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O MUNDO PRECISA DE MULHERES IDEAIS 
Data: 19/11/01 – Ocasião: Dia das Mulheres - Local: Prasanthi Nilayam 

Esta terra, chamada Índia, deu a luz a muitas mulheres nobres como Savitri, que trouxe seu marido 
morto de volta à vida; Chandramati, que apagou o fogo violento com o poder da verdade; Sita, que 

provou sua castidade saindo ilesa do fogo ardente e Damayanti que reduziu um caçador mal-
intencionado a cinzas com o poder de sua castidade. Esta terra de devoção e nobreza alcançou 

abundância e prosperidade e tornou-se o professor de todas as nações do mundo por causa da virtude 
de suas mulheres. 

(poema télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Desde tempos imemoriais, as mulheres da Índia, respeitando os ideais elevados, têm ocupado posição 
de destaque na sociedade e têm dado alegria a esta terra. Portanto, desde o início, o nome das 
mulheres vem antes do nome dos homens como uma marca de honra. As mulheres representam a mãe-
natureza. Nossos antigos sábios reconheceram esta verdade e ofereceram soluções para os problemas 
da vida com base nisto. 

As Mulheres são Receptáculos de Grandes Capacidades 

Qual é a causa da miséria, conflito e sofrimento no mundo hoje? É a ausência de pureza nos corações 
dos homens e mulheres. A conduta dos homens e mulheres é responsável pela ascensão ou queda de 
uma nação. O país não careceria de nada se houvesse homens e mulheres com corações puros. Mas 
hoje o coração humano é completamente poluído. Aqui está um pedaço de papel branco puro. Ele perde 
sua brancura quando alguma coisa é escrita do outro lado dele. Assim, também é o caso do coração do 
homem; os sentimentos sujos o poluem. Nós lemos jornal todas as manhãs. O jornal em si não tem 
nenhum cheiro. Mas quando ele é usado para embrulhar flores de jasmim, estas lhe dão a fragrância de 
jasmim. O mesmo jornal cheirará a doces ou mesmo peixe seco se for usado para embrulhá-los. Do 
mesmo modo, nosso coração é afetado por nossos pensamentos. Quando temos bons pensamentos, 
nosso coração brilha com qualidades sagradas como bondade e compaixão. Maus sentimentos e maus 
pensamentos poluem o coração do homem. 

Nos tempos antigos, as mulheres mantinham a pureza de seus corações. Savitri foi uma destas grandes 
mulheres da Índia. Ela trouxe seu marido de volta à vida, vencendo o Senhor da Morte. Há muitos 
exemplos de mulheres que trouxeram seus maridos mortos de volta à vida. Mas a história não fornece 
nem um único exemplo de um homem trazendo sua esposa de volta à vida. Haviam mulheres de caráter 
tão nobre na Índia que estabeleceram grandes ideais de caráter feminino. O declínio nos valores morais 
da sociedade de hoje é devido ao fato das mulheres não estarem preservando os ideais elevados. Nos 
tempos modernos, os caminhos da vida estão tão desvirtuados que os bons pensamentos e as boas 
ações não tem lugar na sociedade. Nesta situação, a Organização Sri Sathya Sai Seva está promovendo 
os valores morais e encorajando as mulheres através de sua facção feminina a desenvolverem os ideais 
de elevado caráter e propagá-los para o mundo livremente. O progresso e a prosperidade de uma nação 
dependem de suas mulheres. As mulheres têm feito contribuições altamente valiosas em muitos 
campos, mas os homens não reconhecem o seu bom trabalho. Eles as consideram inferiores e tentam 
suprimi-las. As mulheres são capazes de dirigir o mundo todo. O mundo chegou a esta situação porque 
os homens enfraqueceram a tremenda capacidade das mulheres. 

A Educação Moderna é Responsável pelo Declínio dos Valores 

Não há nada neste mundo que a mulher não possa realizar. Nós devemos reconhecer as suas 
qualidades e capacidades e encorajá-las, dando a elas oportunidades iguais na sociedade. Nenhum 
estímulo está sendo dado hoje. Os homens ficam zangados mesmo quando as mulheres vão a uma 
reunião de pessoas elevadas. Por causa de seu egoísmo, os homens não estão aptos a compreender 
que não pode haver nenhum progresso no mundo sem as mulheres. As mulheres por sua verdadeira 
natureza são altruístas. Seus corações são cheios de compaixão e amor. Elas suportam inúmeras dores 
para criar os filhos e colocá-los no caminho certo, uma tarefa que é quase impossível para os homens.  
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A mãe exerce um papel muito importante para moldar o caráter da criança. A educação moderna é 
largamente responsável pela degradação da conduta das crianças. Nos tempos antigos, as mães 
iniciavam seus filhos nos estudos cantando mantras sagrados como Om Namah Shivaya ou Om Namo 
Narayanaya. Assim, em uma idade muito precoce, estas palavras sagradas tornavam-se impressas nos 
corações das crianças. Mas os pais de hoje iniciam seus filhos na educação não cantando nomes santos 
e sagrados de Deus, mas por rimas como 'Baa... Baa.. Black Sheep...' Assim, estão sendo ensinados às 
crianças desde o início todos os tipos de termos sem significado. Nos tempos antigos as crianças 
desenvolviam boas qualidades. Elas recebiam as visitas em suas casas com humildade e reverência, 
enquanto que estas qualidades estão faltando nos dias de hoje. Atualmente as crianças são ensinadas a 
ganhar dinheiro e assegurar poder e posição na vida. Nenhuma atenção é dada para o desenvolvimento 
das boas qualidades e caráter nelas. Qual a utilidade da riqueza, poder e educação despojados de 
caráter? O dinheiro vem e vai. Assim, deve-se ensinar a elas a moralidade, integridade e ação correta. 
Antigamente esse valores sagrados eram ensinados às crianças. Hoje os pais querem que os filhos 
sigam os estudos mais elevados e se tornem grandes, enquanto antigamente os pais desejavam que 
seus filhos fossem bons. Uma vez que esses pais queriam que seus filhos fossem bons, a Índia colocou-
se como um ideal para todas as nações do mundo. 

Nos dias de hoje não estão sendo ensinadas aos alunos as boas qualidades. Em vez disso, quando eles 
chegam em casa, a mãe imediatamente liga a televisão e o pai também se junta a eles para assistir 
televisão. Nos tempos antigos, quando a criança voltava para casa, seus pais a colocavam na sala dos 
rituais e discutiam sobre o que fora ensinado a elas pelos professores na classe. Hoje os pais querem 
que seus filhos sigam os estudos mais altos para colecionarem graus, alcançarem nome e fama, bem 
como conseguirem um sogro rico. Nos tempos antigos, os pais não desejavam que seus filhos 
meramente alcançassem riqueza e nome; queriam que eles se tornassem virtuosos e bons. Esta é a 
razão pela qual havia paz e prosperidade no mundo naqueles dias. Qual a razão para o caos no mundo 
hoje? Como não existem pais ideais hoje em casa, também não existem filhos ideais. A primeira escola é 
a própria casa. A segunda escola é a sociedade. Uma sociedade virtuosa também dá valores morais 
elevados às crianças. Os estudantes têm que reconhecer que adquiriram conhecimento, sabedoria, 
progresso e crescimento através da sociedade. Assim, eles têm que perguntar a eles próprios que estão 
fazendo para a sociedade após receberem tantos benefícios dela. Se nós não servimos à sociedade 
após recebermos todos os benefícios dela, somos ingratos. Temos que ser gratos àqueles que nos 
ajudam. Qual o valor de nossa educação se não podemos mostrar gratidão e respeito aos nossos 
benfeitores? Toda a educação adquirida, então, se torna inútil. Primeiro e acima de tudo, devemos 
aprender a servir e elevar a sociedade porque nascemos, nos criamos e vivemos nela. Somente, então, 
nossa vida se tornará exemplar. Nos tempos antigos, as mães costumavam ensinar a seus filhos a tornar 
a sua vida ideal, devotando-a ao serviço e à glória da sociedade. 

As Mães Ideais São o Orgulho da Nação 

Tomem, por exemplo, o episódio de Abhimanyu. Ele se prostrou diante de sua mãe Subhadra e pediu 
sua permissão para ir para o campo de batalha. Inicialmente, a mãe hesitou em permitir e disse, "O 
grande arqueiro Dronacharya tinha planejado uma difícil estratégia na batalha de hoje - a formação de 
lótus. Bhishma deu suas mãos para Drona. Seu pai Arjuna e seu tio Krishna não estão aqui. Sua esposa 
está com a família. Nós não sabemos o que pode acontecer no campo de batalha. Portanto, eu 
aconselho a você a não ir para o campo de batalha neste estágio!" 

Ele respondeu: "Mãe, isto não é o que você deve me ensinar; você deveria encorajar-me a me lançar 
sobre os maus kauravas como um leão no campo de batalha e destruí-los. Em vez disso, você está me 
desencorajando. É correto de sua parte fazer isso? Eu rogo para que você confira suas bênçãos sobre 
mim para eu ser vitorioso na guerra". (poema em télugo) Subhadra imediatamente compreendeu seu 
dever naquela situação e o abençoou: " Meu querido filho, que você possa ter uma vida longa! Que você 
possa ganhar um bom nome para a família! Que você possa ganhar as bênçãos de seu tio e de seu pai! 
Que o Senhor esteja com você e o proteja no campo de batalha!" 

É dever do filho ganhar um bom nome para a família. Mas nestes tempos modernos, os pais não dão 
esses bons ensinamentos para seus filhos. Os pais hoje sentem orgulho e distribuem doces quando um 
filho nasce. Mas em tempos antigos os pais sentiam orgulho quando seus filhos traziam um bom nome 
para a família. "O pai não sente alegria de ter um filho simplesmente porque a criança nasce. Somente 
quando as pessoas elogiam seu filho por suas boas ações e realizações o pai sente-se alegre!" (poema 
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em télugo) Portanto, nós encontramos um abismo de diferença entre os valores daqueles dias e os de 
hoje. Desde tempos imemoriais as mulheres é que dão a luz aos filhos. O colo da mãe é a primeira 
escola da criança. É por isso que os Vedas dizem: 'Reverencie sua mãe, pai, professor e hóspede como 
Deus.' Portanto, a primeira honra é sempre dada a mãe. Vamos tomar, por exemplo, os nomes de 
deidades. Nós dizemos Sita Rama e não Rama Sita. Do mesmo modo, dizemos Radha Krishna e Parvati 
Parameshwara. É o nome da mulher que sempre vem primeiro. Qual é a razão? É a mãe que molda a 
vida da criança. Mesmo quando pune o filho por qualquer de seus erros, ela o faz com amor para levá-lo 
para o caminho correto. Hoje nós precisamos de tais mães. 

"A paciência é a real beleza nesta terra sagrada (Índia). O sentimento divino neste país é o sentimento 
em relação às suas mães." 

(poema em télugo) 

Não há nada mais sagrado do que a maternidade. Nós precisamos de filhos ideais que realizem as 
aspirações de suas mães. Também precisamos de mulheres que sejam a personificação da maternidade 
ideal. Para propagar esses elevados ideais, escolhemos o dia 19 de novembro como o Dia das 
Mulheres. 

Easwaramma Exemplificou a Maternidade Ideal 

A mãe deste corpo, Easwaramma, não teve nenhuma educação formal. Contudo seu coração era cheio 
de compaixão e ideais elevados. Um dia, ela se aproximou de Swami e disse: "Swami, há tanta gente 
rica nesta região, porém as crianças de nosso vilarejo têm que caminhar todo o trajeto para 
Bukkapatnam para ir a escola. Meu coração se aflige em ver estas pequenas crianças caminharem 
milhas. Swami, poderia por favor construir uma pequena escola em nosso vilarejo?" Eu respondi: "Eu 
não tenho dinheiro!" Ela imediatamente tirou a corrente de ouro de seu pescoço, deu-a para Mim e disse: 
"Swami, por favor venda isto e construa uma escola." Eu lhe disse: "Não seja precipitada, é somente 
para testá-la que disse isto. Eu realmente construirei uma escola." No dia seguinte, a fundação foi 
colocada e num curto período de tempo o prédio da escola estava pronto. Então, eu lhe perguntei se 
estava feliz. Ela não parecia completamente satisfeita. Perguntei, "O que mais a incomoda?" Ela 
respondeu: "Swami, quando as crianças ficam doentes, suas mães as carregam todo o trajeto para 
Bukkapatnam para tratamento médico e as coisas podem se agravar no caminho. Assim, por favor, 
construa um pequeno hospital em nosso vilarejo." Assim, ela sempre pensava no bem estar e na 
felicidade dos outros. Ela costumava dizer: "Não é suficiente que estas facilidades estejam disponíveis 
somente em nosso vilarejo. Elas devem estar disponíveis para todos os vilarejos ao redor e todos devem 
ser felizes." Ela desejava felicidade para todos. Tal como nós oramos: “Que todos os seres do mundo 
sejam felizes!”, Easwaramma tinha os mesmos sentimentos generosos. 

Uma vez levei Easwaramma para Brindavam. Foi durante o Curso de Verão. Estudantes de faculdades 
de todo o país estavam assistindo ao curso. Haviam muitos estudantes estrangeiros também. Ela estava 
muito feliz pelas nobres coisas ensinadas a eles nas aulas e também pelos discursos de Swami à noite. 
Um dia, Eu perguntei a ela, "Está feliz agora?" Ela respondeu, "Swami, o que mais eu preciso? Pessoas 
de tantos países estão sendo beneficiadas. Isto é suficiente para a minha felicidade." Ela tinha uma 
mente muito aberta. Hoje nós vemos somente estreiteza de mente em todo lugar. As pessoas desejam 
que somente sua família e filhos sejam felizes. Easwaramma não era assim. Ela queria que todos 
fossem felizes. Embora ela não fosse educada, ensinou tais nobres qualidades para todos. Um país 
alcança nome e fama por causa de tais mulheres. Qual foi a razão para a grandeza da Índia no 
passado? A índia alcançou grandeza devido a homens e mulheres de nobres virtudes e elevado caráter. 

Um dia, Easwaramma estava sentada na varanda após seu café da manhã. Swami estava no andar de 
cima. De repente, ela chamou, "Swami, Swami, Swami." Eu respondi, "Estou indo, não vá!" Gokak, que 
estava lá, ficou surpreso por Eu estar dizendo aquilo. Eu corri para baixo. Ela segurou minhas mãos e 
disse, "Estou totalmente satisfeita com este Curso de Verão. Não são somente os estudantes que estão 
sendo beneficiados. Até mesmo eu desenvolvi uma mente mais aberta. Swami, eu estou indo!" Ela 
ofereceu suas reverências a Mim e faleceu serenamente. Todos aspiram por uma morte serena. Mas 
somente aqueles com sentimentos nobres terão um final sereno. Easwaramma não tinha qualquer traço 
de maus sentimentos nela. Por isso estava sempre feliz. Mesmo em uma idade avançada, ela 
costumava caminhar três milhas até a casa da família Goginemi. Quando Eu perguntei a ela: "Por que 
você caminha tão grande distância? Por que não vai de carro?", ela respondeu: "Swami, eu não me sinto 
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confortável em um carro. Não preciso de um carro, prefiro caminhar enquanto minhas pernas estão 
bem!" Ela sempre desejou ver os outros felizes. Foi por causa de mães como esta que havia grande 
progresso e prosperidade na sociedade.  

Quando Eu estava com doze anos, um dia pedi a Subbamma para mandar costurar uma túnica longa 
para Mim. Ela não gostou e disse: "Por que você quer vestir uma túnica? Você pode vestir a tanga”. Eu 
respondi: "Não, já chegou o tempo de fazê-la". Ela obedeceu ao Meu comando e mandou costurar uma 
túnica para Mim. Seu custo foi de dois annas (moeda que vale 1/16 da rúpia). Não era tão caro naquele 
tempo. Um bottu (um quarto de um anna) foi pago para o alfaiate. Em dois dias a túnica estava pronta. 
Quando vesti a túnica, ela pediu a Easwaramma que viesse a sua casa para Me ver. Ela veio, Me viu e 
começou a derramar lágrimas, dizendo: "Swami, você me chamou aqui para ver esta Sua forma?" Eu 
disse a ela: "Não se aflija, Eu estou estabelecendo um ideal para o mundo inteiro. Estou vestindo esta 
túnica ocre somente para remover as maldades das mentes das pessoas". Elas ficaram satisfeitas de 
ouvir isto. 

A devoção de Jayamma a Swami 

Hoje, Jayamma está traduzindo o discurso. Ela costumava cuidar de Easwaramma durante aqueles dias. 
Visitava a casa de Easwaramma e a servia dia e noite e a ouvia falar a respeito de Swami. Eu não sei o 
que Easwaramma disse a ela. Jayamma não queria entrar para vida em família. Mas seus pais a 
convenceram a se casar. Eu tentei convencer seus pais contra o casamento, mas eles não deram 
atenção às Minhas palavras. A mãe de Jayamma era uma mulher muito boa. Ser tão virtuosa quanto 
Easwaramma era sua sincera súplica a Swami. O casamento foi arranjado. Eu estava em Puttaparthi. 
Jayamma enviou-Me um telegrama, que dizia: "Hoje eu estou indo para o inferno!" 

O casamento de Jayamma foi realizado, mas Eu não fui à cerimônia. O nome de seu marido era 
Gopinath. Ele era nobre e bem educado.Tinha então recém voltado da América após concluir seus 
estudos. Obteve seu cargo em uma grande companhia em Rajahmundry. Quando visitei Rajahmundry, 
ele Me serviu, Me levando em seu carro a qualquer lugar que Eu desejasse ir. A oração constante de 
Gopinath era para que ele e Jayamma encontrassem um lugar aos pés de lótus de Swami. Eu continuei 
aconselhando-o para que não fosse impaciente. Quando Swami retornou de Rajahmundry, chegou um 
telegrama avisando que Gopinath tinha morrido. Jayamma imediatamente trancou sua casa e correu 
para Brindavam. Ela passou Vibhuti em sua testa e sentou embaixo de uma árvore. Eu lhe perguntei por 
que ela tinha assumido uma postura tão sombria. Ela respondeu que fora ordenada por Swami. Informou 
que não tinha mais marido e disse que não iria a nenhum lugar longe dos pés de lótus de Swami. Eu 
então mandei Karunyananda e Rama Brahman a Rajahmundry para pegar todos os seus pertences. 
Instruí Jayamma a ensinar na faculdade em Anantapur. Ela é uma excelente professora. Foi premiada 
com uma medalha de ouro por sua proficiência em inglês durante o governo britânico. Ela também 
aprendeu sânscrito na Universidade Maharani, em Bangalore. Mas não estava satisfeita. Queria 
conseguir um doutorado. Com as bênçãos de Swami, ela obteve este doutorado sob a orientação de 
Gokak. Jayamma tem forte determinação e continuou a trabalhar no Instituto desde então. Nunca mais 
foi a qualquer outro lugar. Costumava vir de Anantapur para Puttaparthi todo domingo. Eu disse a ela: 
"Jayamma, não perca tempo. Faça seu dever. O dever é Deus". Jayamma prontamente obedeceu ao 
comando de Swami e sempre age assim. Ela veio até Swami como uma criança de quatro anos quando 
Swami residia no velho templo. A qualquer lugar que Swami fosse, ela seguia com uma pequena toalha 
na mão. Seus pais a ensinaram a Me seguir a qualquer lugar que Eu fosse. Como ela cresceu em Divina 
companhia, é dotada de nobres sentimentos. 

Somente o Amor Divino é Abnegado e Puro 

Deus é a personificação do amor. Ele é completamente abnegado. Aqueles que acreditam em Deus 
devem segui-Lo e devem, portanto, ser abnegados também. Quando seus corações são preenchidos 
com amor divino vocês conseguem perceber a unidade na criação inteira. Quando esta unidade ficar 
estabelecida em seu coração, não haverá lugar para ódio em relação aos outros. O princípio do amor 
fará vocês compreenderem a unidade na criação inteira. Portanto, aqueles que seguem o Divino e 
implantam o amor Divino são realmente afortunados. Não há sequer um pouquinho de egoísmo em 
Swami, da cabeça aos pés. Swami é completamente abnegado. Quando vocês implantarem este amor 
abnegado, também tornar-se-ão abnegados e seu amor inspirará outros a seguirem o caminho ideal. 
Pode haver algum traço de egoísmo e auto-interesse no amor de mãe, do pai ou de amigos, mas o amor 
divino não é tocado pelo egoísmo. Vocês se esforçam tanto para obter o amor mundano. Por que não 
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anseiam pelo amor divino abnegado? O amor mundano é negativo. Somente o amor de Deus é positivo. 
Quando vocês alcançarem este amor, poderão ser realmente poderosos e realizar ações ideais. Deixem 
que as pessoas pensem o que quiserem, vocês não precisam se preocupar com isto. Implantem o amor 
divino. 

Devido às ausências do medo pelo pecado e do amor por Deus, a humanidade declinou nos seres 
humanos. Isto é prejudicial à paz universal. 

(poema télugo) 

Vocês não devem ser iludidos pelas palavras dos outros e perderem a visão da santidade do amor 
divino. As pessoas são como corvos e falam o que gostam. Mas vocês devem exercitar sua 
discriminação. Devem ser puros de coração e destemidos. Pessoas que são invejosas podem forjar 
várias histórias. Mas isto não pode machucar vocês. Ao invés disso, ajudarão vocês. Vocês devem estar 
prontos para enfrentar qualquer dificuldade porque a verdadeira felicidade brota das dificuldades. A 
censura se torna elogio se nós permanecermos determinados. Na verdade a censura aumenta a fama 
sagrada do Divino. Vocês não devem esmorecer por causa da censura.  

Para aqueles que dizem sim, Eu digo sim 
Para aqueles que dizem não, Eu digo não 
Não e sim existem somente para vocês, 
Mas para Sai, é sempre sim, sim, sim! 

O Significado do Dia das Mulheres 

Eu nunca digo não. Estou sempre em bem-aventurança. Não conheço nada, exceto a bem-aventurança. 
Nós devemos receber alegremente até mesmo a morte.Tudo acontece para o nosso próprio bem. Uma 
vez que vocês nasceram, poderão escapar da morte? Nascimento e morte são pássaros gêmeos 
inseparáveis. Até este dia, Eu não tive nenhum desejo, exceto um. Este desejo é: "Todos devem estar 
unidos!" Vocês precisam reconhecer a unidade do princípio do Atma imanente em cada um e em todos. 
Contemplem sempre o princípio do amor. Vocês devem ter respeito por todos. Amem seus pais. Isto é o 
que Eu desejo. 

Crianças! Vocês podem cometer erros consciente ou inconscientemente, mas pensar sobre estes erros 
não é aconselhável. O passado é passado. Esqueçam o passado. O futuro é incerto. O presente é muito 
importante. Não é o presente comum. Ele é onipresente. Então, sejam felizes no presente. Os pais 
devem redimir suas vidas implantando virtudes neles mesmos e moldando seus filhos para crescerem 
como pessoas virtuosas. Devem sempre aspirar a bondade e bem-estar de seus filhos. Devem pensar 
em fazer de seus filhos boas pessoas, mais do que grandes. É um bom menino (good boy) que se torna 
um deus menino (god boy). Um mau menino nunca pode se tornar um deus menino. Como o termo bom 
menino (good boy) foi modificado? Durante os tempos britânicos eles costumavam dizer bom menino 
(good boy). Mais tarde tornou-se goodbye (adeus). Depois, a palavra 'good' desapareceu e 'bye' 
permaneceu. Desse modo, com a passagem do tempo, ocorrem mudanças nas palavras e em seus 
significados. Mas o que vocês devem realizar é tornarem-se bons meninos. De bons meninos vocês 
gradualmente tornar-se-ão meninos deuses. Abandonem o egoísmo e tornem-se abnegados. O Ego é 
desamor e o amor é abnegação. Assim, seu amor deve se tornar abnegado. O que quer que façam e 
onde quer que vão, tragam um bom nome para esta instituição. 

Obedeçam aos comandos de seus pais e absorvam os valores ensinados por eles. Amanhã, quando 
vocês próprios se tornarem pais, passem estes valores para seus filhos também. Para passar esta 
mensagem sagrada Eu proclamei o dia 19 de novembro como o Dia das Mulheres. A importância deste 
dia está na propagação para o mundo todo da santidade da maternidade, que está baseada no princípio 
do amor abnegado. Alimentadas pelo amor abnegado das mães, as crianças se tornam puras e 
piedosas. Cresceriam como pessoas ideais. É por esta razão que o dia 19 de novembro é celebrado 
como o Dia das Mulheres. Os anos podem se passar, eternidades podem passar, mas 19 de novembro 
será celebrado para sempre como um dia sagrado. Esta é a firme vontade de Swami. Lembrem-se deste 
dia para receber o amor de Swami. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o canto devocional “Prema Mudita Manase Kaho ...” 
Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org - 11/2001 


