao final 
às  17h30. O evento propiciou alegria e 
estímulo para os amantes dos esportes e 
estudantes. 

CELEBRAÇÕES DO GANESH CHATURTHI – O 
DIA DE GANESHA 

O sagrado festival de Ganesh Chaturthi foi 
celebrado em Prasanthi Nilayam com grande 
solenidade e devoção  nos dias 15,16 e 17 de 
setembro de 2007.  Foram feitas lindas 
decorações no Sai Kuwant Hall, o local das 
celebrações. 

Na manhã de 15 de setembro, Bhagavan 
chegou ao Sai Kulwant Hall às  9h35 em meio 
ao canto de Stotras (hinos sagrados) em 
louvor ao Senhor Ganesha pelos estudantes do 
Campus Prasanthi Nilayam e doces notas de 
Nadaswaram pelos estudantes do Sri Sathya 
Sai Campus  da Universidade de Anantapur. O 
canto dos Stotras continuou em sintonia com 
a doce melodia, proporcionando um banquete 
virtual para a alma de cada um, enquanto 
Bhagavan se deleitava sentado em Sua 
cadeira. O canto dos Stotras foi seguido por 



cantos de bhajans em louvor ao Senhor 
Ganesha pelos estudantes e devotos presentes 
no Hall. Enquanto isso, Bhagavan abençoou 
imagens do Senhor Ganesha trazidas pelos 
estudantes da Escola Primária Sri Sathya Sai e 
Universidade Sri Sathya Sai, para condução de 
seus rituais de adoração. Esse mais que 
apropriado tributo musical ao Senhor 
Ganesha teve um final feliz com o Arathi 
oferecido a Bhagavan às  10h40. Por fim, foi 
distribuída prasadam a todos os presentes no 
Sai Kulwant Hall. 

 

Habilidade inovadora e criatividade dos 
membros da equipe e estudantes puderam ser 
constatadas nas imagens de Ganesha e seus 
carros alegóricos trazidos ao Sai Kulwant Hall 
em 17 de setembro de 2007 para a benção de 
Bhagavan antes da imersão das imagens. 

As celebrações do Ganesh Chaturthi 
continuaram na tarde de 16 de setembro 
quando os estudantes do segundo ano da 
Universidade Sathya Sai representaram uma 
dança-drama intitulada “Ganesh Mahatmyam” 
(glória ao Senhor Ganesha) no Sai Kulwant 
Hall. O drama começou com um Sloka 
invocando o Senhor Ganesha depois do Divino 
Darshan de Bhagavan no Kulwant Hall. À 
medida que a história se desenvolvia, o 
significado da celebração do Ganesh 
Chaturthi  e sua importância cultural e 
espiritual foi se revelando através de diálogos 
apropriados, episódios interessantes e danças 
cintilantes pelos estudantes representando 

Ganesha como o mestre da sabedoria e virtude 
e removedor de todos os obstáculos. A peça 
começou às 16h25, terminou às 17h05. Ao 
final, Bhagavan abençoou o elenco e posou 
para fotos junto com o grupo. Houve uma 
breve sessão de bhajans e distribuição de 
prasadam depois disso. O programa terminou 
com a oferenda do Arathi a Bhagavan às 
17h30. 

Na tarde de 17 de setembro, as estátuas do 
Senhor Ganesha adoradas durante os últimos 
dois dias nas escolas, faculdades, hospitais e 
outros departamentos do Ashram foram 
trazidas para o Sai Kulwant Hall, para as 
bênçãos de Bhagavan antes de sua imersão. 
Em fila, dentro do Hall, de maneira ordenada, 
as estátuas e seus veículos, com as mais 
variadas e atrativas formas, apresentaram um 
espetáculo cativante demonstrando a 
ingenuidade e a habilidade dos estudantes e 
funcionários criando histórias e desenhos 
inovadores como uma locomotiva, um navio, 
uma nave espacial, um dragão e uma kalasha 
(espécie de jarro para cerimônia 
Janmashtami), além de tradicionais desenhos 
de templos, palanquins, carruagens, etc. Os 
grupos de estudantes e funcionários que 
acompanhavam essas estátuas ofereceram 
tradicionais boas vindas a Bhagavan com 
Purnakumbham1 quando Ele chegou ao Sai 
Kulwant Hall, às 16h40 da tarde em meio ao 
canto de mantras védicos. Depois de derramar 
Suas bênçãos sobre todos eles, Bhagavan 
chegou até Sua cadeira e sentou-Se. Logo 
depois, os estudantes e funcionários 
trouxeram suas estátuas defronte à cadeira, 
uma a uma, e ofereceram suas saudações a 
Bhagavan, levando-as para imersão fora do 
Hall. Depois de uma breve sessão de bhajans, 
as celebrações do Ganesh Chaturthi chegaram 
ao fim com o Arathi oferecido a Bhagavan às 
18h15. 



A PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO 
DISTRITO DE MAHABUBNAGAR  
A PRASANTHI NILAYAM 

Mais de 4000 devotos vieram de 
Mahabubnagar, distrito de Andra Pradesh, em 
peregrinação a Prasanthi Nilayam na terceira 
semana de setembro de 2007 para 
experienciar a bem-aventurança do Divino 
Darshan de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba e 
buscar Suas bênçãos. Durante a peregrinação, 
as crianças Bal Vikas do distrito apresentaram 
uma excelente dança-drama “Neti Yashoda: 
Karanam Subbamma” na tarde de 23 de 
setembro de 2007. Além disso, os devotos do 
distrito distribuíram triciclos, máquinas de 
costura, computadores, e outros artigos para 
ajudar as pessoas deficientes e as 
necessitadas. 

 

Crianças Bal Vikas do distrito de 
Mahabubnagar apresentaram a peça “Neti 
Yashoda: karanam subbamma” no Sai 
Kulwant Hall em 23 de setembro de 2007.. 

A distribuição desses artigos começou na 
Divina Presença de Bhagavan logo depois do 
Seu Darshan da tarde no Kulwant Hall no dia 
23 de setembro de 2007. Foi seguida pela 
apresentação da peça que começava com uma 
canção e danças apresentadas pelas crianças 
Bal Vikas oferecendo suas orações a 
Bhagavan. A primeira parte da peça 

apresentava os profundos sentimentos 
maternais de Yashoda  por Krishna-criança e a 
divina brincadeira de Krishna revelando Sua 
divindade para ela de muitas e sutis maneiras. 
Na segunda parte da peça, a cena trocou, de 
Gokul (Brindavan) para Puttaparthi trazendo 
Mãe Easwaramma e Karanam Subbamma 
sobre o palco com a cortina de fundo também 
mostrando suas casas na aldeia de 
Puttaparthi. Ambas desfrutaram da divina 
peça de Sathya e testemunharam seu 
Pandhari Bhajan e a dança de Sathya-criança 
com as crianças da aldeia. A peça terminou 
com um grupo de canto e dança em louvor a 
Subbamma exaltando-a como a Yashoda dos 
dias atuais. Bhagavan permaneceu sentado 
durante toda a apresentação e abençoou as 
crianças ao final da peça, posando para fotos 
com elas, e distribuindo-lhes roupas com Suas 
Divinas Mãos. O programa terminou com a 
oferenda do Arathi a Bhagavan às 18h00. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS DE UTTAR 
PRADESH E UTTARAKHAND 

A Organização Sri Sathya Sai de Seva  das 
localidades de Uttar Pradesh e Uttarakhand 
organizaram um acampamento de jovens em 
Prasanthi Nilayam de 24 a 28 de setembro de 
2007 com mais de 6000 jovens dos dois 
estados.  Além de experienciar a bem-
aventurança do Divino Darshan de Bhagavan 
no Kulwant Hall, os jovens participaram das 
deliberações sobre o acampamento que 
aconteceram no Conference Hall em Prasanthi 
Nilayam, onde eminentes oradores deram 
palestras iluminadas e interagiram com eles. 



 

Juventude Sai de Uttarakhand realizando 
Palk Nritya na peça “Mahasu ki mahima” 
apresentada no Sai Kulwant Hall em 26 de 
setembro de 2007. 

Na tarde do dis 26 de setembro de 2007, os 
jovens de Uttarakhand apresentaram a peça 
“Mahasu Ki Mahima” (Glória de Shiva) no Sai 
Kulwant Hall, representando a rica herança 
cultural e a cativante beleza natural de 
Uttarakhand, particularmente as sagradas 
tradições de uma área tribal chamada Jaunsar 
Bawar, e suas três danças folclóricas: Palki 
Nritya, Harul Nritya e Pandav Nritya. A 
história da peça se desenvolvia através de 
diálogos significativos entre os aldeões de 
Jaunsar e os jovens Sai que visitaram o local 
para fazer parte do programa de integração 
rural lançado por Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba para preservar a sagrada cultura das 
aldeias de Bharata e trazer o desenvolvimento 
das redondezas. A peça representava a 
história da aniquilação do terrível demônio 
Karmasu por Shiva, e a tradição sagrada de 
adoração a Shiva através de Palki Nritya 
(dança do palanquim). Depois, a Juventude Sai 
representou Harul Nritya, um festival de 
danças e Pandav Nritya, uma dança baseada 
na história do Mahabharata, para demonstrar 
a sagrada cultura dessa região de 
Uttarakhand. 

A peça, que começou às  16h30 terminou 
às  17h05. Bhagavan abençoou os jovens ao 
final da peça, distribuiu-lhes roupas com Suas 

Divinas Mãos e posou para fotos em grupo. 
Também materializou um anel de ouro para o 
Presidente (Governador) do Estado de Uttar 
Pradesh e Uttarakhand que organizou o 
programa. Os bhajans da tarde foram 
conduzidos pelos jovens Sai desses dois 
estados. O programa chegou ao fim com o 
Arathi oferecido a Bhagavan às 17h45. 
Finalmente, Prasadam foi distribuída para 
todos os presentes no Sai Kulwant Hall. 

1Purnakumbham – "Pote cheio", indicando completude 
da vida, abundância - relacionados a cerimônias ou 
rituais. Pote adornado com pó de cúrcuma, pó de flor 
cracus sativus, pasta de sândalo e um cordão de algodão 
imerso em pasta de cúrcuma; é oferecido a um Guru em 
um templo para que sejam realizados os desejos no ano 
que se inicia e supõe-se que satisfaça os desejos não 
realizados de nossos ancestrais. 

 

CONFIRA PRIMORDIAL IMPORTÂNCIA A 
DEUS EM SUA VIDA 

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DA 
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE JOVENS 
SRI SATHYA SAI 

           Todo ser humano neste mundo, seja um 
animal, pássaro ou mesmo um pequeno 
inseto, emergiu da verdade. Aqueles que 
percebem essa verdade são verdadeiros yogis. 
Não pode haver atividade neste mundo sem 
verdade. E essa sathya (verdade) está 
encarnada em apenas uma pessoa, que é este 
Sathya (Swami). [Aqui Bhagavan materializou 
um Hiranyagarbha Linga, mostrando-o para 
toda a congregação]. Observem este princípio 
puro e imaculado. Quem mais poderia 
manifestar tal consciência pura? 

Sempre Contemple a Verdade 

           A verdade está presente em todas as 
partes. Quando vocês pensam sobre isso e a 
contemplam, pode manifestar-se em vocês 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Out07/prasanthi.html#_ftnref1


também. Portanto, vocês devem sempre 
contemplar a verdade. Por que este corpo 
recebeu o nome de Sathya Sai? Ele adotou este 
nome porque sathya (verdade) emergiu 
dele. Sathya se manifesta no coração daquele 
que se mantém na contemplação da verdade. 
Portanto, nunca se esqueçam da verdade. 
Dharma (retidão) é a reação, o reflexo e a 
repercussão de sathya. De fato, Sathyannasti 
paro dharma. (Não há dharma maior que a 
aderência à verdade.) Hoje, transmitimos 
muitos tipos de conhecimento mundano aos 
alunos. Mas essa não é a verdadeira educação. 
A verdadeira educação está relacionada com a 
verdade que emerge do coração. A verdade 
não tem nome nem forma. Qual pode ser a 
forma da Verdade? Qual é a forma do dharma? 
Qual é a forma de shanti? Sathya, dharma, 
shanti (paz), prema (amor divino) e ahimsa 
(não-violência) não têm forma. Esses valores, 
que se encontram no relicário do coração dos 
homens, devem ser manifestados. Os poderes 
que não estiverem presentes nos homens não 
serão encontrados em nenhum ser vivente, ou 
mesmo em um ser celestial. Portanto, 
considerem o homem como Deus. Daivam 
Manusha Rupena (Deus se encontra na forma 
de um ser humano). Vocês consideram os 
homens apenas como seres humanos. É por 
isso que vocês cometem tantos erros. Vocês 
não são seres humanos: vocês são Deus. 
Pensem que são Deus e Deus se tornarão. Yad 
bhavam tad bhavathi (como forem os 
sentimentos, assim será o resultado). Quando 
pensarem em algo mau, terão apenas 
pensamentos maus. 

 

           Anteontem, eu disse a vocês que todos 
neste mundo têm amor. Mas o amor pode ser 
de vários tipos. Um estudante ama um 
estudante, uma mulher ama uma mulher. 
Deus está presente em ambos. Ambos são 
encarnações de Deus. A Divindade que se 
encontra no santuário de cada corpo é uma 
só. Ekam sath viprah bahudha vadanti (a 
verdade é uma, mas os sábios a chamam por 
vários nomes). Devemos amar a todos, pois 
Deus está presente em todos. Amem a todos, 
sirvam a todos. Deus está presente em todas as 
partes; não há um lugar em que Deus não se 
encontre. Ele está presente no céu e na água, 
no som e na luz. Portanto, tudo neste universo 
está carregado de divindade. Esquecendo 
desta divindade onipresente, adoramos os 
ídolos nos templos. Não há problemas em 
adorar os ídolos. Mas devemos tomar 
consciência de que o mesmo Deus que está 
presente nesses ídolos também está presente 
em cada ser humano. Não estou dizendo que 
seja errado adorar os ídolos, mas o fato é que 
vocês mesmos são Deus. Portanto, primeiro 
considerem a si mesmos como Deus e então 
reconheçam o mesmo Deus em todos. Então, 
não haverá erro. Na realidade, seu próprio 
corpo é um templo que está preenchido de 
energia divina. Devemos exercitar o 
discernimento enquanto usamos essa energia. 
Devemos nos perguntar se essa energia é Deus 



ou se este corpo é Deus. De fato, este corpo 
também é divino, pois está carregado com 
energia divina.            

Nunca se esqueçam de Deus 

           Deus está presente em cada partícula, 
cada átomo do universo. Não há lugar em que 
Deus não esteja presente. Portanto, não se 
esqueçam de Deus. E não se esqueçam de 
vocês mesmos. Se vocês se esquecerem de 
vocês mesmos, isso faz com que se esqueçam 
de Deus. É por isso que se recomenda a vocês, 
“sejam sempre cuidadosos” (Always Be 
Careful). Esse é o ABC da vida. Cuidem sempre 
para não esquecer nunca de Deus. A cada 
momento de suas vidas, vocês devem se 
perguntar, “Estou me esquecendo de Deus?” 
Sempre se lembrem, “Eu sou Eu”. Vocês devem 
estar firmemente estabelecidos nessa 
verdade. Se o fizerem, os maus pensamentos 
contra os outros não terão como entrar em 
vocês. Apenas os ignorantes e outros que não 
têm conhecimento pensarão de outra forma. 
Deus está presente em todos os seres 
humanos. As cabeças de todos os seres 
humanos, na verdade, são as cabeças de Deus. 
É por isso que Deus é chamado de 
Virataswarupa (Ser Cósmico). A criação é a 
manifestação de Sua forma cósmica. Formas 
individuais parecem ser diferentes umas das 
outras, mas a mesma divindade está presente 
em todas as formas. Krishna disse, 
mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana [o 
eterno Atma de todos os seres faz parte do 
Meu Ser]. Portanto, unicamente Eu estou 
presente em cada um de vocês. Não sou 
diferente de vocês; vocês não são diferentes 
de Mim. Eu sou vocês; vocês são eu. Portanto, 
não alimentem nenhum tipo de diferenças. A 
única coisa que vocês têm que fazer é 
fortalecer o seu amor. Quando o fruto do amor 
amadurece completamente em seus corações, 
vocês devem compartilhar seu néctar com 
todos e com cada um. Portanto, em primeiro 
lugar e acima de tudo, façam amadurecer o 

amor em seus corações. Quando seu coração 
estiver saturado de amor, então todos os 
outros também serão preenchidos de amor. 
Vocês não devem odiar nem ferir ninguém. 
Hoje, em qualquer lugar, vemos ódio e 
somente ódio. Há diferenças de opiniões entre 
uns e outros, mas do ponto de vista espiritual, 
todos são um. Na verdade, todas as pessoas do 
mundo são apenas zeros; apenas Deus é o 
herói (hero) [Aqui, Swami faz uma paródia 
com as palavras em inglês “zero” e “hero”]. 
Deus é como o dígito 1, graças ao qual todos os 
zeros adquirem valor. Qualquer quantidade 
de zeros, quando acrescidos de 1, terão valor. 
Quando você remove o 1, então, todos se 
reduzem apenas a zeros. Portanto, confira 
suma importância a Deus em suas vidas. 

Purifiquem sua Mente com Namasmarana 

           Existe uma causa de todos os seus 
sofrimentos, assim como de sua alegria e 
felicidade. É a mente. Muitas pessoas têm uma 
visão adversa da mente; elas a chamam de 
mente-macaco. Mas não é mente de macaco 
(monkey mind), é humanidade (mankind). É 
uma fonte de bondade e alegria. Se 
simplesmente mantivermos nossa mente em 
seu estado adequado, nada de mau pode 
acontecer conosco. Considerem a mente 
divina, E então, estarão sempre felizes. 

           Chamem de Atma, mente ou consciência 
– é tudo o mesmo. Atribuímos diferentes 
nomes ao mesmo princípio apenas por uma 
questão de identificação, não para descrever 
sua verdadeira natureza. Por exemplo, a este 
corpo foi dado o nome de Sathya. Mas esse 
nome foi dado ao corpo, e não a Mim. Eu não 
sou o corpo; Eu não sou a mente; Eu não sou o 
intelecto; Eu não sou chitta (essência da 
mente), Eu não sou a imaginação. Bhagavan é 
Bhagavan. Desenvolvam essa fé firme. 
Ocorrem mudanças na mente de algumas 
pessoas por causa do efeito de seus alimentos 
e seus hábitos, assim como pelo efeito de suas 



companhias. “Digam-me com quem andam, Eu 
lhes direi quem são. ”Qualquer que seja o tipo 
de companhia, você desenvolverá o mesmo 
tipo de pensamento. Portanto, tenham apenas 
boas companhias. 

Satsangatwe Nissangatwam, 
Nissangatwe Nirmohatwam, 

Nirmohatwe Nischalatattwam, 
Nischalatattwe Jivanmukti. 

(Verso em sânscrito) 

           Boa companhia leva ao desapego; o 
desapego nos torna livres da ilusão; a 
liberdade de ilusão nos leva ao equilíbrio da 
mente; o equilíbrio da mente confere 
liberação. 

           A liberação pode ser alcançada por 
qualquer um. Mas quando? Quando sua fé na 
verdade, “Eu sou o Atma”, se tornar firme, 
você alcançará a liberação em um 
instante.  “Swami está em mim; Eu estou em 
Swami”, pensem dessa forma. Mas pensar 
sobre essa verdade com uma mente 
inconstante não funciona. Pensem com mente 
firme: “Eu Sou Swami, Eu sou Deus, Eu sou 
Deus”. Quando sua convicção estiver firme, 
vocês chegarão à Divindade que é nirgunam, 
niranjanam, sanathana niketanam, nitya, 
shuddha, buddha, muktha, nirmala 
svarupinam (Deus não tem atributos, é 
imaculado, a última morada, puro, eterno, 
iluminado, livre, e a encarnação do sagrado). 
Entretanto, se a sujeira da impureza entrar em 
suas mentes, tudo se tornará ruim. Quando 
sua mente se polui, ela requer um tratamento 
adequado. E qual seria? É o Nome de Deus. Da 
mesma forma, nosso corpo também é afligido 
por doenças por bebermos água poluída e 
comermos alimentos inadequados. É 
necessário proteger o corpo. Por que Deus deu 
a vocês esse corpo? Foi lhes dado para que 
conheçam a si próprios, seu verdadeiro Ser. 
Mas vocês esquecem-se desse verdadeiro 
objetivo e concentram a mente apenas no 

corpo físico. Afinal, o que há no corpo físico? O 
corpo é impermanente e tem vida curta, como 
uma bolha na água. Se vocês compreenderem 
isto, suas vidas serão abençoadas. 

           Não se deixem levar pelo que os outros 
dizem. A pureza da mente é o fruto do 
conhecimento. Quando suas mentes se 
tornarem puras, vocês alcançarão o 
verdadeiro conhecimento. A pureza da mente, 
portanto, é muito necessária. Mantenha sua 
mente sempre em um estado de pureza. 
Sempre que pensamentos maus entrarem em 
sua mente, lembrem-se: “Isso não é bom; isso 
não é meu.” Expulsem para longe esses 
pensamentos maus, dizendo a vocês mesmos: 
“Isso não é uma propriedade minha. Minha 
propriedade são os bons pensamentos, as 
boas idéias, amor, amor, amor!" O Amor é 
Deus.Vivam em Amor. Quando vocês se 
estabelecerem firmemente nesse princípio, 
tudo acabará sendo bom para vocês. 

Deixem sua mente fixa por onze segundos 

           Vocês são afetados por muitas ilusões. 
Sua mente é sem dúvida pura, e somente há 
pensamentos puros nela. Mas de vez em 
quando, entram alguns poluentes em sua 
mente. Não permitam que eles entrem. Esse é 
o sadhana que vocês devem empreender. O 
que é sadhana? Sadhana é sentar-se em 
meditação e fazer japa (recitação do nome de 
Deus)? Não, isso não é sadhana. O que é 
meditação e qual seu significado? Meditação é 
sentar-se em uma postura e recitar qualquer 
Nome de Deus? Não, de forma alguma. O que 
vocês devem fazer é contemplar os sagrados 
sentimentos de seu coração. Vocês devem 
contemplar sua verdade. Se realmente 
desejam conhecer a essência do sadhana, ela 
pode ser explicada de forma simples: Apenas 
deixe sua mente quieta, estável, por onze 
segundos. Mesmo essa quantidade de prática 
o levará com certeza à auto-realização! Se a 
sua mente continua oscilando como o pêndulo 



de um relógio, não pode ser chamado de 
meditação. É suficiente se puderem deixar sua 
mente firme por onze segundos. Mas vocês 
não conseguem fazer nem isso. Suas mentes 
viajam aos onzelokas (mundos) em onze 
segundos. Pode-se realizar muito mesmo 
nesse curto período de onze segundos. Não há 
necessidade de se exporem a tensões 
excessivas em nome dosadhana. 

 

           Vocês geram tensão demais em seu 
corpo, e também desperdiçam tempo. 
Desperdício de tempo é desperdício de 
vida. Não apenas tempo, vocês também 
desperdiçam dinheiro. Não é bom desperdiçar 
dinheiro. Portanto, não desperdicem dinheiro 
nem tempo. Tempo é Deus, Deus é 
tempo. Portanto, qualquer tempo que tiverem, 
contemplem a Swami. Então certamente terão 
Meu darshan. Não apenasdarshan, vocês terão 
a oportunidade de sambhashan (conversação) 
também. Muitas cartas chegam a Mim de 
devotos, dizendo: “Ontem, Swami veio e falou 
comigo.” Vocês também devem desenvolver 
essa fé inabalável em Swami e realizar 

seu sadhana como eles. Então, com certeza 
vocês alcançarão o sucesso. Todos aqueles que 
vêm aqui se chamam de devotos. Eles de fato 
têm alguma devoção, mas não estão 
conscientes dos atributos da devoção. Eles 
devem, em primeiro lugar, compreender o 
verdadeiro significado da devoção. Acima de 
tudo, é preciso desenvolver a fé. 

Onde existe fé, existe amor; 
Onde existe amor, existe verdade; 
Onde existe verdade, existe Deus; 

           A Verdade é Deus. Considerem a 
verdade como sendo somente Deus. Não é 
necessário que vocês façam quaisquer 
esforços especiais para conhecer a verdade. A 
contemplação da verdade por onze segundos 
é suficiente. Fixem suas mentes na verdade 
por apenas onze segundos e vocês terão 
o darshan do Senhor. Vocês estão tensionando 
desnecessariamente seu corpo ao se sentarem 
por horas a fio, e sofrendo assim de dores nos 
pés, pernas e nas costas. Não dêem lugar a 
essas dores nas articulações. Muitos doutores 
podem diagnosticá-las como dores 
reumáticas. Mas não é nenhuma dor 
reumática, essas são as dores causadas por 
seu sadhana feito equivocadamente. Não 
terão dor alguma se vocês se aferrarem a esse 
cronograma de onze segundos. 

Desenvolvam Bons Hábitos Alimentares 

           Além disso, vocês devem comer 
alimentos de forma regulada e nos horários 
adequados. Há algumas considerações sutis 
com relação à comida. Não comam carne nem 
peixe. Os estrangeiros, porém, são muito 
apegados aos alimentos não-vegetarianos e 
doenças, como o câncer, são provocadas por 
sua ingestão. Portanto, deixem 
completamente os alimentos não-
vegetarianos. Não somente isso, pessoas de 
países estrangeiros gostam muito de queijo. 
Quanto mais queijo ingerirem, mais fracos se 



tornarão. Além disso, não bebam muito leite. 
Leite demais também é prejudicial. Observe 
certos limites com relação ao consumo de 
leite. Dilua o leite acrescentando igual 
quantidade de água nele. A mesma regra deve 
ser observada com relação ao leite coalhado. 
Não deve ser muito grosso; deve ser diluído 
com água. Dessa forma, vocês devem 
controlar seus hábitos alimentares. A oração a 
Deus antes de ingerir os alimentos também é 
extremamente necessária. Se vocês 
observarem essa disciplina com relação ao 
alimento, certamente terão o darshan do 
Senhor instantaneamente. Não há 
necessidade de sadhanas prolongados 
durante meses ou anos. Vocês podem sempre 
permanecer em um estado de bem-
aventurança. Deus é a encarnação da pura 
bem-aventurança. Nityanandam, parama 
sukhadam, kevalam jñanamurtim, dvand-
vatitam, gagana sadrisham, tattwamasyadi 
lakshyam, ekam, nityam, vimalam, achalam, 
sarvadhi sakshibhutam, bhava-titam, 
trigunarahitam [Deus é a encarnação da bem-
aventurança eterna; sabedoria absoluta; além 
de qualquer par de opostos; é expansivo e 
permeia tudo - como o céu-; é a meta indicada 
pelo aforismo Tattwamasi; é o primeiro sem o 
segundo; eterno, puro, imutável, testemunha 
de todas as funções do intelecto; Aquele além 
das condições mentais e dos três atributos de 
satva (pureza), rajas (paixão) e tamas 
(ignorância, inércia)]. 

           As pessoas dizem: “Eu quero bem-
aventurança.” De onde vem essa bem-
aventurança? É possível comprá-la em uma 
loja do mercado? Ou é algo que você pode 
comer em um hotel? Não. A bem-aventurança 
vem de dentro. Vocês são, de fato, a 
encarnação da bem-aventurança. O homem 
está cheio de bem-aventurança no momento 
de seu nascimento. Mais tarde, quando ele 
desenvolve apego com desejos mundanos, ele 
sofre e começa a chorar. Assim, reduzam seu 
apego ao mundo. Menos bagagem e mais 

conforto fazem da viagem um prazer. Portanto, 
abram mão de todos os apegos 
desnecessários. Quando vocês desenvolvem 
os apegos, afogam-se em preocupações e 
sofrem também por fraqueza física. As 
preocupações são péssimas para sua saúde. 
Pressa, preocupação e curry (hurry, worry and 
curry) enfraquecem o coração do homem. 
Portanto, desistam da pressa, da preocupação 
e do curry. Quando vocês enfrentam 
dificuldades, devem pensar: “Elas irão embora 
assim como vieram. Não tenho nada a ver com 
elas.” O que quer que tenha vindo, tende a ir 
embora em algum momento. O mesmo ocorre 
com seu corpo. Portanto, vocês devem ter 
apego ao corpo somente até o ponto 
necessário. Vocês devem observar certos 
limites, caso contrário esse apego indevido 
afetará seu corpo de forma adversa. Vocês 
devem ser sempre cuidadosos. 

O Amor é o Remédio Mais Poderoso 

           Aqueles que estão realizando sadhana e 
aspiram a ver Deus e conversar com Ele 
devem seguir Minhas recomendações. Então 
eles certamente verão Deus e conversarão 
com Ele. Bhakti (devoção) não se limita à 
realização de puja, vrata e japa (adorações, 
rituais e recitação). A verdadeira devoção é o 
amor inabalável e resoluto a Deus. 
Desenvolvam esse amor a Deus. Não há nada 
maior que isso. Vocês podem abandonar seu 
corpo, mas não devem nunca abandonar esse 
amor. O amor é eterno, imperecível e infinito. 
Preservem o amor cuidadosamente. Então, 
com certeza vocês alcançarão a Divindade. 

           Por causa do apego do homem em 
relação ao mundo, ele está desenvolvendo 
uma natureza demoníaca. A luxúria e a raiva 
são os piores inimigos do homem. Vocês 
devem estar sempre cheios de amor, com um 
sorriso em seu rosto. Quando vocês estão 
alegres, o amor virá a vocês por conta própria. 
Mas algumas pessoas sempre apresentam 



uma expressão rabugenta. Tenham sempre 
um rosto sorridente. Deus tem sempre um 
rosto sorridente. Ele não tem traço algum de 
preocupação ou sofrimento, nem mesmo por 
um momento. 

           Eu estou sempre sorrindo. Não tenho 
sofrimento algum. Eu me machuquei por 
causa do erro cometido por um aluno. Meu 
quadril teve quatro rupturas. Os médicos 
vieram e queriam colocar tantas faixas. Eu 
disse “não” a eles. Eu vim caminhando e 
deidarshan aos devotos da sacada. Muitos 
médicos vieram e me examinaram. O Dr. Pillay 
e seu filho também vieram de Cingapura. 
Muitos especialistas também vieram dos 
Estados Unidos e de muitos outros lugares. 
Eles disseram: “Swami! Apenas nos conceda 
cinco minutos.” Eu lhes disse: “Para questões 
espirituais, posso dar-lhes cinco horas, mas 
nem mesmo cinco minutos para este corpo." 
Quando os estudantes seguram Minha mão, 
sempre lhes digo que não o façam. A partir 
daquele mesmo dia, nunca tive sequer um 
traço de dor e sofrimento. Não tenho nenhuma 
fraqueza nervosa. Qualquer que tenha sido 
Meu peso anteriormente, é o mesmo hoje. 
Agora também Meu peso é de 50 kg. Antes, 
também era esse mesmo peso. Não aumentou 
nem diminuiu em sequer 225 gramas. Eu 
estou sempre saudável. Não há necessidade de 
se preocupar com Minha saúde. Estou sempre 
robusto e jovial. Quando vocês olham para 
Mim, pode parecer a vocês que Swami tem 
alguma dor. Não há dor! O amor de vocês por 
si só é a cura para Minha dor. Estou repleto de 
bem-aventurança vendo vocês todos. Se 
alguma vez eu tiver dor, ela irá embora 
somente por causa do amor de vocês, e não 
por causa dos médicos. Tantos de vocês 
vieram de diversos lugares do mundo. Qual é 
o significado disso? O simples pensamento de 
que tantos de vocês Me amam, Me preenche de 
imensa bem-aventurança. Sejam felizes não 
somente aqui, mas onde quer que estejam. Eu 
estou sempre feliz. Estou extremamente feliz 

de ver todos vocês. Essa é sua imensa boa 
sorte. Todos aqueles que vieram aqui estão 
cheios de amor e devoção. Isso Me enche de 
grande entusiasmo. Sinto vontade de 
caminhar e dar darshan a vocês. Não há cura 
maior do que o amor. O amor de vocês é Minha 
cura. Esse é o remédio mais poderoso. Da 
mesma forma, Meu amor é o remédio mais 
poderoso para vocês. Que vocês possam estar 
sempre felizes e em paz! Vivam felizes e de 
forma unida, como os membros da mesma 
família. Não somente isso, não permita que 
pequenos problemas se apoderem de vocês. 
Não dêem lugar para qualquer tipo de 
preocupação. Não fiquem ansiosos se o seu 
filho ou sua esposa sofrem de alguma doença. 
Tenham fé de que tudo sairá bem. Retornem a 
seus países e levem uma vida feliz e em paz. 
[Bhagavan mostrando o Lingam que havia 
materializado]. Todos vocês o viram? É 
bastante pesado. Um Linga maior que esse 
surgirá do Meu corpo no dia de Shivaratri. 

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

Desenvolvam o Poder do Discernimento 

           Tudo é constituído pelos cinco 
elementos neste mundo. Esses cinco 
elementos estão presentes não apenas no 
homem, mas nos animais, pássaros, insetos e 
também nas árvores. Mas qual o sentido disso 
se o ser humano não faz um uso adequado 
desses elementos? Hoje em dia, o homem está 
engajado na busca de conhecimento. Quão 
vasto é seu conhecimento? É tão vasto quanto 
um oceano. Da mesma forma, o homem se 
esforça para desenvolver bom senso. Seu bom 
senso alcança a ponta das montanhas do 
Himalaia. Apesar de todo esse conhecimento e 
bom senso, o poder de discernimento do ser 



humano é zero. O que é bom e o que é ruim? O 
que devemos fazer e o que não devemos fazer? 
Esse poder de pensamento é zero no ser 
humano hoje em dia. Por isso a humanidade 
sofreu um grande declínio. O valor da 
humanidade depende apenas do poder do 
discernimento. O homem pode possuir tudo e 
qualquer coisa, mas de que serve isso se não 
possui discernimento? As pessoas ficam se 
comparando com os outros em muitos 
aspectos. Mas ninguém está se esforçando 
para saber se seu poder de discernimento é 
maior ou menor. Hoje em dia, o ser humano 
está centrado em acumular dinheiro. Mas ele 
não usa seu conhecimento de discernimento 
para saber se realmente precisa desse 
dinheiro ou não. Onde quer que olhemos, 
encontramos pessoas ansiando por dinheiro. 

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

O Apego ao Corpo é a Causa de toda Ilusão 

           Vocês desenvolvem os sentimentos de 
eu e meu devido à ilusão causada pelo apego 
ao corpo. O corpo é, na verdade, a causa de 
todos os apegos. Mas quanto tempo dura esse 
corpo? É desejado enquanto há vida nele. 
Quando o princípio vital desaparece, o corpo é 
jogado ao fogo sem misericórdia. Então, a 
quem pertence esse corpo? Portanto, vocês 
não são o corpo. Vocês dizem, “Este é meu 
corpo, esta é minha mão, esta é minha perna, 
esta é minha mente, este é meu buddhi 
(intelecto)”. Tudo é meu, meu, meu. Então, 
quem é esse “meu”? Quando vocês dizem 
“minha perna”, vocês estão separados da 
perna. Então vocês são vocês. Dessa forma, 
hoje o ser humano está iludido por seu apego 
ao corpo e aos sentidos. Mas vocês não são o 
corpo, vocês não são os sentidos, vocês não 
são o intelecto, vocês são vocês. Vocês devem 
se dar conta de que “Eu sou Eu”. Esse princípio 
universal do “Eu” é apenas um. Ekam Sath 
Viprah Bahudha Vadanti (a verdade é uma, 
mas o sábio se refere a ela com vários nomes). 
O “eu” individual representa o ego. Quando 
vocês cortam esse “eu”, torna-se a cruz que é 
adorada pelos cristãos. Ou seja, quando vocês 
abandonam seus egos, tornam-se seu ser 
verdadeiro. 

 



           Vocês não são uma pessoa comum; 
vocês são Deus. Não há necessidade de buscar 
a Deus. Onde quer que olhem, Deus está ali. 
Este tecido é Deus, esta flor é Deus, esta mesa 
é Deus, tudo é Deus. É apenas devido à 
ignorância que vocês dão espaço a diferenças 
como “eu” e “você”. Vocês não são uma 
entidade separada. Eu sou Eu. Eu não sou 
Sathya Sai Baba. Sathya Sai Baba é o nome que 
foi dado a este corpo. Eu não tenho nenhum 
nome em particular. O corpo é o presente de 
seus pais. Este corpo é dotado de pancha 
bhutas (cinco elementos), panchendriyas 
(cinco sentidos) e pancha pranas (cinco 
princípios vitais). Esses pancha pranas são 
prana, apana, vyana, udana e samana. Eles são 
os mesmos em todos. Portanto, vocês não são 
diferentes dos demais. Aqueles que não são 
conscientes desse princípio espiritual se 
tornam vítimas da ignorância e estão sujeitos 
à ilusão. 

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

Educare Manifesta seus Valores Inatos 

           O que são os valores humanos? Eles são 
sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa 

(verdade, retidão, paz, amor e não-violência). 
Eles não têm forma. Esses princípios sem 
forma estão impressos em seus corações. 
Tudo que lemos e escrevemos corresponde à 
educação física e mundana. Não pode ser 
chamada educação no sentido verdadeiro da 
palavra. O que é verdadeiro é o  Educare. 
Educare significa trazer para fora seus valores 
latentes. Eles são imanentes a seus corações, 
mas não podemos vê-los. Precisam 
manifestar-se através do auto-
questionamento. O verdadeiro sadhana 
(disciplina espiritual) consiste em reconhecer 
e manifestar a paz, a verdade e o sacrifício que 
estão presentes em nossos corações. Vocês 
realizam várias práticas espirituais como 
meditação e japa (repetição do nome de 
Deus). O que vocês entendem por japa? Vocês 
pensam que japa significa contar as contas de 
um rosário. Mas não é isso. Todas essas 
práticas espirituais são unicamente sua 
imaginação. Elas são todas artificiais, não são 
reais. A ciência nos ensina muitas coisas. Ela 
nos dá apenas aquele conhecimento adquirido 
através dos sentidos. Não pode haver ciência 
sem os sentidos. Nós estamos levando uma 
vida artificial e mecânica ao adquirir esse 
conhecimento. Essa não é a verdadeira vida. 

O Verdadeiro Amor se Origina de Deus 

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



fortes quando se é jovem. O intelecto também 
é muito aguçado. Sendo dotados de um poder 
tão grandioso, por que deveriam se sentir 
fracos e indefesos? 

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

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

           É muito fácil chegar a Deus. Se 
perguntarem qual a coisa mais fácil de obter 
neste mundo, é apenas Deus. Vocês podem 
chegar a Deus imediatamente sem nenhum 
esforço. É muito fácil experimentar o amor. O 
amor é muito poderoso. Não há nada neste 
mundo que possa superá-lo. Quando olhamos, 
a palavra amor parece ser muito pequena. Mas 
o amor é tão profundo como um oceano e tão 
alto como uma montanha. É inesgotável e 
infinito. Vocês devem perceber esse princípio 

do amor. Ninguém pode descrever o princípio 
do amor devido às limitações de 
circunstâncias e experiências do ser humano. 

– Do discurso de Bhagavan no 
encerramento da Conferência Mundial de 
Jovens Sri Sathya Sai, no Salão Sai Kulwant, 
Prasanthi Nilayam, em 28 de julho de 
2007. 

 

ENTREVISTA 

A IMPORTÂNCIA DE TRÊS ZEROS PARA A 
EVOLUÇÃO DO HOMEM 

“Quando o carro começou a rodar, senti uma 
pressão em meus ombros. Olhei para a direita e 
lá estava Sai Baba sentado ao meu lado com 
Seu braço em torno de mim! O carro capotou 
mais de uma dúzia de vezes; a frente ficou 
destruída... o pára-brisa achatado, as portas se 
foram; até mesmo a barra de direção ficou 
dobrada sob os meus ombros. Aterrei 
verticalmente. Nunca saberei por que não 
explodiu. Saí daquele amontoado de metal sem 
um arranhão, sem nem sequer um machucado. 
Ele colocou um campo de força ao meu redor e 
salvou a minha vida. Até hoje não tenho dúvida 
disso. Não havia possibilidade de alguém ter 
sobrevivido”, disse Sri Isaac Tigrett em uma 
entrevista com o Dr. G. Venkataraman para a 
Radio Sai Global Harmony. 
  
SAI RAM! Seja bem-vindo ao nosso estúdio. 
Estou certo que você tem muito a dizer. Mas 
talvez a melhor maneira será começar da 
forma habitual, pedindo-lhe para falar um 
pouco sobre você, e naturalmente isto induzirá 
a saber como você chegou a Swami. 
  
Sim. Eu cresci no sul, no Tennessee, EUA. Meus 
antepassados eram clérigos escoceses. Eles se 
tornaram empresários, banqueiros e 
construtores de ferrovias na América. Minha 



formação foi muito difícil. Eu morava em 
“Tigrett Place” e minha educação escolar 
ocorreu na Escola Secundária Isaac Burton 
Tigrett Júnior em Jackson, uma pequena 
cidade no interior do Tennessee. Minha 
família era muito importante. Assim, as 
pessoas mais velhas fingiam me adorar! As 
crianças odiavam isso e me atormentavam ou 
me batiam diariamente depois das aulas! Foi 
uma forma muito singular de formação. 
  
Swami me ensinou a conhecer o que Ele 
chama de três zeros – as três coisas que mais 
preocupam o ser humano, e que paralisam a 
sua evolução. A primeira é o apego à família, 
porque este apego é um dos maiores 
obstáculos que o impedem de seguir em 
frente. O segundo é o apego aos bens 
materiais. Para muitas pessoas seus bens são 
sua identidade na vida. Eles os acumulam e 
usam como falso conforto e posição social que 
os impedem de evoluir. O terceiro, e com o 
qual tenho mais problemas é o apego à 
reputação. Foi algo de que fui muito 
consciente desde criança, devido ao renome 
familiar, riqueza e poder. Estamos todos 
preocupados com o que os outros pensam de 
nós. Assim, precisamos conhecer a perda do 
apego à família, bens materiais e renome, se 
quisermos evoluir, que é a razão de nossa 
existência. 
  
Você não acha que isso foi um pouco incomum, 
porque as crianças não pensam em tais coisas? 
Estes são problemas altamente espirituais! 
  
Sim, e isto foi o que novamente me levou a 
Swami. Um dia, estava sentado numa igreja e 
o pastor começou a dizer que todos os hindus 
do mundo iriam queimar no inferno 
eternamente; todos os muçulmanos 
queimariam no inferno eternamente; todos os 
judeus iriam queimar no inferno eternamente, 
porque Jesus o afirmou! Algo veio à minha 
mente e disse: “Ele não disse isto!” Como 
podem dizer uma coisa dessas? Daquele 

momento em diante, eu mudei de orientação. 
Aquele foi o início de minha busca espiritual, 
porque o que eu estava experimentando tinha 
a ver com espiritualidade e não com as 
religiões dogmáticas elaboradas pelo homem 
e impostas às pessoas! Acho que eu precisava 
ter aquela experiência quando eu era muito 
jovem. Tinha que fugir daquilo. Mas não havia 
nada em que me apoiar. 
  
Quando eu tinha 13 anos, sofri um choque 
quando meu irmão de 11 anos morreu em 
meus braços. Meus pais estavam divorciados. 
Quando meu pai se mudou para a Inglaterra, 
eu o segui. Através de circunstâncias que a 
graça de Swami me proporcionou, pude 
conseguir o dinheiro de que eu precisava para 
começar um dos meus negócios por lá. 
  
Na Inglaterra, trabalhei como amassador 
numa fábrica de biscoitos e economizei 600 
libras em um ano e meio. Eu queria comprar 
um carro com este dinheiro para presentear 
minha mãe. Depois de pechinchar muito, 
comprei um “Silverdawn” 1954 por 600 libras 
(R$ 2.182,00). Coloquei-o num navio rumo à 
cidade de Nova York. Assim que tirei o carro 
do navio, um homem se aproximou de mim e 
disse: “Isto é um “Silverdawn” 1954?” Eu 
disse: “Sim, senhor.” Ele disse: “Lhe darei 
30.00 dólares (R$ 52.380,00) por este carro! 
Eu pensei em minha mãe e todo o árduo 
trabalho que passei para conseguir o carro. 
Então eu disse: “É seu!” 
  
Voltei à Inglaterra e comprei mais 5 carros! 
Coloquei-os num navio para Nova York; 
publiquei um anúncio no “New York Times” e 
os carros foram vendidos antes de chegarem 
lá! No mês seguinte, voltei e comprei 18 
carros. Eu havia descoberto uma abertura no 
mercado. Ninguém sabia que havia tamanha 
disparidade de preços entre a Inglaterra e os 
Estados Unidos. O mercado se manteve por 
somente nove meses antes que a abertura se 
fechasse. Eu estava na vanguarda. Eu estava 



com tanta sorte! Em minha última viagem eu 
trouxe 25 carros! De repente, em nove meses 
apenas, ganhei 500.000 dólares (R$ 
873.000,00)! Eu tinha 18 anos naquele tempo! 
Pela graça de Swami! 
  
Você nunca deu um presente à sua mãe? 
  
Oh! Sim! Eu trouxe-lhe um novo “Cadillac” a 
cada ano depois daquilo – aquele que ela 
gostasse! 
  
Aqueles foram os surpreendentes anos 60 – 
um período revolucionário. Havia 
movimentos mundiais de paz e amor. Os 
jovens realmente se mobilizaram. Criamos 
nossa própria música, nossa poesia, nossas 
roupas, nossos poetas e nossos próprios 
heróis. Eu usei aquele dinheiro para fundar o 
Hard Rock Café em Londres. 
  
Eu não tinha idéia do que estava fazendo. 
Swami estava comigo todo o tempo. O Hard 
Rock foi finalmente inaugurado em 14 de 
junho de 1971. Eu tinha 22 anos. Na noite da 
abertura, os Beatles estavam sentados em um 
lado do salão e os Rolling Stones no outro. 
Além deles, Eric Clapton estava sentado com 
Led Zepplin. Todos os heróis da revolução 
estavam lá, dia após dia, noite após noite, ano 
após ano. O Hard Rock se tornou símbolo da 
revolução musical. 
  
Aproximadamente dois anos se passaram. Eu 
tinha a constante sensação de que alguém me 
chamava. Uma voz na minha cabeça 
permanecia dizendo: “Estou esperando por 
você!” Estou esperando por você!”  Eu não 
sabia o significado. Estava sendo atraído para 
o Leste. Vim para a Índia e me afastei cerca de 
seis meses do Hard Rock para procurar o 
mestre que me chamava. 
  
Em que ano foi isso? 
  

Foi em 1974. Depois de nove meses 
procurando por este mestre, desisti. Naquela 
ocasião eu estava com uma família em Delhi 
que me falou de um obscuro e desconhecido 
Guru, nos arredores de Bangalore. Depois, 
estive em um hotel em Aurangabad, tomando 
um café da manhã, quando uma voz  chamou-
me novamente, “Estou esperando por você.” 
Ergui os olhos e vi um retrato de Sai Baba. 
  
Voei para Bangalore e fui à sua faculdade em 
Whitefield onde eu soube que Ele estaria 
residindo. Eu costumava usar roupas pretas 
todo o tempo – grandes óculos escuros e 
cabelo longo! Fui à Whitefield onde havia um 
grupo reunido num domingo. Acho que havia 
cerca de 200 pessoas. Naquela época, era 
muita gente! Eu fiquei atrás, encostado contra 
a parede – com meus óculos escuros e minha 
bandana na cabeça. Naquele tempo havia 
algumas árvores e um pequeno passeio. 
Swami saiu e separando a multidão, caminhou 
diretamente em minha direção. Ele disse: 
“Finalmente você veio! Eu tenho esperado por 
você! Somos velhos amigos! Temos muito 
trabalho a fazer! Espere aqui!” Ele 
materializou Vibhuti para mim e se afastou. 
Depois disso Ele não falou comigo por 15 
anos! Eu vinha da Inglaterra  três ou quatro 
vezes por ano – ficava duas semanas, às vezes 
um mês – quando podia me ausentar do Hard 
Rock Café. Mas Ele nunca nem mesmo olhou 
para mim. Agora sou profundamente 
agradecido porque sei a razão do que Ele fez. 
  
Quero voltar à primeira vez em que Ele falou a 
você: “Estou esperando por você.” O que isso 
provou a você? 
  
Eu soube imediatamente que Ele era meu 
Guru! 
  
Você soube! 
  
Naturalmente, eu soube! A voz na minha 
cabeça ficava constantemente dizendo: “Estou 



esperando você! Estou esperando você!” E 
quando eu O vi, Ele disse: “Tenho esperado 
por você! Você veio, finalmente!” Eu soube 
internamente, que era Ele! Eu O havia 
finalmente encontrado! 
  
E Ele o manteve esperando por 15 anos! 
  
Sim, isso mesmo – 15 anos! E, ao olhar para 
trás, observando a experiência com Sai Baba, 
ou de estar com o mestre, seja como preferir, 
tudo foi absolutamente perfeito, porque 
depois das primeiras visitas, a necessidade de 
uma entrevista desapareceu. Ele nem sequer 
olhou em minha direção por 15 anos! 
Naqueles melancólicos dias em Puttaparthi, 
quando estava muito quente, deveria haver 
umas vinte pessoas do lado dos homens e 
outras vinte do lado das mulheres. Todos 
deveriam ter conseguido três ou quatro 
entrevistas – todos, menos eu! Portanto, em 
vez de estar preocupado com a forma ou em 
como conseguir Sua atenção, tudo o que eu 
podia fazer era ler as Suas obras! Assim, por 
15 anos, li tudo o que ele escreveu. Isso me 
familiarizou com Sai Baba desvinculado de sua 
forma. 
  
Você estava aqui ou de volta a Londres? 
  
Eu estava viajando pelo mundo. Assim, eu 
levava comigo todos os livros que eu podia 
carregar: os de Kasturi, Gokak e Hislop. Eu 
costumava ler mensalmente o boletim 
Sanathana Sarathi, era o meu “correio de 
novidades Sai” a cada mês. Foi uma viagem 
extraordinária. Por 15 anos, estudei o aspecto 
“sem forma” e consegui conhecer o mundo 
dinâmico ao qual estava a ponto de entrar. No 
Hard Rock Café, coloquei Seus dizeres do tipo 
“Amar a Todos, Servir a Todos”, “Ajudar 
Sempre, Ferir Jamais” em milhões de 
camisetas, bonés, broches, crachás, etc 
  
Swami falou com você somente uma vez. 
Mesmo vindo seguidamente, você foi obediente. 

Entretanto, você deve ter tido seus altos e 
baixos; como conseguiu manter sua fé em meio 
a tudo isso? 
  
A experiência do Avatar é a experiência 
suprema. Têm dinâmicas que por vezes 
podem parecer dolorosas. É basicamente Seu 
amor para você e Sua Vontade que o 
aproximará da compreensão de que você 
també é sem forma e divino. Eu nunca 
esquecerei a primeira entrevista que tive com 
Ele em sua sala após 15 anos! 
  
Isto aconteceu aqui ou em Whitefield? 
  
Foi aqui em Puttaparthi. Ele chamou o nosso 
grupo. Eu, naturalmente, estava em estado de 
choque, aproximando-me de sua forma pela 
primeira vez. Ele me fez sentar aos Seus pés, 
olhou diretamente em meus olhos e 
tranqüilamente perguntou: “Onde está Deus?” 
Olhei para Ele aterrorizado e disse: “Deus está 
em meu coração.” Ele gritou: “Não!”. Assustei-
me, porque era a primeira vez depois de 15 
anos que ouvia sua voz e respondi à pergunta 
de forma incorreta. Ele me olhou 
amorosamente e explicou, “É como um peixe 
nadando na água; a água está em cima do 
peixe, ao redor do peixe, em baixo do peixe e 
dentro do peixe.” Ele disse: “Deus está em 
cima de você, ao seu redor, embaixo e dentro 
de você. ”Você  é como um peixe nadando 
através de Deus.” Então compreendi que Deus 
está em toda parte. Ele é o elétron em cada 
átomo, exatamente como eu supunha. Agora 
estava claro, ainda hoje é difícil de lembrar a 
todo instante. 
  
Eu tive dúvidas durante anos quanto ao Hard 
Rock não ser o correto, e estava procurando 
por alguma confirmação Dele, quanto ao que 
seria o mais correto a fazer. Ele então olhou 
para mim e fez uma segunda pergunta: ”Como 
você chega a Deus?” Eu estava tão apavorado 
por ter respondido incorretamente a primeira 
pergunta, que não disse nada. Ele então foi a 



cada uma das pessoas e perguntou a mesma 
coisa: ”Como você chega a Deus?”  Ninguém 
respondeu. Ele então olhou para mim com 
aquele maravilhoso sorriso e disse: “Como 
você chega a Deus? Ame a Todos, Sirva a 
Todos.” Todas as minhas dúvidas então se 
dissiparam e eu soube que havia feito o certo. 
  
Ele então me conduziu para a sala particular 
de entrevistas e perguntou, “Alguma 
pergunta?” Eu disse: “Sim. Por que tive que 
esperar 15 anos para vê-Lo?” Ele disse: 
“Grande ego!” Eu disse: “Entendi! Eu 
compreendi! Oh! É tão fantástico!” E então Ele 
perguntou “Você tem outras perguntas?” Eu 
disse: “Sim, tenho uma pergunta muito séria. 
Por que eu nasci em uma família onde não 
havia amor, mas violência, morte, destruição e 
horror? Por que nasci numa família como 
aquela? Eu tenho carregado este fardo de 
culpa e horror desde quando era uma criança 
e estava convencido que eu era amaldiçoado. 
Ele olhou para mim como meu Amado Mestre 
e disse: “Para abrandar seu coração.” Eu 
compreendi então que o que eu pensava ser 
uma maldição, foi na verdade uma bênção – 
uma completa bênção! Toda a culpa e horror 
do passado desapareceram do  meu ser 
naquela sala de entrevistas, e a partir daí, 
nunca mais olhei para trás. 
  
Isto me lembra de fazer uma pergunta: Nestes 
15 anos, do tempo em que Ele disse: ”Tenho 
esperado por você” ao momento em que Ele o 
chamou para a entrevista, você deve ter tido 
algum tipo de experiência incomum quando 
sentiu a presença de Seu braço protetor e Seu 
amor... Você recorda de alguma? 
  
Existem muitas, mas vou relatar uma. Eu 
estava em Los Angeles numa grande festa e 
naquele tempo eu usava drogas – todo tipo de 
drogas. Eram 3h da madrugada e eu estava 
intoxicado de drogas quando comecei a dirigir 
em direção à praia onde eu tinha uma casa em 
Malibu. Eu dirigia um “Porsche Targa”, um 

carro esporte, conversível com a capota 
arriada e sem cinto de segurança. Eu ia em 
direção ao final do “canyon” de Malibu e 
adormeci quando estava a aproximadamente 
112 km/hora. O carro bateu contra uma grade. 
Acordei quando o carro voou por uma encosta 
abaixo com mais ou menos 92 metros de 
altura. 
  
Quando o carro começou a rodar, senti uma 
pressão em meus ombros. Olhei para a direita 
e lá estava Sai Baba sentado ao meu lado com 
seu braço em torno de mim. O carro capotou 
mais de uma dúzia de vezes; a frente ficou 
destruída, o pára-brisa achatado, as portas se 
foram; até mesmo a barra de direção ficou 
dobrada sob os meus ombros. Aterrei 
verticalmente. Nunca saberei por que não 
explodiu. Saí daquele amontoado de metal 
sem um arranhão, sem nem sequer um 
machucado. Ele colocou um campo de força 
em torno de mim e salvou a minha vida. Até 
hoje não tenho dúvida disso. Não havia 
possibilidade de alguém ter sobrevivido. 
  
O que aconteceu depois? Você simplesmente 
saiu andando? 
  
Eu realmente saí andando! Corri para o 
aeroporto, tomei um avião para a Índia e me 
apressei em ir a Putthaparthi para agradecer a 
Swami. Ele não prestou atenção a mim, 
absolutamente. Ele nem sequer olhou para 
mim. Depois de dois meses voltei. Era 1975. 
  
Em algum momento Ele fez referência a este 
fato ou incidentes? 
  
Sim – duas vezes! Quinze anos depois, quando 
estávamos construindo o hospital, um grupo 
de médicos reuniu-se em Sua casa em 
Whitefield, num dos muitos encontros que 
tive a bênção de assistir.  Eu estava sentado a 
Seus pés. Ele tinha a atenção de todos e disse: 
“Tigrett! Uma vez salvei sua vida, não?” Eu 
disse: “Sim, Swami, você salvou.” Todos 



aplaudiram quando Ele se inclinou e 
sussurrou ao meu ouvido, “E muitas outras 
vezes também.” Ambos sorrimos, quando Ele 
piscou para mim e deu aquele divino sorriso. 

Cortesia de: Radio Sai Global Harmony 

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

AUSTRÁLIA 

Muitas regiões da Austrália sofreram secas 
severas ao longo dos últimos quatro anos. Em 
1° de julho de 2007, o Centro Sathya Sai de Mill 
Park, em Melbourne, organizou uma oficina 
intitulada “Água: Presente de Deus”. 
Estiveram presentes mais de cem devotos Sai, 
que se reuniram para discutir novas idéias 
sobre como economizar e reciclar a água. 

 

Centro Sathya Sai de Mill Park, Melbourne, 
organizou em 1º. de julho de 2007 um 
seminário sob o tema “Água – o presente de 
Deus” para criar consciência dos princípios 
de conservar e reciclar a água. 

Em um gesto de comprometimento espiritual 
e social, todos os participantes se 
determinaram a seguir um código de conduta 
de nove itens, baseado em princípios para 
economizar e reciclar a água. O código de 
conduta foi impresso e distribuído a todos os 

participantes. A oficina foi concluída com uma 
prece coletiva por chuva. 

A cidade de Murwillumbah, localizada na 
idílica Nova Gales do Sul, na Austrália, 
organiza anualmente o prestigioso Festival de 
Artes Cênicas no Centro Cívico local. Em 25 de 
junho de 2007, as crianças da Escola Sathya 
Sai participaram desse evento pela primeira 
vez. Com a graça de Bhagavan, elas foram 
premiadas com o primeiro lugar por sua 
atuação animada e harmoniosa. 

 

Escola Sathya Sai de Nova Gales do Sul, 
Austrália, foi reconhecida em nível estadual e 
federal como “líder em educação de valores” e 
como uma escola que “integrou com sucesso os 
valores humanos ao currículo escolar geral”. 

Hoje, no seu décimo ano, a Escola Sathya Sai 
conta com 110 alunos matriculados. A escola 
exerceu um impacto significativo na 
comunidade local, tendo suas crianças 
frequentemente citadas como exemplos de 
bom comportamento. Tanto em nível estadual 
como no federal, a escola foi reconhecida 
como uma “líder em educação de valores” e 
como uma escola que “integrou com sucesso 
os valores humanos ao currículo escolar 
convencional”. 

MARROCOS 



No belo país do Marrocos, na África do Norte, 
onde o francês é um dos idiomas vigentes, foi 
realizada uma oficina de Educação Sathya Sai 
em Valores Humanos nos dias 2 e 3 de julho de 
2007, na Escola Americana de Casablanca. 

 

Seminário de Educação em Valores Humanos 
organizado em 2 e 3 de julho de 2007 em 
Casablanca, Marrocos pelo Centro Sathya Sai 
de Casablanca reuniu participantes de 
Casablanca e Rabat. Foram treinados 
professores nos cinco valores humanos 
através de parábolas, canções, atividades e 
planos de aula. 

A oficina, organizada pelo Centro Sathya Sai de 
Casablanca, atraiu participantes tanto de 
Casablanca quanto da cidade vizinha de Rabat, 
contou com palestrantes integrantes do 
Instituto Britânico de Educação Sathya Sai. 
Essa oficina deu seguimento à oficina de 
treinamento de professores de julho de 2006, 
divulgada na revista Eterno Condutor de 
outubro de 2006. As escolas que 
implementaram o programa solicitaram essa 
oficina para treinamento e educação 
adicionais. A oficina introduziu os cinco 
valores humanos com parábolas, canções, 
atividades e planos de aula, tudo em francês. 
Os participantes aprenderam como integrar 
os Valores Humanos de Sathya Sai a um 
currículo já existente. Todos eles receberam 
materiais de ensino e visitaram escolas 
próximas em Rabat que estão usando EVH. 
Eles ficaram satisfeitos ao ver seu impacto na 

sala de aula, nas crianças e mesmo nos 
professores. Estes últimos relataram que 
haviam se tornado mais pacientes e afáveis ao 
longo do ano anterior, como resultado de 
estarem envolvidos com a Educação Sathya 
Sai em Valores Humanos. 

ALEMANHA 

Um encontro público foi organizado a partir 
do tema “Sathya Sai Baba – Ensinamentos e 
Obra”, em Berlim, capital da Alemanha, em 16 
de junho de 2007. O evento foi anunciado em 
duas conhecidas revistas de saúde e através 
de 300 cartazes e mais de 5000 cartões 
postais. Cerca de 250 pessoas compareceram 
ao encontro. Três palestrantes convidados 
estavam presentes: Dr. Thorbjoern Meyer, 
presidente da Zona 7 da Organização Sathya 
Sai, Dr. Petra Von Kalinowski, dirigente da 
região 71, da Alemanha, e Dr. Martin 
Mittwede, professor de Teologia na 
Universidade de Frankfurt, Alemanha. 

 

Encontro público realizado em Berlim, 
Alemanha, em 16 de junho de 2007, com três 
conferencistas eminentes sob o tema “Sathya 
/sai Baba – ensinamentos e trabalho”.Cerca 
de 250 pessoas compareceram ao evento. 

O Dr. Meyer falou sobre a universalidade dos 
ensinamentos de Sathya Sai Baba e a natureza 
espiritual e de serviço da Organização Sathya 
Sai. Ele ilustrou sua palestra com parábolas e 
citações de Bhagavan. O Dr. Kalinowski 
descreveu os princípios do educare e sua 



importância. O professor Mittwede falou em 
aceitar a divindade através do amor e da 
tolerância universais. O vídeo “Sua Obra” foi 
exibido e o evento final foi uma sessão de 
perguntas e respostas. 

ÁFRICA DO SUL 

A cidade de Kleinskool, perto de Porto 
Elizabeth, na África do Sul, foi historicamente 
desfavorecida com pobreza, criminalidade e 
falta de moradia. Localizado nessa cidade 
desafiadora, o Instituto Sathya Sai atende à 
sua população através da educação, utilizando 
um currículo baseado no programa de 
Bhagavan de educare. Em 9 de junho de 2007, 
o Instituto realizou sua primeira cerimônia de 
formatura. Trinta e quatro estudantes e suas 
famílias participaram de um evento que, além 
da concessão de diplomas, consistiu de uma 
programação de música e dança. Os residentes 
locais consideram o Instituto Sathya Sai como 
uma instituição educacional de referência que 
promete muito para o futuro de Kleinskool. 
Por acaso, ouviu-se um estudante dizer: “para 
mudar este mundo, eu sei que a mudança deve 
começar em mim”. 

 

O programa Educare da Escola sathya Sai de 
Chatsworth, África do Sul, foi selecionado 
como exemplo de “Melhor Prática” a ser 

copiado pelas outras escolas. Atualmente há 
450 estudantes matriculados na escola. 

A Escola Sathya Sai de Chatsworth possui 450 
estudantes e está localizada em Kwazulu-
Natal e foi selecionada entre as 1500 escolas 
independentes do país com base em 
informações gravadas apresentadas ao 
Umalusi durante 2006. Ela recebeu uma 
avaliação profunda do Umalusi, um comitê 
independente designado pelo Estado, cuja 
tarefa é assegurar a qualidade em todas as 
escolas sul-africanas. Os membros do Comitê 
relataram que eles “estavam muito 
impressionados e satisfeitos com a escola”. O 
programa de educare foi selecionado como 
um exemplo de “Melhor Prática” a ser seguido 
por outras escolas. Em particular, eles ficaram 
muito impressionados com o sentar-se em 
silêncio, a meditação na luz e os projetos de 
serviço à comunidade. 

REINO UNIDO 

Em 14 de julho de 2007, a Escola Sathya Sai de 
Leicester realizou seu concerto anual. Os 45 
estudantes e cinco professores com dedicação 
em tempo integral apresentaram um 
maravilhoso programa de peças, canções e 
palestras. A estimativa de comparecimento foi 
de mais de 500 pessoas. As peças retratavam 
o impacto dos Valores Humanos de Sathya Sai 
no mundo através dos exemplos de Mahatma 
Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e Martin 
Luther King. As crianças apresentaram uma 
peça intitulada “As pessoas do arco-íris”, com 
a mensagem de que a unidade, a cooperação e 
o amor ajudariam a construir um mundo 
melhor. A Escola Sathya Sai está agora 
expandindo sua atuação para o ensino médio, 
prosseguindo a formação dessas crianças. 

Em 17 de junho de 2007, a Organização Sathya 
Sai do Reino Unido conduziu uma clínica 
médica gratuita em cooperação com o Primary 
Care Trust do distrito de Hillingdon, em 



Londres. O atendimento foi realizado no 
campus de Hayes da Faculdade Uxbridge, em 
Hayes, Middlesex. Um total de dez médicos, 
dois dentistas e várias enfermeiras atenderam 
120 pacientes durante o dia. Além das 
consultas de doenças rotineiras, foram 
realizadas apresentações sobre diabetes, 
sobre a necessidade de deixar o fumo, sobre 
higiene dental e doenças cardíacas. A clínica 
foi inaugurada pelo Rt. Hon. John Randall, 
membro do parlamento de Uxbridge. Ele 
estava muito contente com os sacrifícios feitos 
pelos voluntários para fornecer assistência 
médica gratuita, e expressou seu desejo de 
haver mais dessas clínicas. 

E. U. A. 

A Organização Sathya Sai Baba dos Estados 
Unidos conduziu um acampamento médico 
gratuito em Tampa Bay, Flórida, em 28 de 
abril de 2007, no Centro Comunitário do 
Projeto de Atendimento Emergencial aos Sem-
teto. Durante o dia, 40 profissionais da saúde 
e 75 voluntários Sai atenderam a 335 
pacientes, fornecendo consultas individuais e 
exames de saúde. 

 

A Organização Americana Sathya Sai foi 
realizada em um acampamento médico em 
Tampa Bay, Flórida, em 28 de abril de 2007, 
com 40 profissionais da saúde e 75 
voluntários Sai atendendo a 335 pacientes. 

Depois de servido o café-da-manhã aos 
pacientes, foram exibidos filmes sobre como 
administrar a raiva, sobre depressão, saúde do 
coração e diabetes. Foi feita uma triagem dos 
pacientes com exame de glicose sanguínea, 
colesterol, obesidade, saúde dental, visual e 
auditiva, câncer na cabeça e no pescoço, 
câncer de mama, função pulmonar, HIV, 
hepatite C e hepatite B. As consultas incluíram 
clínica médica, medicina de família, pediatria, 
pneumologia, gastrologia, endocrinologia, 
dermatologia, cardiologia, oncologia, 
ginecologia, psiquiatria, nutrição e 
aconselhamento para o abandono do fumo. O 
Departamento de Saúde forneceu vacinação 
gratuita às crianças no local. Foram dadas a 
todos os visitantes bolsas de lona com a 
mensagem “Amar a todos, Servir a todos”, 
contendo uma camiseta com a mensagem 
impressa “Ajudar Sempre, Ferir Jamais”, itens 
de higiene pessoal, refeições embaladas, 
frutas e água. Durante o acampamento, o filme 
“Sua Obra” foi exibido, seguido por uma sessão 
de perguntas e respostas. A resposta dos 
participantes foi melhor resumida pelo 
comentário de um deles, que disse, “Nós lhes 
agradecemos por essa experiência tão 
maravilhosa e por ver em primeira mão como 
o amor e a dedicação podem ser dados sem 
restrições. Eu me sinto honrado por ter feito 
parte desse dia especial e por presenciar a 
verdade real da fraternidade. Vocês todos 
demonstraram verdadeiramente a mensagem 
de Sai Baba”. 

 



Cerca de 30 voluntários Sai fizeram reparos 
em duas casas de famílias necessitadas em 
28 de abril de 2007, Lacey, Washington, 
EUA. 

Em Lacey, Washington, cerca de 30 
voluntários Sai participaram no Dia Nacional 
da Reconstrução, em 28 de abril de 2007. Esse 
é um dia de rejuvenescimento e renovação dos 
lares de baixa renda, a fim de fornecer calor, 
segurança e independência para os idosos, os 
deficientes e as famílias com crianças. Os 
voluntários Sai trabalharam em duas casas, 
realizando limpeza do terreno, remoção de 
lixo, conserto de um telhado, construção de 
uma rampa de acesso a cadeira de rodas e 
remoção de um barco. Alguns jovens Sai 
usaram ferramentas motorizadas para cortar 
lenha para os proprietários das casas. 

CROÁCIA 

Bjelovar é uma pequena cidade adjacente a 
Zagreb, a maior cidade da Croácia. Em 27 de 
maio de 2007, aproximadamente 100 devotos 
Sai da Eslovênia e da Croácia participaram de 
um encontro de educare em Bjelovar. O 
encontro enfocou a implementação da 
Educação Sathya Sai no currículo escolar 
croata. 

 

Em um encontro realizado em Bjelovar, 
próximo a Zagreb, Croácia, foi explicada a 

importância de incorporar os Valores 
Humanos Sathya Sai no currículo existente, 
em 27 de maio de 2007 a aproximadamente 
100 participantes. 

Delegados falaram cobre a importância da 
incorporação dos Valores Humanos de Sathya 
Sai ao currículo existente, e buscaram formas 
para obter êxito em tal missão. Estiveram 
presentes no encontro três professores 
acadêmicos da Academia de Pedagogia de 
Zagreb, que forneceram educação formal aos 
professores. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

La Vega é um próspero centro comercial na 
região fértil e rica em cacau de Vega Real, na 
ilha caribenha da República Dominicana. Em 
15 de junho de 2007, 70 crianças se reuniram 
para viajar a um acampamento Bal Vikas na 
Cooperativa de Vega Real. As crianças 
cantaram bhajans durante todo o percurso até 
o local do acampamento. Os próximos dois 
dias foram preenchidos por preces matutinas, 
canções de valores humanos, uma caminhada 
pela natureza e uma palestra. 

 

Acampamento Bal Vikas realizado em La 
Veja, República Dominicana, em 15 de junho 
de 2007, com 70 crianças. O programa de dois 
dias incluiu orações matinais, canções de 
valores humanos, caminhada na natureza e 
palestras sobre valores humanos. 



O professor Juan Alberto Reyes falou sobre a 
importância da água para a vida e o valor das 
florestas nacionais para a preservação dos 
níveis freáticos. As crianças Bal Vikas lhe 
presentearam com uma excelente escultura 
de madeira que haviam feito sobre o tema da 
água. Todos os participantes apreciaram o 
acampamento e aguardam ansiosamente por 
outros acampamentos futuros. 

LITUÂNIA 

De 20 a 22 de abril de 2007, devotos Sai da 
Lituânia e da Letônia se reuniram em Vilnius 
para participar de uma Conferência Sathya Sai 
de Educare, organizada pelo Instituto 
Europeu Sathya Sai de Educare e pela 
Organização Sathya Sai da Lituânia. Durante o 
final de semana, mais de 100 devotos ouviram 
a palestras e participaram de oficinas. Os 
palestrantes – Dr. Thorbjoern Meyer, 
Marianne Meyer, Anita Friedrich e Sigita 
Dacheviciute – apresentaram cinco métodos 
para a implementação dos ensinamentos 
espirituais do nosso amado Swami: oração, 
meditação, canto em grupo, atividade em 
grupo e narração de histórias. Foram 
conduzidas oficinas sobre oratória, 
treinamento de professores e educação. 

 

O Instituto Europeu Sathya Sai Educare e a 
Organização Sathya Sai da Lituânia 
organizaram uma Conferência Sathya Sai 
Educare de 20 a 22 de abril de 2007, com 

cerca de 100 participantes que escutaram 
as palestras e participaram de seminários 
sobre educare e ensinamentos espirituais de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Em 23 de abril de 2007, o doutor Thorbjoern 
Meyer foi convidado à Universidade Vytautas 
Magnus, em Kaunas, Lituânia, onde proferiu 
uma palestra sobre personalidade humana e 
valores humanos à luz dos ensinamentos de 
Sathya Sai Baba. O encontro foi organizado 
pelo Centro de Pesquisas Culturais da 
Faculdade de Humanidades da universidade. 
Durante a palestra, cerca de 120 expectadores 
tiveram a oportunidade de conhecer sobre o 
programa de Valores Humanos de Sathya Sai e 
como ele pode ser praticado na vida diária do 
indivíduo. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: O distrito de Hyderabad 
instalou e coordenou uma unidade de 
desfluoretação da água na vila de Mallapur do 
distrito de Nalgonda, em agosto de 2007. A 
unidade está fornecendo água potável, limpa e 
segura a 4500 pessoas, todos os dias. O 
distrito conduziu um acampamento de 
detecção de câncer nos vilarejos de 
Mallapuram e Dharmaram, como parte do 
Programa Sri Sathya Sai de Integração das 
Vilas. Nas 634 pessoas examinadas pelos 
médicos, 16 casos de câncer foram detectados. 
Esses casos foram encaminhados ao Instituto 
de Pesquisa em Câncer de Hyderabad para 
tratamento. 

Como parte do Parthi Yatra (peregrinação a 
Puttaparthi) de 9 a 11 de agosto, o distrito de 
Karimnagar promoveu atividades em 245 
vilarejos, conduziu acampamentos médicos 
em seis diferentes vilas, tratando de 3580 
pacientes, conduziu acampamentos 
veterinários em seis localidades, tratando de 



3620 animais, promoveu acampamentos 
oftalmológicos, que ajudaram a 150 pacientes, 
distribuiu 1015 cópias da revista Eterno 
Condutor em seis diferentes lugares, conduziu 
aulas-modelo de Bal Vikas em 11 vilarejos, 
cobrindo 2320 crianças e deu 191 provisões 
de comida (amruta kalasams) a famílias 
carentes selecionadas em cinco diferentes 
cidades. 

O distrito de Anantapur conduziu um 
acampamento médico gratuito em Mopidi, em 
5 de agosto de 2007, exclusivamente para 165 
mulheres grávidas carentes selecionadas de 
24 vilarejos em Uravakonda Mandal. Elas não 
foram apenas totalmente examinadas por 
médicas competentes, mas também 
receberam remédios e comprimidos de 
vitaminas junto com comida proteica Sai. Esse 
acompanhamento médico mensal continuará 
até novembro de 2007. Um acampamento 
médico semelhante foi conduzido em 
Kothacheruyu, tratando de 200 pacientes, a 
quem foram dados remédios gratuitamente. 

Estados de Assam, Manipur e N.E.: Os 
habitantes de Digaru, uma área rural povoada 
majoritariamente por tribos simples, 
receberam um toque de cura quando o Centro 
Sai de Guwahati, em colaboração com o Centro 
Sai de Sonapur, organizou recentemente um 
acampamento médico gratuito nas 
dependências da Escola Secundária de Digaru. 
Desprovidos de instalações médicas básicas, 
os habitantes da vila sentiram-se exultantes 
quando os médicos e voluntários Seva Dal 
chegaram na vila com os remédios. 

 

O Samithi (centro) Guwahati organizou um 
acampamento médico sob as premissas de 
Asom Sishu Mangal Sadan e realizou check-
ups de saúde e distribuiu medicamentos aos 
moradores do Lar das Crianças. 

A escola local transformou-se no centro das 
atividades, ao hospedar temporariamente os 
departamentos de medicina, ginecologia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, 
odontologia, dermatologia e pediatria, que 
tinham em vista fornecer seus serviços à 
comunidade rural. Atendidos por 40 médicos 
e com ativa participação de membros de Seva 
Dal, mais de 850 beneficiários receberam 
tratamento e remédios gratuitamente. Mais 
amor foi acrescentado à ocasião com a 
participação dos anciãos da vila e dos jovens 
da área, a despeito de tremendo temporal. O 
acampamento acabou com sorrisos nos rostos 
dos pacientes, bem como dos médicos e 
voluntários Seva Dal, com a clara mensagem 
divina “Ajudar Sempre, Ferir Jamais” e “Amar 
a todos, Servir a todos”. 

Em comemoração ao Dia de Shaktisvarupini, 
um acampamento médico foi organizado pelo 
Centro Sai de Guwahati no Asom Sishu Mangal 
Sadan, em Jalukbari. Médicos de diferentes 
especialidades da Faculdade de Medicina de 
Guwahati ofereceram atendimento médico 
aos internos do Abrigo Infantil e forneceram 
remédios gratuitamente. 



Tamil Nadu: O Sai Sundareshvara Linga, 
cultuado durante o Ati Rudra Maha Yajna 
realizado em Thiruvanmiyur, Chennai, de 20 a 
30 de janeiro de 2007, foi instalado em 
Sundaram, a morada de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba em Chennai, em uma grande 
cerimônia realizada em 23 de setembro de 
2007. O Shanti Vedika em Sundaram foi 
transformado em um templo de Shiva com 
toda a arquitetura templar para instalar esse 
linga. Anteriormente, puja e homas (adoração 
e yajna) foram realizados da maneira 
prescrita. Isso ocorreu em 22 de setembro de 
2007, em uma cerimônia com 
aproximadamente 2000 devotos. Depois da 
cerimônia de instalação, que ocorreu entre 
7h50min e 8h10min, narayana 
seva (distribuição de alimentos) foi realizado 
para todos os presentes e as roupas foram 
distribuídas para pessoas necessitadas. 

 

Santhi Vedika em Sundaram, Chennai, foi 
transformado em um belo templo. O Lingam Sai 
Sundareshwara que foi adorado durante o Ati 
Rudra Maha Yajna em janeiro de 2007 foi ali 
instalado numa grande cerimônia  
realizada em 23 de setembro de 2007. 

 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

DEVOÇÃO PRETENSIOSA 

UM MORADOR DE UMA VILA queria que todos 
o reconhecessem como um grande devoto e o 
tivessem em alta estima. Ele dava mostras 
recitando o Nome de Deus e alardeando sua 
devoção. Podia ficar sentado de olhos 
fechados desde a manhã até as dez horas da 
noite, em um Templo de Shiva da vila de 
Brahma Muhurtha, parecendo estar 
realizando o japa (recitação do Nome de 
Deus). Comportava-se de maneira pretensiosa 
para que todos o chamassem de grande 
devoto. 

 

O devoto falso exibia sua devoção para que os 
outros o considerassem um grande devoto  
e o tivessem em alta estima. 

O pastor do templo voltava sempre muito 
tarde devido à inconveniência deste devoto, 
pois precisa fechar o templo antes de ir para 
casa e não podia fazê-lo sem perturbar este 
devoto em sua meditação. Esse atraso 
atrapalhava a rotina diária do pastor. 

Com o passar do tempo, surgiu uma dúvida no 
pastor e ele queria certificar-se de que o 
homem era realmente um verdadeiro devoto. 
E pensou em um modo de testar sua devoção 



 

O falso devoto estava morrendo de medo e 
saiu correndo para salvar sua vida quando o 
pastor o testou . 

Um dia, o pastor se escondeu atrás 
do Lingam1 de Shiva antes da chegada do 
homem ao templo. Quando ele sentou-se em 
meditação, o pastor disse bem alto: “Oh, 
devoto! Estou muito feliz com sua recitação e 
meditação. Venha, meu querido! Vou sugar 
seu princípio vital e dar-lhe libertação 
imediata.” Ao ouvi-lo, o falso devoto correu 
para salvar sua vida. 

Aqueles que fazem demonstração de sua 
devoção, adoração e meditação não são os 
verdadeiros devotos. 

1Lingam – objeto ovóide ou epilpsoidal que representa 
a perfeição da criação; símbolo da dualidade do 
Universo. Objeto sagrado aos adoradores de Shiva. 

 

 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Out07/chinnakatha.html#_ftn1
http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Out07/chinnakatha.html#_ftnref1

