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" Hoje em dia, vemos gente lutando por direitos sem se preocupar com 

responsabilidades. Direito e responsabilidade são como duas asas, duas 

rodas, duas mãos ou duas pernas, ou seja: são complementares entre si 

em todas as atividades. Para dizer a verdade, o homem não tem 

direitos. Só existem responsabilidades. Cumpram seu dever com 

sinceridade. Vocês só têm direito a executar ações, mas não têm direito 

aos frutos dessas ações; eles vêm naturalmente." 

- Baba 
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DISCURSO DO AVATAR 

A SOCIEDADE BRILHA PELA QUALIDADE 

HUMANA DOS INDIVÍDUOS 

 

OBTENHAM O CONHECIMENTO DO SER 

Todos os nomes e formas são manifestações do Ser 

Supremo, que é a personificação da paz e da boa 

sorte. Ele é Existência, Conhecimento, Bem-

aventurança absoluta e não-dual. Ele é Sathyam, 

Sivam, Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza). 

(Verso em Sânscrito) 

ENFRENTEM TODOS OS PROBLEMAS COM 

EQUANIMIDADE 

Encarnações do Amor! 

 Manavanaam Jnanam Utthamam (para os 

seres humanos, o conhecimento é supremo). Há 

várias formas de conhecimento no mundo, como 

conhecimento material, conhecimento literário, 

conhecimento de dança, música e assim por diante. 

Mas, de todos esses, o conhecimento do Ser é o mais 

nobre. O conhecimento físico ou material é útil para 

sustentar a vida e para conquistar fama. Porém, é o 

conhecimento do Ser que lhes proporciona satisfação 

pessoal e paz mental. 

 

Preencha o Corpo com a Doçura da Humanidade 

 Todo mundo luta para ganhar a vida, desde o 

amanhecer até a noite. O homem não pode viver sem 

sustento. No entanto, esse sustento se baseia no 

conhecimento mundano, que não passa de reação, 

reflexo e ressonância da realidade. O conhecimento 

do Ser, por sua vez, é eterno e diz respeito à verdade 

e outros valores permanentes. Um ponto de vista 

mundano não pode conceder o conhecimento do Ser. 

Os discípulos de Adi Sankara estudavam com afinco 

os conhecimentos do mundo. Quando Sankara viu 

uma pessoa repetindo as regras da gramática de 

Panini, advertiu essa pessoa, dizendo: Nahi Nahi 

Rakshati Dukrun Karane (as regras de gramática não 

virão em seu socorro quando o fim se aproximar). 

Todos deveriam seguir o caminho da verdade e 

alcançar a Divindade. O homem deveria fazer 

esforços constantes para obter Atma Jnana 

(conhecimento do Ser). 

 

 Neste mundo, encontrarão muita gente rica, 

caridosa, poderosa, educada e inteligente, mas 

raramente encontrarão pessoas que estão em busca 

de Autoconhecimento. As pessoas, via de regra, 

lutam para obter prazeres materiais. A Bem-
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aventurança do Ser (Atmananda) e a Paz do Ser 

(Atma Santhi) não podem ser obtidas das conquistas 

mundanas. Não se baseiam no mundo físico. São 

temporárias a felicidade e a paz obtidas a partir de 

indivíduos, prazeres sensuais ou objetos. Nós 

devemos buscar a experiência da felicidade e paz 

permanentes. Tudo está contido no homem. O 

conhecimento do Ser, da não-dualidade e de 

Brahman está presente dentro de cada indivíduo. É 

necessário esforço constante para desenterrar este 

tesouro oculto. Aquilo que se manifesta deve ser 

refinado para que se conheça seu valor. Através de 

mineração, vocês extraem um diamante bruto, cujo 

valor é pequeno. Quando se cortam suas faces e 

recebe polimento, adquire enorme valor. Este tipo de 

refinamento se chama Samskar. O homem precisa 

passar por um processo de refinamento semelhante, 

para que os valores humanos que existem nele se 

tornem manifestos, promovendo paz e felicidade na 

sociedade. 

 Você colhe arroz com casca na lavoura, mas 

não pode consumi-lo nesta forma crua. Só poderá 

comê-lo quando a palha for removida e ele for 

cozido. Uma saca de arroz em casca pesando cem 

quilos pode custar 300 rúpias, enquanto que a 

mesma quantidade de arroz processado em um 

moinho pode ultrapassar 800 rúpias. Não se pode 

vestir algodão na forma como é colhido. Ele deve ser 

convertido em fios que, depois, são transformados 

em tecidos. Só então, podem transformá-lo em uma 

camisa e vesti-lo. Este é o valor de Samskar ou 

refinamento. Este refinamento é o que dá valor a um 

material. O ser humano, composto dos cinco 

sentidos e da mente, com todos os seus pensamentos 

e agitações, demonstra apenas possuir forma 

humana. Porém, ele adquire um valor imenso 

quando desenvolve percepção e discernimento. 

Imaginem uma vara de bambu e outra de cana. O 

valor do bambu é definido por sua resistência, 

enquanto que o, da cana vem da sua doçura. O 

mesmo acontece com o corpo humano, que aumenta 

de valor quando está repleto da doçura da 

humanidade. Quando se mói a cana, extrai-se seu 

doce suco. Quando o caldo de cana é levado ao fogo, 

transforma-se em açúcar e seu valor aumenta 

substancialmente. 

 De um modo semelhante, o homem deveria 

suportar todos os problemas e tribulações da vida 

com equanimidade. O prazer é um intervalo entre 

duas dores. Vocês encontram rochas e pedregulhos 

em toda parte, mas um escultor transforma um bloco 

de pedra em uma bela estátua de uma deidade. Nem 

o bloco original, nem as lascas retiradas têm 

qualquer valor. Só a estátua recebe adoração. Este é 

o efeito do refinamento. Nosso corpo é semelhante à 

rocha e a prática espiritual é como o escultor. Tu És 

Aquilo, dizem os Vedas. O homem é refinado 

através de Bhatkti (devoção), Shraddha (constância) 

e Viswasa (fé). Em primeiro lugar, o indivíduo deve 

ter fé em si mesmo, ou seja, autoconfiança; em 

seguida, deve ter fé em Deus. Este é o segredo da 

realização. Aquele que não tem fé em si mesmo não 

poderá ter fé em ninguém mais. A fé começa a se 

desenvolver quando o indivíduo se pergunta: “Quem 

sou eu? Sou o corpo? Sou a mente, o intelecto ou os 

sentidos?”. Todos esses são meros instrumentos. 

Deste modo, pode-se chegar à verdade, após uma 

profunda investigação, utilizando-se o intelecto 
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como instrumento. Quando vocês desejam pintar 

uma parede, não basta ter em mãos a tinta e o pincel. 

Também precisam possuir habilidade para pintar 

bem. A faca é um instrumento para cortar legumes; 

não se espera que vocês matem alguém com uma 

delas. Vocês atrairão punições se usarem mal um 

instrumento. O médico é autorizado a usar uma faca 

para cortar um membro. Os demais não têm esta 

autorização. 

 Havia duas lojas vizinhas em uma rua 

estreita; uma tabacaria e uma cafeteria. Um dia, os 

proprietários das duas lojas se envolveram em uma 

briga, durante a qual o dono da tabacaria atacou o 

oponente com uma faca, provocando um pequeno 

corte na mão deste último. Ele foi preso pela polícia 

porque não tinha autoridade para usar a faca como 

uma arma. Por outro lado, um cirurgião divulga 

abertamente a data de uma operação que envolve um 

profundo corte no abdome. A maioria das operações 

é bem-sucedida, mas, às vezes, uma delas fracassa e 

o cirurgião não é responsabilizado. Através deste 

exemplo, podemos perceber que uma pessoa só pode 

obter direitos a partir de seus méritos. Hoje em dia, 

vemos gente lutando por direitos sem se preocupar 

com responsabilidades. Direito e responsabilidade 

são como duas asas, duas rodas, duas mãos ou duas 

pernas, ou seja: são complementares entre si em 

todas as atividades. Para dizer a verdade, o homem 

não tem direitos. Só existem responsabilidades. 

Cumpram seu dever com sinceridade. Vocês só têm 

direito a executar ações, mas não têm direito aos 

frutos dessas ações; eles vêm naturalmente. Quando 

uma obrigação é bem cumprida, isto lhes dá 

autoridade. Sem cumprir obrigações, como podem 

esperar recompensas? 

 

A Não-dualidade é a Real Sabedoria 

 Há três caminhos que levam à meta da vida 

– o caminho do Karma (ação), o caminho de Bhakti 

(devoção) e o caminho de Jnana (sabedoria). Cada 

um deles conduz à meta ou destino. Suponham três 

pessoas viajando em um trem –uma está na terceira 

classe, outra na segunda classe e a terceira, na 

primeira classe. Embora todas estejam no mesmo 

trem, a que está na terceira classe sofrerá estresse e 

cansaço devido ao compartimento estar lotado. O 

passageiro da segunda classe estará mais 

confortável, enquanto que o da primeira classe terá 

uma viagem muito agradável. Consideremos outro 

exemplo, no qual alguém precisa trocar de trem em 

duas ou três estações; um segundo passageiro 

permanece sentado em um vagão que se conecta 

automaticamente ao próximo trem para seguir 

viagem; o terceiro passageiro está em uma cabine de 

um trem expresso, que o leva diretamente ao destino. 

A viagem do primeiro passageiro é como o caminho 

do Karma, que envolve diversas dificuldades. O 

segundo passageiro viaja como se percorresse o 

caminho de Bhakti, no qual o seu vagão é o mesmo, 

mas é atrelado a mais de um trem. O terceiro 

passageiro trilha o caminho de Jnana, que é capaz de 

levá-lo diretamente à meta da vida, sem qualquer 

dificuldade, como um trem expresso, sem 

necessidade de baldeações. O que é Jnana? Ekatma 

Darshanam Jnanam (ver o Atma único em todos é a 

verdadeira sabedoria). Anekatma Darshanam 

Ajnanam (enxergar diversidade é ignorância). Vocês 



5 
 

devem considerar iguais, todas as pessoas. Vocês e 

eu somos um. Todos são um. Sejam os mesmos para 

com todos. Deus está presente em cada indivíduo. 

Ele está dentro de vocês, em torno, acima e abaixo 

de vocês. Podem ver Deus em qualquer parte para 

onde dirijam os olhos. A não-dualidade é a real 

sabedoria. É unidade na diversidade. Nós 

deveríamos reconhecer que esta visão da unidade 

confere imortalidade. 

 

 A Upanishad diz: Advaita Darshanam 

Jnanam (experimentar o não-dualismo é sabedoria). 

A atitude de fragmentação deve ser combatida. 

Imaginem que vocês compraram um corte de tecido 

de dois metros de comprimento e deram para um 

alfaiate fazer uma camisa. Primeiro, o alfaiate corta 

o pano em vários pedaços e, depois, costura no 

formato adequado. A tesoura é aquilo que fragmenta 

e o ato de costurar é o processo unificador. A mente 

fragmenta, observa diversidade; mas o intelecto 

unifica. Assim como a forma unificada de uma 

camisa é própria para vestir, a visão unificada é 

necessária para uma vida espiritual. Muitos rapazes e 

moças levam consigo um pente e um espelho de mão 

no bolso. Entretanto, um aspirante espiritual deve 

levar consigo o espelho do intelecto e o pente do 

discernimento. Se tiverem estes dois consigo, jamais 

terão uma aparência desagradável; estarão 

verdadeiramente arrumados e graciosos. Os adornos 

verdadeiros estão no uso adequado da mente e do 

intelecto. 

 

Controle dos Sentidos é Yoga 

Como podem preparar uma boa refeição sem usar 

uma panela limpa? Como pode qualquer tradição 

ser nobre quando não há pureza de coração? 

(Poema em Télugo) 

 Pureza de coração é yoga. Controle dos 

sentidos é yoga. Ao usar o intelecto, o indivíduo 

deve vigiar constantemente os sentidos e a mente. O 

intelecto pode atuar como mestre dos sentidos. 

Muitas pessoas estão sempre imersas em dúvidas. 

Todos agem como São Tomé. À medida que a 

inteligência aumenta, também aumentam as dúvidas. 

A verdadeira inteligência está em corrigir os 

próprios erros. O homem deveria vigiar sempre suas 

palavras, pensamentos e atos. Esta é a verdadeira 

prática espiritual. Sem obter controle sobre esses 

três, nenhuma quantidade de meditação (Dhyana) 

produzirá resultado. O processo de meditar, aquele 

que medita e o objeto da meditação devem se fundir 
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em um estado de experiência bem-aventurada. 

Assim também, deveria ser o caso da devoção. A 

unidade desses três é a verdadeira devoção; 

verdadeira meditação. Vocês afirmam: “Eu estou 

meditando em Deus”. Sentam-se com os olhos 

fechados, mas a mente está correndo para cá e para 

lá. Acaso estão meditando? Não! Sobre quem estão 

meditando? Estão meditando sobre o mundo. 

Deveriam meditar sobre o Senhor. Podem, também, 

meditar sobre o mundo, quando considerarem o 

mundo como divino. Viswam Vishnumayam (O 

Senhor Vishnu permeia o universo inteiro). Meditem 

sempre com este sentimento. Esta toalha é Deus, este 

microfone é Deus, esta mesa é Deus. Tudo deve ser 

considerado como Deus. Vocês podem adorar uma 

imagem como Deus, mas não deveriam adorar Deus 

como se fosse uma imagem. A visão precisa se 

ampliar a tal ponto que reconheçam que tudo é Deus. 

Esta é a verdadeira sabedoria. Os olhos, ouvidos, 

mãos e pés de Deus estão em toda parte. Não podem 

encontrar um só lugar desprovido de Divindade. As 

Upanishads e a Gita não existem apenas para ser 

lidas. Existem para ser praticadas. Provem de sua 

essência, mas não desperdicem seu significado. Esta 

é a verdadeira prática espiritual. 

– Discurso de Bhagavan no Sai Sruthi, 

Kodaikanal, em 16 de abril de 1993. 

 

Do mesmo jeito que existe óleo na semente de 

sésamo, manteiga no leite, fragrância na flor, sabor 

no suco da fruta, fogo na lenha, há Divindade neste 

vasto Universo. O Divino permeia tudo e está 

presente em cada ser. É o Poder Divino interno que 

permite aos olhos ver e aos ouvidos, ouvir. A 

criação inteira é expressão da Vontade de Deus. 

Prakriti – a Natureza é uma manifestação de 

Paramatma – o Divino Supremo. O homem nasceu 

para manifestar e refletir Divindade. Todos os 

elementos da Natureza refletem suas qualidades 

intrínsecas. O homem também deve fazer o mesmo, 

mas não está refletindo sua qualidade humana inata. 

– Baba 

 

 

REPORTAGEM 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

 

DIA DE ESWARAMA 

 O Dia de Eswarama, 6 de maio, foi 

comemorado em Prasanthi Nilayam, em 2017, para 

reviver a sagrada memória da Divina Mãe 

Eswarama.  

 

Devotos participando da programação do Dia de 

Eswarama. 

 A programação da manhã foi realizada no 

Samadhi dos Pais Divinos, Sri Pedda Venkama Raju 

e Smt. Eswarama, com oferendas de flores e outros 

objetos aos Pais Divinos, realizadas pelos membros 

da família e autoridades, com grande reverência e 

devoção. Sri R.J. Rathnakar, membro do Sri Sathya 

Sai Central Trust inaugurou placas de pedra 
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elegantemente gravadas com a história das vidas dos 

Pais Divinos. Seguiu-se uma sessão de Bhajans em 

uma bela tenda, da qual participaram devotos em 

grande número. Depois, foi a vez do Narayana Seva, 

quando foi oferecida uma refeição abençoada 

(Prasadam) composta de arroz de tamarindo e arroz 

doce a todos os presentes.  

 

Inscrição em pedra descrevendo a história da vida 

dos pais Divinos, Sri Pedda Venkama Raju e Mãe 

Eswarama. 

 O programa vespertino apresentou tributos 

reverentes à Mãe Eswarama, no Sai Kulwant Hall e 

foi constituído de canções emocionantes, 

entremeadas de comentários inspiradores, 

descrevendo as virtudes incomparáveis e o ideal 

feminino representado pela Mãe Eswarama. Seguiu-

se um Discurso Divino de Bhagavan, no qual Ele 

contou a história do Seu nascimento e descreveu a 

grandeza da Mãe Eswarama. Bhagavan concluiu Seu 

Discurso com o Bhajan “Hari Bhajan Bina Sukha 

Santhi Nahin”. 

 

BUDA PURNIMA 

 Mais de 400 devotos, inclusive crianças 

alunas de Bal Vikas, vieram de países como Nepal, 

República Democrática Popular do Laos, Sri Lanka, 

Taiwan, Indonésias, Japão, Malásia, Cingapura e 

Brunei para participar das celebrações de Buda 

Purnima organizadas pela Organização Internacional 

Sathya Sai (Zonas 4 e 5), em Prasanthi Nilayam, nos 

dias 10 e 11 de maio de 2017. O tema das 

celebrações deste ano foi “Ahimsa Paramo 

Dharma”. 

 

Recitação de Slokas Budistas tradicionais no Sai 

Kulwant Hall. 

 A programação do dia 10 de maio começou 

às 17:30 com o acendimento da lamparina sagrada, 

seguido por oferendas chinesas tradicionais ao 

Samadhi de Bhagavan. Logo depois, ouviu-se a 

recitação de Slokas Budistas tradicionais, por 

monges e devotos. Em seguida, o Dr. V.K. 

Ravindran, Presidente da Zona 4, se dirigiu à 

assembleia. O distinto orador destacou a importância 

de praticar os ensinamentos do Buda e convidou os 

devotos a cultivar compaixão em seus corações. 

Após o discurso inaugural do Dr. Ravindran, Sri 

Amar Karki, Coordenador Central da Zona 4, 

apresentou dois palestrantes convidados para a 

ocasião. O primeiro foi Ven Bhikshu Kondanya do 

Nepal, que demonstrou que os ensinamentos do 

Buda são universais e práticos, tão relevantes 

atualmente quanto eram 2500 anos atrás. O segundo 
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palestrante foi Ven Phra Achan Khamhoung 

Touvlavanh, da República Democrática Popular do 

Laos, que lembrou aos devotos que o Buda Purnima 

é o dia mais importante para se recordar e seguir os 

ensinamentos do Buda. Fazendo referência aos 

ensinamentos de Bhagavan Baba, o erudito 

palestrante observou que estes ensinamentos, de 

fato, resumem os ensinamentos de todas as religiões 

do mundo.  

 Essas palestras foram sucedidas por 

coloridas danças apresentadas por alunos de Bal 

Vikas do Nepal e Tailândia, representando a rica 

herança cultural desses países. Seguiram-se Bhajans 

internacionais, conduzidos por devotos de vários 

países, encerrando-se com o Arati. 

 

Uma dança colorida pelas crianças da Tailândia. 

 O programa de 11 de maio começou às 

17:20 com uma palestra introdutória de Ms. Bhavani 

Balani, Vice Coordenadora Central da Zona 5 da 

Organização Internacional Sathya Sai. Discorrendo 

sobre ensinamentos do Buda, a distinta oradora 

observou que os desejos do homem são a causa dos 

seus sofrimentos, os quais somente podem ser 

removidos pela limitação dos desejos e observância 

do caminho óctuplo estabelecido pelo Buda. Ela, 

então, apresentou o palestrante convidado do dia, o 

Prof. Lakshman Watawala, do Sri Lanka, que falou a 

respeito do código de disciplina para o homem 

comum e convidou todos os presentes a seguir o 

caminho da bondade e viver vidas nobres. 

 Após estes eventos, foi ouvida nos alto-

falantes uma gravação em áudio de um Discurso de 

Bhagavan sobre Buda Purnima, no qual Bhagavan 

explicou os principais ensinamentos do Buda, 

enfatizando que o uso dos cinco sentidos de forma 

sagrada pode conduzir o homem ao caminho da 

liberação. Bhagavan concluiu Seu Discurso com o 

Bhajan “Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru ji Bolo”. 

Seguiu-se um belo número de dança apresentado por 

crianças da República Democrática Popular do Laos. 

As crianças encantaram a todos com seus 

movimentos sincronizados e gestos expressivos. 

 Logo depois, teve lugar um número musical 

representando a amizade ideal entre o Senhor 

Krishna e Sudama, seu amigo de infância, 

apresentado pelos alunos de Bal Vikas do Nepal. As 

crianças encenaram a história tão bem, que tocaram 

os corações de todos os espectadores. Em seguida, 

apresentaram mais duas alegres danças folclóricas e 

concluíram com a Dança Pancha Buddha, que 

representa o Buda em suas cinco formas, cada uma 

vestida em uma cor distinta e apresentando um 

Mudra (gesto) específico. O programa se encerrou 

com os Bhajans Internacionais e o Arati às 19:15. 

 

Dança folclórica pelas crianças do Nepal. 
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DE NOSSOS ARQUIVOS 

A ESSÊNCIA DOS ENSINAMENTOS DE 

BUDA 

 Existem muitos que não acreditam em Deus 

e que foram arruinados na vida, porém não existe 

ninguém que acredita e que fracassou na vida. 

 

 Encarnações do Amor! 

 Em tempos antigos, muitos aspirantes 

espirituais saíam em busca do conhecimento do Eu, 

estudavam as escrituras e visitavam lugares sagrados 

a fim de alcançar a experiência do Divino. Porém, 

eles não conseguiam obter a sabedoria que 

buscavam. Muito embora eles reconhecessem a 

diferença entre o animado e o inanimado, eles não 

conseguiam alcançar a iluminação espiritual. A 

verdadeira iluminação é alcançada pela consciência 

da identidade do Vyashti e do Samashti (o um e os 

muitos). Apesar da passagem do tempo, o homem 

não foi capaz de reconhecer sua realidade. O 

conhecimento do Eu não pode ser conseguido 

através do estudo das escrituras nem a partir de 

preceptores nem pela graça de grandes homens. 

Brahman não pode ser visto no mundo exterior, mas 

deve ser experimentado somente no coração de cada 

um. É um sinal de ignorância buscar o Eu (Self) no 

mundo exterior.   

 

Busque o Eu Interior 

 Durante 26 anos, Buda buscou a profunda 

compreensão do Eu interior, estudando as escrituras, 

encontrando com sábios e santos e escutando seus 

ensinamentos. Ele descobriu que não poderia 

experimentar essa realidade através desses meios. 

Ele percebeu que o conhecimento do Ser tinha que 

ser alcançado através da busca interior. Ele parou a 

pesquisa externa e, gradualmente, experimentou o 

conhecimento do Ser a partir de dentro de si mesmo. 

Ele, então, declarou: Buddham Saranam 

Gachchhami, Dhammam Saranam Gachchhami, 

Sangham Saranam Gachchhami (Eu busco refúgio 

em Buda, no Dharma e na comunidade). Através de 

sua iluminação, ele descobriu a importância do 

Dharma e quis fazer disso a base da sociedade. Buda 

compreendeu que a autorrealização não pode ser 

alcançada através de penitência nem de orações ou 

de práticas de austeridade. No começo, Buda 

enfatizava a importância do desenvolvimento de 

Samyak Drishti (boa visão). Boa visão conduz a 

bons pensamentos, boa fala e boa ação.  

 Depois, ele enfatizou o Satsang (boa 

companhia). Boa companhia conduz a bons atos. As 

quatro regras a serem observadas são: 

Tyaja Durjana Samsargam,  

Bhaja Sadhu Samagamam,  

Kuru Punyam Ahorathram, 

Smara Nityamanityatam.  

(Sloka em sânscrito) 
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(Desista das más companhias; junte-se a boas 

companhias; realize ações meritórias dia e noite e 

lembre-se do que é transitório e do que eterno).  

 Satsang não significa meramente associação 

com boas pessoas. ‘Sat’ se refere ao Divino. O que é 

preciso é buscar a companhia de Deus, o qual é a 

fonte de toda bem-aventurança. Quando os 

pensamentos de uma pessoa estão centrados em 

Deus, os sentimentos, a fala e as ações dessa pessoa 

ficam santificados (Samyak Bhavam, Samyak Vak e 

Samyak Kriya). Isto leva à pureza dos órgãos de 

sentido interiores. Pureza em pensamento, palavra e 

ação é o requisito para se experimentar o Divino. 

Essa tripla pureza é considerada a essência da 

humanidade.   

 Buda reconheceu essa verdade e 

experimentou a bem-aventurança. Sua mãe 

Mayadevi havia falecido nove dias após seu 

nascimento. Depois da morte de sua mãe, Buda foi 

cuidado por sua madrasta Gautami. Ela criou Buda 

com um amor ilimitado. A fim de perpetuar o nome 

de sua mãe adotiva, pelo amor que ela lhe concedeu, 

ele foi chamado de Gautama. 

 Buda baseou-se inteiramente em sua própria 

busca interna para experimentar sua realidade, pois 

ele descobriu que os textos das escrituras e os 

preceptores não tinham utilidade. 

 

Triunfo sobre a Tristeza 

 Há muitas pessoas no mundo que pregam a 

espiritualidade, mas nenhuma delas tem qualquer 

experiência. De que serve estudar livros sem a 

experiência pessoal ou a prática? Cada um deve 

fazer de sua consciência o seu preceptor. Quando se 

aproximava o tempo do Nirvana, Buda percebeu que 

seu meio-irmão Ananda estava chorando. Ele 

chamou Ananda com um aceno e disse-lhe: "Ainda 

hoje, o mundo não está reconhecendo a realidade. 

Há milhares de pessoas que experimentam tristeza 

diante das pessoas que morrem. Entretanto, elas não 

fazem nenhum esforço para descobrir que 

experiência está reservada para os mortos. Eu 

conheço a Verdade sobre isso. Eu estou me fundindo 

nesta Verdade. Derramar lágrimas diante dessa 

perspectiva não se justifica. Parece-me que você está 

sofrendo pelo nobre estado que é iminente para mim. 

Nenhum ser humano deve derramar lágrimas no 

momento da morte de ninguém. Lágrimas estão 

associadas com o Divino e devem ser derramadas 

somente por causa do Divino e não por causa de 

assuntos triviais. Você deve derramar lágrimas de 

alegria. O sofrimento não é um estado apropriado 

para o homem. Assim, nenhuma lágrima de tristeza 

deve ser derramada.” 

 Eis aqui uma ilustração de nossa experiência 

diária – ao se dirigir a um bazar, se uma pessoa vê 

alguém chorando, irá perguntar-lhe: “Por que você 

está chorando?” Outro transeunte também irá 

perguntar o mesmo. Se, no mesmo bazar, uma outra 

pessoa está se comportando de uma maneira alegre, 

ninguém vai até ela para perguntar a causa de sua 

felicidade. A felicidade é considerada como sendo a 

condição natural do homem. Ele a busca todo o 

tempo. A tristeza é incompatível com o homem. É 

uma fraqueza do homem dar espaço à tristeza. Pelo 

fato de ter caído vítima da dor em muitas vidas, o 

homem está perpetuamente mergulhado em tristeza. 
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Para uma pessoa que tem fé firme em Deus, não 

haverá nenhum motivo para tristeza. 

 Aqueles que dão passagem à tristeza são 

pessoas que não compreenderam o Divino Princípio. 

Deus é um. Ele aparece às pessoas sob diferentes 

nomes e formas. Ao falhar em reconhecer que Deus 

é um, as pessoas sofrem de muitas dificuldades. Elas 

veneram Deus como Buda, Rama, Krishna, Jesus, 

etc. Estes nomes foram dados após seu advento no 

mundo; estes nomes não são inerentes a eles. Os 

nomes são de significado passageiro. 

Tudo que está conectado com o corpo é temporário e 

transitório. O que o homem deve buscar é bem-

aventurança duradoura. “Felicidade é a união com 

Deus.”  

 

Estrelas-guia do homem 

 Buda prescrevia cinco deveres: boa visão, 

bons pensamentos, escutar boas coisas, bom 

discurso, boas ações. Estes cinco deveres constituem 

o verdadeiro sadhana (prática espiritual). O homem 

está utilizando mal os talentos dados a ele pelo 

Divino. Ele está dando livre passagem para os seis 

vícios principais, como luxúria, raiva e avareza. 

Estes não são os dons do Divino, mas têm sido 

nutridos pela comida que as pessoas ingerem. São 

qualidades animais, das quais o homem tem que se 

livrar. As pessoas devem falar a verdade e evitar 

falar o que é desagradável mesmo quando for 

verdade. Toda a gama da vida humana deve ser 

baseada na verdade. 

 A cultura da Índia colocou enorme ênfase 

em “falar a verdade e agir com retidão.” Falar a 

verdade é uma suprema virtude para todas as 

pessoas, em qualquer lugar. Em qualquer 

circunstância, a pessoa deve se prender à verdade. A 

verdade é Deus encarnado. A retidão deve 

acompanhar a pessoa como uma sombra. Quando 

você tem a verdade e a retidão como suas estrelas-

guia, você pode alcançar qualquer coisa na vida. 

Todos os poderes são inerentes a essas duas virtudes. 

O homem pode experimentar a bem-aventurança 

somente quando ele volta sua visão para dentro de si. 

Somente a proximidade com Deus pode conferir 

felicidade. Ela não pode ser obtida de nenhum outro 

lugar, nem de ninguém mais.  

 É um sinal de ignorância esperar que alguma 

outra pessoa lhe dê felicidade. Buda se sentiu triste 

por as pessoas estarem sujeitas a tal ignorância. Ele 

praticou muitos exercícios espirituais e tomou uma 

determinada decisão. Ele decidiu ir até Gaya e 

experimentar a bem-aventurança por seus próprios 

meios. Ele descobriu a fonte da bem-aventurança 

dentro de si mesmo. Ele compreendeu que isso não 

poderia ser obtido a partir de fora. O coração de todo 

homem é o local de morada de Deus. Assim, todos 

devem cuidar e cultivar o coração como a fonte da 

divina bem-aventurança. 

 Buda não dava nenhuma importância a 

sacrifícios (Yajnas e Yaga) e outros rituais 

religiosos. O motivo para isso era que ele achava 

mais importante assegurar que, para começar, os 

cinco órgãos dos sentidos fossem puros. Buda 

procurou descobrir por que a mente se sentia 

perturbada. Ele não conseguia suportar ver ninguém 

sofrendo. Ele se sentia profundamente penalizado ao 

ver pessoas afligidas pela idade avançada. Ele ficava 

intrigado diante da visão de um defunto. Nenhum 
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desses acontecimentos naturais lhe davam paz de 

espírito. Buda considerava o movimento dos 

planetas, do sol e das estrelas como fenômenos 

naturais. Ele realizou muitos exercícios espirituais 

para descobrir o que transcendia estes fenômenos 

naturais. Sem conseguir encontrar as respostas 

através desses exercícios, ele foi até muitos grandes 

sábios para encontrar as respostas. Nenhum deles 

conseguiu lhe dar respostas satisfatórias. Por fim, ele 

foi até Gaya e se sentou sob uma figueira para 

meditar e compreender profundamente a verdade.  

Pelo fato de que Buda não se interessava pelo estudo 

dos Vedas ou pela execução de Yagas ou Yajnas, ele 

foi chamado de ateu. Isso é totalmente errado. Buda 

foi uma pessoa de coração puro. Ele não suportava 

ver ninguém sofrendo. Ele compreendia que era 

errado uma pessoa causar mal aos outros. Assim, ele 

declarou: Ahimsa Paramo Dharma (a não-violência 

é o supremo Dharma). Ninguém deve causar 

sofrimento aos outros seja pela fala, pela ação nem 

de qualquer outra maneira. Buda ensinou que as 

pessoas devem aderir à verdade e sustentá-la.   

 Dentre os ensinamentos de Buda, os 

principais são Sathya (verdade) e Dharma (retidão). 

Estes dois são os ensinamentos dos Vedas: Sathyam 

Vada, Dharmam Chara (fale a verdade, pratique a 

retidão). 

–Trecho dos Discursos de Buda Purnima 

proferidos por Bhagavan.  

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

DIVINO AMOR DE BHAGAVAN 

Kuppam Vijayama 

 

  “Amor não é via de mão única. Envolve dar 

e receber”, disse Swami. O amor é a natureza de 

todo ser no mundo. Quanto mais você dá, mais você 

recebe. O amor é ilimitado. Deve ser experimentado 

apenas como uma relação recíproca. O amor é 

sempre uma reflexão mental que irradia os 

sentimentos internos e preenche Deus e Seu devoto 

de alegria. 

 

 Eu fui afortunada por poder experimentar e 

usufruir de grande proximidade com meu Amado 

Swami, a Personificação do Amor. Antes de vir a 

Bhagavan, para mim Amor significava falar 

gentilmente, comportar-se educadamente, 

compartilhar e servir com afetuosidade, trabalhar 

sinceramente, ajudar aos necessitados de forma 
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abnegada e sempre mover-se feliz, alegre como uma 

borboleta. 

 Mas, depois de vir a Bhagavan, comecei a 

compreender o valor primário do amor, o profundo 

significado do amor, a profundeza do amor e a 

atitude altruísta que o acompanha, já que nosso 

Mestre de Amor nos ensinava e treinava 

pessoalmente. Fomos tão afortunados por vir a 

Bhagavan em tenra idade! Eu tinha apenas treze 

anos na época. Mas as lições aprendidas sobre amar 

verdadeiramente a Deus foram reveladas a cada um 

de nós com o tempo: você é o Amado de Deus e 

Deus é seu Amado. Isso é o Divino amor, o único 

amor puro e verdadeiro. Essa é a relação recíproca 

que é a meta mais elevada para um ser humano. 

Então, “Ele e eu” tornam-se “Nós”, que se dissolve 

em “Nós e Nós”, que somos Um. 

 

Vivendo em Amor 

 Nos dias do Antigo Mandir de nosso jovem 

Bala Sai, no ano de 1945, quando nós tivemos Seu 

Darshan pela primeira vez, havia apenas umas 

poucas pessoas no Mandir. Era um grupo misto de 

jovens, adultos e idosos, com suas próprias 

tradições, culturas, crenças, etc. Nosso Bala Sai 

cumpria múltiplos papéis, como o CEO sem 

diretores, o Chefe Executivo sem substitutos, o 

Administrador de Compras sem ajudantes, o Médico 

sem UTI, enfermeiros, equipamento, etc. Apesar de 

toda a diversidade, havia tanta coordenação que 

tudo, do pequeno ao grande, ocorria suavemente. 

Agora eu entendo como Seu amor por nós se tornou 

nosso amor por Ele. Era o amor d’Ele que fazia tudo 

correr suavemente. O desejo d’Ele se tornou nosso 

desejo. Era, na minha perspectiva atual, uma 

compreensão mútua implícita de que Deus quer nos 

amar diretamente, não através de outra pessoa ou 

nada mais. 

 Inicialmente, eu pensava que o fato de tudo 

correr suavemente era devido ao planejamento e 

implementação miraculosos do nosso Mestre Divino. 

Mas essa conclusão estava errada. Era o amor de 

Swami que penetrava os corações dos residentes e 

operava maravilhas. Quando Swami derramava todo 

o Seu amor, os residentes também faziam o mesmo. 

Mas isso não era tudo, pois todos aqueles sob a 

sombrinha do Seu amor sincronizavam-se uns com 

os outros em total compreensão. Todos nós vivíamos 

como uma família, embora nossos pensamentos 

fossem diversos. Apenas depois de muitos anos nós 

entendemos que essa ligação de amor não ocorria 

apenas entre Swami e cada um dos residentes, 

individualmente, mas era como uma rede em que 

todos estavam interconectados. O fluxo dessa 

conexão entre todos nós operava maravilhas para 

fazer com que todos estivessem sempre felizes. Esse 

maravilhoso amor altruísta, como ensinado e 

semeado por Swami, fazia com que todos estivessem 

felizes no Antigo Mandir e essa atitude amorosa se 

espalhava com igual supremacia aonde quer que 

fôssemos. Essa oportunidade preciosa de 

experimentar viver diariamente em amor, que nos foi 

dada por Swami, está fortemente conosco para 

sempre. 

 Durante esses dias beatíficos, havia muitos 

mal-entendidos e embates entre os residentes, mas 

era tudo devido aos jogos travessos de nosso Bala 

Sai, para mostrar como tendemos a dar importância 
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demasiada a nossas próprias opiniões. Isso era 

diversão certa e diária para os demais, e gerava uma 

boa dose de humor para todos relaxarem e darem 

boas risadas. Sempre que Swami intervinha e 

resolvia as questões, além da dose de humor, isso 

abria os olhos de todos que presenciavam essas 

Lilas, porque as intervenções e resoluções eram 

sempre baseadas em Seu amor por cada um de nós. 

 

Um coração amoroso é a morada de Deus 

 Enquanto o Senhor do Amor graciosamente 

caminhava, tão suavemente, entre nós, conversando 

e recebendo cartas dos devotos, Ele parecia uma lua 

cercada de estrelas. Sua face brilhava com esplendor 

e luminosidade divina de beleza incomparável. Seus 

olhos suaves e olhares profundos encantavam a 

todos, penetrando em seus corações. O Supremo 

Amor de Swami varria livremente todo o salão. Uau! 

Meus olhos ficavam colados em Sua forma 

exuberante. Meu coração estava extasiado. Estava 

totalmente imersa em alegria.  

 Nosso Amado Senhor nos ensinou a 

trabalhar de forma abnegada. Ele disse: “Ações 

falam mais alto que palavras”. Ele provou a mim e a 

muitos outros que não existe maior poder ou riqueza, 

ou experiência superior àquela do amor profundo e 

insondável, incondicionalmente dado a cada um de 

nós no nascimento – o dom precioso de Deus à 

humanidade. À medida que crescemos, aprendemos 

as muitas facetas do amor divino, tão mais profundo 

que aquilo que o mundo pensa que é o amor, e que é 

dado a cada um, para que descubra as verdadeiras 

profundezas do amor divino e alcance a meta da vida 

– viver cada momento expandindo o amor para tudo 

e por todos os seres. 

 O Senhor derrama Seu amor onde quer que 

você esteja. Seu coração é a verdadeira morada 

d’Ele. Não há necessidade de correr de poste a poste, 

de porta a porta em busca de amor. Não existe 

estação nem razão para o amor. Seguindo as pegadas 

do nosso Senhor de amor incondicional, semeiem as 

sementes do amor, cantem a canção do amor, 

mergulhem no oceano do amor, oferecendo a prece 

sincera a Ele: 

 Ó Senhor! Toma meu amor e deixa que ele flua na 

totalidade da devoção a Ti!  

Ó Senhor! Toma minha mente e meus pensamentos e 

deixa que eles estejam sintonizados contigo! 

Ó Senhor! Toma minhas mãos e deixa que elas 

trabalhem incessantemente para Ti! 

Ó Senhor! Me toma por inteiro e deixa que eu seja 

um instrumento para o Teu serviço! 

 Que recompensa maravilhosa e 

arrebatadora ter ouvido o nosso Amoroso Senhor, 

com Sua bela voz, enquanto Ele cantava essa 

canção de devoção amorosa! 

“Quando a mente está voltada para as coisas do 

mundo, isso se chama Anuraga (apego) e quando 

ela se volta para Deus, isso se chama Prema 

(amor). O amor é o fruto do amor. O amor só 

pode ser comparado com o amor. O amor pode 

oferecer apenas o próprio amor. O amor não pode 

ser descrito pela poesia. Não pode ser provado 

pela mente ou pela palavra falada. Portanto, os 

Vedas declaram que ele transcende a mente e a 

fala. O amor não tem preço; é indescritivelmente 

precioso. Sua doçura é incomparável. As 
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escrituras dizem que Amritam (néctar) é 

indescritivelmente doce. Mas o amor é muito mais 

doce que o néctar. 

 Para os devotos de Deus, o Divino amor é 

a meta final para a felicidade eterna. Eu tive a sorte 

de experimentar o que chamamos de “Viva para 

Amar; Ame para Viver”, desde a minha 

adolescência até minha velhice, pois 80 anos se 

passaram na enchente do amor. Eu desfrutei do 

puro amor de Bala Sai, com Seus divinos jogos 

infantis, e cresci para compreender o diamante de 

muitas faces do amor incondicional de Bhagavan 

Sai. Agora, estou desfrutando do Amor Divino de 

Sai Satchakravarthy (Sai, o Senhor do Universo), o 

Sarvadevatatita Sai (Sai, que está além de todos os 

deuses e deusas). Embora os estágios com forma e 

sem forma sejam diferentes, não há mudança em 

Seu sereno amor. Quando você faz furos em um 

pote de néctar, o líquido que jorra de cada furo é o 

mesmo néctar, o sabor é o mesmo, a fragrância é a 

mesma. O Ser Divino que está conferindo essa 

graça também é o mesmo. Hoje, amanhã, sempre, 

Ele é o mesmo. Imutável. 

 Viver na proximidade de Swami, cantar 

Sua glória diariamente, preencher cada nicho e 

canto da mente com pensamentos puros, nos 

preencheu de bem-aventurança duradoura e 

constante. Sorvendo sempre Seu doce amor, 

nossos corpos, mentes e almas dançavam no 

Divino romance. Essa experiência entre você e 

Bhagavan permanecerá para sempre, pois, à 

medida que você se perde em Deus, Deus Se perde 

em você.  

– Smt. Kuppam Vijayamma é autora do famoso 

livro “Anyatha Saranam Nasti” e de muitos 

outros, sobre Bhagavan Baba. 

 

Quando você não sabe, confesse que não sabe. 

Fingir saber e tentar acobertar a ignorância é muito 

perigoso, especialmente para o aspirante espiritual. 

– Baba 

 

 

 

FÓRUM DE EX-ALUNOS 

EXPERIÊNCIAS COM BHAGAVAN BABA 

Shekhar Srinivas 

 

 Meu irmão mais velho, Sridhar, tentou 

entrar na Faculdade de Baba, mas não conseguiu. 

Ele voltou para casa e chorou até que suas lágrimas 

secassem. Ele não comeu nos três dias seguintes. 

Minha mãe e eu finalmente conseguimos persuadi-lo 

a voltar a comer. No ano seguinte, foi minha vez. 

Completei meus exames de admissão para o curso 

superior. Uma vez que meus pais e irmãos insistiram 

que eu tentasse ingressar na faculdade de Swami, 

concordei gentilmente. Na verdade, estava pouco 

interessado em me afastar de casa. 

 Os formulários necessários foram enviados 

ao Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. 

Chegou o momento da prova escrita. Fui a Parthi 

acompanhado por meu irmão. Fiz o exame escrito 

com a intenção de não ser selecionado. Fiz a 

entrevista em um estado de confusão, rezando em 

silêncio, Baba, Mujhko Jaane Do (“Baba, deixe-me 

ir”). 
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No aprisco de Swami como um estudante 

 Aconteceu — a lista final de candidatos 

selecionados foi exibida no quadro de avisos. Eu 

estava confiante de não ser selecionado. Imagine 

meu choque quando meu nome apareceu na lista! 

Meu irmão chorou de alegria porque fui selecionado. 

Ele me acompanhou para o albergue e me entregou 

ao então Diretor do albergue em Prasanthi Nilayam. 

O tempo passou e gradualmente me acostumei à 

rotina da Faculdade-Albergue-Mandir. Meu 

estômago, contudo, não conseguiu ajustar-se ao 

alimento do albergue. Muito cedo tive um ataque de 

disenteria. Fui ao Hospital Geral, onde o Dr. Alreja 

me prescreveu alguns comprimidos. 

 Durante muitos dias, vacilei em tomar os 

antibióticos. Os dias passaram, mas não houve 

melhoras na minha condição. Então, incapaz de 

suportar a angústia, um dia joguei todos os 

comprimidos na cesta de lixo e corri para o Mandir, 

direto do Instituto, sem esperar pela fila do Darshan. 

Fui e sentei na primeira linha, logo em frente à sala 

de entrevistas. 

 Swami terminou seu Darshan regular e 

depois veio até mim. Eu estava tremendo, hesitando 

e cambaleando. Finalmente reuni coragem suficiente 

e disse a Bhagavan, “pet mein dukhta hai” (“minha 

barriga está dolorida”). Houve um silêncio completo 

nos próximos segundos. Então Swami olhou para 

mim e perguntou: “De quantos meses está grávido?” 

Pensei que Swami estava perguntando a outra 

pessoa, mas não, era eu mesmo. Swami continuou 

seu inquérito na mesma linha. Todos riram. Swami 

me perguntou: “Menino, menina ou gêmeos?” Eu 

estava gostando da cena. Depois de alguns minutos 

desse divertido drama divino, Swami materializou 

Vibhuti e colocou-o diretamente na minha boca. 

Minha dor de estômago desapareceu em três 

minutos. 

 Quando eu estava em Parthi, um amigo me 

deu uma cópia de “O Bhagavad Gita como ele é”, de 

Swami Prabhupada. Peguei a cópia para conseguir o 

autógrafo de Swami. Swami me perguntou: “Você lê 

a Gita?” Eu respondi: “Não”. Swami perguntou: 

“Você vai ler isso?”. Eu respondi: “Não, não vou ler 

a Guita. Eu vou desaprender e depois reaprender”. 

Swami me afagou por minha honestidade. Ele 

assinou a cópia da Gita, que é um dos meus mais 

preciosos tesouros. Por sua graça infinita, Bhagavan 

também me deu Padanamaskar. 

 

 

Despertando a Kundalini 

 No albergue, meu quarto era ao lado do 

quarto do administrador. Eu costumava acordar às 2 

da manhã todas as noites, tomar um banho de água 

fria e depois ir ao terraço do albergue para tentar 

fazer meditação. Eu nunca soube como meditar. Mas 

sempre sentava com as pernas cruzadas com uma 

resolução firme e uma humilde oração a Bhagavan 

para que ele me ensinasse as técnicas de Dhyana. E 
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então aconteceu — minhas energias internas se 

abriram e eu me senti despertado pela Kundalini 

Shakti. O que normalmente leva décadas para ioguis 

foi concedido por Bhagavan em apenas dois meses! 

Minha Kundalini ergueu-se do Chakra Muladhara e 

prosseguiu até o Sahasrara Chakra. Também 

consegui a autorização do administrador e do 

arquivista para fazer o voto de mounam (silêncio) 

por 10 dias. Ambos concordaram e concluí com 

sucesso meu voto de silêncio. No último dia, Baba 

me concedeu a tão esperada experiência de samadhi, 

com uma grande e torrencial felicidade. Essa 

experiência durou nove dias completos. Demorei 

seis meses para retornar ao nível normal de 

consciência após essa experiência divina. Durante 

esse período de sadhana, minha intuição foi 

aprimorada e até comecei a escrever poemas 

espontaneamente pela graça de Baba. 

 Depois de voltar de Parthi, entrei em uma 

empresa financeira em Mumbai. Meu irmão, por 

essa época, estava dando continuidade a seu curso 

médico na cidade de Belgaum, no estado de 

Karnataka. Foi o último ano dele. Ele era um 

medalhista de ouro. Ele era um cantor versátil e um 

orador eloquente, que ganhou muitos prêmios 

estaduais. Meu irmão era um fervoroso devoto de 

Bhagavan. Participou de uma peça sobre Shirdi Sai 

Baba na Divina Presença de Bhagavan em 

Dharmakshetra (Mumbai). Ele também compôs 

alguns bhajans sobre Swami. 

 Um dia veio a notícia de que meu irmão 

havia falecido em Belgaum. Ele havia salvado três 

meninas de se afogar. Ele havia saltado na água uma 

segunda vez para resgatar um garoto com deficiência 

física, mas ambos ficaram presos em um redemoinho 

e morreram. Fui com meus pais para Belgaum. Meus 

pais estavam em estado de choque e tiveram que ser 

hospitalizados. Eu tinha que ir e executar os ritos 

finais de meu irmão. 

 Comecei a me perguntar se deveria deixar 

Bhagavan depois de tudo o que aconteceu ou 

continuar a segui-Lo. Meus pais começaram a 

frequentar as atividades do samithi, de serviço 

voluntário, regularmente. Eles me ensinaram uma 

grande lição naquele dia, para nunca ligar a devoção 

a Bhagavan a qualquer coisa que aconteça no plano 

kármico. Passei muitas noites perturbado. Comecei a 

frequentar bhajans, mas fugia no momento em que 

alguém cantava um bhajan que meu falecido irmão 

cantava. 

 

Experiência feliz à margem do Ganges 

 Minha busca pelo mais alto propósito da 

vida continuou. Passei muitos dias no Ashram de 

Shivananda, no Gayatri Ashram e em Neem Karoli 

Baba Ashram. Sentei-me por meses a fio aos pés de 

muitos santos mestres e adeptos. Também assisti a 

Maha Kumbha Mela em Allahabad, Nashik e 

Haridwar. 

 Uma das minhas primeiras experiências foi 

às margens do Ganges. Tentei vários sadhanas e 

estava exausto. Enquanto observava o fluxo do 

Ganges ao meu lado, pensava em assuntos 

mundanos, se eu tinha dinheiro suficiente para 

sobreviver nos dias seguintes. De repente, minha 

mente começou espontaneamente a ir para dentro. 

Senti a terra escorregar debaixo de mim e o céu se 

expandia e retrocedia simultaneamente. Um 
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momento depois, senti uma força terrível brotando 

da base da minha coluna, como uma explosão 

atômica. Senti que meu corpo estava vibrando muito 

rápido e vi muitas correntes de luz através do meu 

terceiro olho. 

 Essa foi a terceira vez que experimentei a 

felicidade suprema (as duas primeiras vezes na 

presença de Bhagavan Baba, em Parthi, quando 

estudava). Isso continuou por muito tempo. Senti 

que meu corpo tinha começado a se contrair até que 

esse sentimento de bem-aventurança se tornou 

insuportável. Perdi a consciência completa do meu 

corpo. Quando recuperei a consciência, vi um Naga 

Sadhu sentado ao meu lado. Ele me deu água para 

beber. Eu ofereci minhas saudações reverentes a ele. 

Após essa experiência, minha Kundalini começou a 

subir e descer continuamente. Fiquei apático e 

inativo. Então, a felicidade mitigada continuou. Eu 

via tudo em nada e nada em tudo. 

 Por volta de 3h da manhã, podia ouvir 

claramente música divina. Inicialmente pensei que 

estava vindo de fora. Só depois percebi que era de 

dentro. Comecei a entender a linguagem intuitiva e a 

frequência vibratória. Durante muitas noites, 

costumava ver meu corpo feito de partículas de luz. 

Após 8 a 10 dias, voltei à consciência normal pela 

prática constante de Hatha Yoga. 

 

Premonição da morte de meu pai 

 Foi no dia 28 de janeiro de 1992, às 7 horas 

da noite, que Bhagavan visitou Thane (Mumbai). 

Todos os devotos do Thane Samithi estavam 

extasiados. Swami abençoou meu pai, a mim e a 

todos os outros devotos. Meu pai era responsável 

pela Organização Sri Sathya Sai Seva no distrito de 

Thane. 

 Era 18 de fevereiro de 1998. Eu disse ao 

meu pai, "No próximo ano, a mesma data não é 

auspiciosa para você. Você terá algum importante 

problema de saúde relacionado a seu coração." Meu 

pai raciocinou, "Baba estará lá. Por que eu deveria 

me preocupar? Nada acontecerá comigo." De certa 

maneira, consegui um sacerdote e fiz o 

mahamrityunjaya homam com o nome de meu pai. 

No ano seguinte, em 18 de fevereiro de 1999, à 

noite, meu pai sucumbiu a um ataque cardíaco. 

Quando ele estava chegando ao fim, ele me 

perguntou, "Quem cuidará de você, quando eu já 

tiver ido?" Respondi prontamente apontando para a 

foto de Bhagavan: "Swami cuidará de nós, você não 

se preocupe." Então cantei Sai Ram em seus ouvidos 

e ele fechou os olhos pacificamente. 

 

Experiências no Monte Kailash 

 O Monte Kailash está 7.000m de altitude, 

nos Himalaias no Tibet. Quatro rios proeminentes 

originam-se em Kailash, nominalmente, 

Brahmaputra, Indo, Sutlej e Karnali. Foi em junho 

de 2006 que Swami me concedeu a oportunidade de 

visitar o Kailash Mansarovar. Tendo chegado ao 

Templo Pasupatinath, em Katmandu, Nepal, fomos a 

uma loja particular para guardar nossa bagagem. Na 

loja, vi uma enorme foto de Bhagavan em tamanho 

real. Novamente, quando estávamos na China, ao 

jantar uma noite, vi claramente que um dos bujões 

de gás apresentava o emblema de Swami. 

 Também sonhei uma noite, enquanto 

descansava em Mansarovar, que Rahu e Nandi me 
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abençoavam no Kailash. Ao fazer Parikrama 

(circunvalação) no Monte Kailash, atingimos uma 

altura de 6.600 metros. Eu estava completamente 

exausto. De repente, vi uma senhora em um Sari 

verde, que pegou minha mão e me escoltou para uma 

zona mais segura do outro lado. Ela então 

desapareceu bem na minha frente. 

 Minha visita a Kailash Mansarovar foi 

coberta pelo canal Aastha na TV, transmitida mais 

tarde. Fui a primeira pessoa em nosso grupo a tomar 

o banho sagrado em Mansarovar. As temperaturas 

eram geladas. Quando entrei para um segundo 

mergulho em nome de minha mãe, algo como uma 

pedra bateu na minha perna. Acabei por encontrar o 

objeto e descobri que era um ídolo de Ganesh, que 

ainda guardo com amor como um tesouro. Quando 

dormi à noite no Kailash, vi a foto de Baba e minha 

mãe durante toda a noite. Swami literalmente me 

transportou através da viagem a Kailash. 

 Em nossa desesperança, Baba é a única 

esperança; em nossa falta de desejos, Baba é nossa 

única realização; e em nosso tremendo desamparo, 

de repente Bhagavan começa a nos ajudar. 

 

- O autor, Sri Shekhar Srinivas, graduou-se no 

Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning em 

1988. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

TRANSFORMAÇÃO PELO AMOR DIVINO 

 

 Depois que a maior parte da minha família 

se instalou em Londres, eu os visitava com bastante 

frequência durante minhas férias de ensino nos 

EUA. Durante uma das visitas, no início dos anos 

80, Papaji descobriu que eu acreditava em Sathya 

Sai Baba como meu Deus, o Kali Avatar de Yuga. 

Ele ficou chocado e me disse: "Não sei o que fiz de 

errado, que você está chamando um ser humano de 

Deus. Ele pode ser um grande homem, mas Deus é o 

poder supremo - a grande energia que nos torna 

todos vivos!" Ele pensava, assim, que eu estava 

chamando um pundit, um sannyasi ou um Swami de 

Deus. Em sua mente, esse tipo de pessoa estava 

sempre atrás de dinheiro. 
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 Eu tentava explicar a ele que Baba era 

diferente e que Ele só estava nos ensinando a viver 

uma vida seguindo os princípios da Verdade, do 

Amor, da Justiça, da Não Violência e da Paz. Eu 

explicava que Sai Baba não estava atrás de dinheiro, 

que Ele estava nos ensinando a compartilhar nosso 

dinheiro com os verdadeiramente carentes, prestando 

serviço desinteressado a eles. Na época em que meu 

pai e eu tivemos essas conversas iniciais, eu já havia 

visitado Puttaparthi e testemunhado as obras de 

caridade de Baba. Eu tinha visto com meus próprios 

olhos como Ele havia transformado uma aldeia com 

educação gratuita, cuidados à saúde e comida para os 

pobres (e, depois, água potável). Todos os anos, 

durante minhas visitas, vi que essas boas obras 

cresciam como cogumelos em comparação ao ano 

anterior. Na verdade, Baba me lembrava muito meu 

pai, do que ele sempre nos ensinou, por palavras e 

ações. 

 Afinal, consegui convencer meu pai a visitar 

Puttaparthi com minha mãe e comigo para ver Sai 

Baba e Seu trabalho. Vim de Boston e meus pais, de 

Londres. Nós deveríamos chegar e nos encontrar em 

Puttaparthi no mesmo dia. Em vez disso, tive três 

dias preocupantes sem notícias (devido às limitações 

de comunicação à época) antes que eles chegassem. 

Disseram que o avião deles havia tido dificuldades 

mecânicas e que tiveram que esperar no Oriente 

Médio até que chegasse um novo avião. 

 Na noite da chegada, meu pai foi enviado 

para o shed masculino — galpões de moradias 

coletivas com banheiros adjacentes ao ar livre; e 

minha mãe, ao shed feminino. Meu pai teve uma de 

suas frequentes e severas cãibras nas pernas, dessa 

vez particularmente grave. Uma experiência tão 

desagradável como essa lhe permitiu testemunhar o 

amor e a compaixão de muitos seguidores e 

voluntários, alguns deles médicos. Havia cinquenta 

ou sessenta pessoas no galpão. Quando meu pai 

expressou sua dor, todos se reuniram ao seu redor e 

cuidaram dele. Deram-lhe um copo d’água salgada 

para acalmar sua cãibra e depois massagearam sua 

perna. Essa foi a primeira vez que meu pai foi 

confrontado com tal amor e compaixão de seus 

semelhantes. Começou a mudar sua perspectiva 

sobre Baba e Seus seguidores. 

 Um dia, mamãe e eu estávamos sentadas no 

Purnachandra, onde Baba iria dar seu Darshan. À 

nossa esquerda, a maioria dos homens estava sentada 

no chão (no modo tradicional indiano) e vi Papaji 

sentado numa cadeira nas filas reservadas para 

deficientes físicos (idosos que não podem sentar no 

chão e outras pessoas com problemas de saúde, algo 

que também está disponível no lado feminino). 

 Quando Swami entrou, eu o vi de pé à frente 

da cadeira de Papaji pelo que parecia ser um longo 

período. No entanto, não consegui ouvir se alguma 

conversa estava ocorrendo. Depois que o Darshan 

terminou, perguntei a Papaji se ele pôde perguntar a 

Baba todas as perguntas que ele tinha, para dirimir 

suas dúvidas, mas ele simplesmente disse, "Eu não 

sei o que aconteceu, mas eu simplesmente não 

consegui falar!" 

 Durante a estadia de meu pai, ele visitou 

Puttaparthi e viu o mercado. Lá ele encontrou 

pessoas que ele percebia como necessitadas. Não 

eram pobres, mas faltavam coisas sofisticadas. Por 
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exemplo, quando foi ao cabeleireiro, notou que suas 

ferramentas de trabalho eram antiquadas. Como de 

costume, Papaji começou a fazer uma lista de todas 

as coisas que compraria e enviaria para essas pessoas 

quando voltasse para a Inglaterra! 

 Um dia, enquanto estava fazendo compras 

em Puttaparthi, Papaji comprou um calendário 

metálico que tinha uma imagem completa de Swami 

sobre ele. A imagem de Baba ia de Sua coroa de 

cabelo até seus pés. O calendário era composto de 

placas de metal, semelhantes às cartas de jogar, que 

incluíam os meses, dias e anos; Presos à placa 

principal, estavam bolsos para segurar as placas não 

utilizadas, posicionadas logo acima dos pés de 

Swami. Papaji gostou muito do calendário e 

comprou seis, um para cada um de seus cinco filhos 

e um para sua casa. Ele colocou seu calendário 

acima da lareira na sala de jantar. Ao acordar de 

manhã, antes mesmo de fazer uma xícara de chá, 

tornou-se seu ritual ir e mudar o dia do calendário e, 

no final de cada mês, a placa correspondente. 

 Eu visitava meus pais na Inglaterra com a 

maior frequência possível para o Natal. Durante uma 

dessas visitas, de manhã cedo, enquanto tomava meu 

chá com ele, ele me pediu que olhasse o calendário 

— especialmente para os olhos de Swami. Olhei e 

encontrei os olhos de Swami bem abertos, e disse 

isso a ele. Ele então explicou que, sempre que olhava 

para o rosto de Swami, Swami acenava para ele! Às 

vezes, Swami fazia isso com Seu olho direito, às 

vezes com o esquerdo, insistiu Papaji. Eu ri quando 

soube que Swami estava deixando Papaji saber que 

não era apenas uma foto ou uma pessoa, mas Deus. 

E que ele estava, portanto, muito presente na casa 

com Sua Força de Energia Superconsciente, Sua 

Onipresente Realidade. Então percebi que todos os 

dias, quando Papaji mudava as placas, ele tocava 

automaticamente os Pés Divinos de Baba! 

"Mas o Avatar completo (Deus não diminui quando 

Ele se projeta em um corpo humano para si) tem 

duas características que anunciam que Ele é um sem 

um segundo. A primeira é: Ele está presente onde 

quer que esteja Sua forma (ou imagem). A segunda: 

Ele está inseparavelmente ligado a Seu Nome (e 

todos os Nomes pelos quais a raça humana conhece 

Deus são os seus!)." 

Loving God, N. Kasturi, p. 360 

 Papaji era um sobrevivente de AVC que se 

recuperou o suficiente para continuar apreciando, 

com a ajuda de um bom atendimento médico, sua 

vida com seus filhos e netos. No entanto, vivendo 

tão longe dele, muitas vezes eu me preocupava com 

Papaji, apesar de saber que Swami estava cuidando 

dele. Mas Swami realmente não queria que eu me 

preocupasse com isso. Em outubro de 1986, Swami 

veio a mim em um sonho e me disse: "Não se 

preocupe com seu pai; Eu lhe dei mais dois anos!" 

 Meu pai faleceu dois anos depois da data 

desse sonho, em 22 de julho de 1988. Era hora de ele 

assumir sua próxima missão. Poucos dias antes da 

partida de sua estada terrena, seu único pedido para 

mim era continuar a viver minha vida guiada por 

Nishkama Karma, o serviço desinteressado. Eu lhe 

assegurei que o faria. 

 Durante a mesma visita — seria a última 

estada no hospital — ele me disse algo muito 

profundo. Ele me disse que toda vez que ele fechava 
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os olhos, sentia paz e alegria completas. Ele 

acrescentou que se viu cercado por todos os 

personagens Divinos do Ramayana (a escritura 

favorita de minha mãe, que ela havia compartilhado 

conosco durante nossa infância e apreciado durante 

toda a vida). Eles não apenas dançaram para Papaji, 

mas conversaram com ele. Agradeci a Swami por 

elevar a consciência de meu pai para entender que 

seu Deus sem forma poderia também entrar em 

formas humanas. Meu pai acreditava que os 

personagens de Ramayana eram apenas isso — 

personagens históricos. Agora ele percebia que eram 

formas de Deus, quando o visitaram próximo ao fim 

de sua vida terrena. 

 Swami diz que todos nós chegamos a esse 

mundo chorando, enquanto outros riem. No entanto, 

devemos pelo menos viver uma vida que nos permita 

partir com um sorriso, enquanto outros choram! 

Papaji fez exatamente isso. No final de sua vida, 

estava em um hospital em Bromley, Kent 

(Inglaterra). Um domingo, depois de seu banho 

matinal pelas enfermeiras, a enfermeira trouxe-lhe a 

bandeja do café-da-manhã e os remédios. Ele lhe deu 

um grande sorriso e teve o último suspiro. A 

enfermeira informou a meu irmão Subodh que, em 

seus 50 anos de trabalho, ela nunca havia 

testemunhado uma passagem como a que meu pai 

experimentou — partindo com aquele sorriso 

radiante em seu rosto! 

- Extraído de "Experimentando Sathya Sai 

Baba" pela Dra. Indra Mohindra. 

Deus é omnipresente; Ele é imanente em todo ser na 

mesma medida. Então, o ser humano deve visualizá-

Lo igualmente em si mesmo e nos demais. 

- Baba 

 

ESPECIAL 

UMA EXPERIÊNCIA DE BEM-

AVENTURANÇA E UMA CURA MILAGROSA 

G. Geethanath 

 

 Eu gostaria de compartilhar uma 

maravilhosa experiência que miraculosamente me 

curou de uma doença cardíaca fatal chamada 

cardiomiopatia dilatada. Eu fui “apresentado” a 

Swami (ou melhor, Ele me atraiu até Ele) quando eu 

tinha apenas 6 anos de idade. Isso foi em 1962. Uma 

fotografia de Swami sentado numa cadeira com 

apenas uns arbustos ao fundo nos foi oferecida por 

meu tio quando meu pai estava doente e estava de 

licença do trabalho. 

 Deixe-me adiantar o tempo para novembro 

de 2003. Depois de voltar de nossa visita anual a 

Prashanti Nilayam, eu peguei um grave resfriado e 

recebi antibióticos para uma infecção do trato 

respiratório superior. Depois que o resfriado e a 

infecção estavam curados, eu tive um problema de 

respiração. Eu tinha que parar para recuperar o 

fôlego depois de caminhar uma distância de 3 ou 5 

metros. A opinião médica era que isso era devido à 

reação aos antibióticos que eu havia tomado. 

“Continue a sua rotina normal”, eu fui aconselhado. 

Eu continuei por um mês inteiro. 



23 
 

 

 No final de dezembro de 2003, fiz um 

eletrocardiograma. O diagnóstico foi cardiomiopatia 

dilatada. A fração de ejeção era de 22% (a fração de 

ejeção de um coração saudável deve ser de cerca de 

60%). Cardiomiopatia dilatada é uma doença em que 

o músculo cardíaco desenvolve uma protuberância e 

aí o bombeamento do sangue se torna difícil. Isso 

dificulta a circulação devido à falta de ar e, na 

maioria das vezes, leva à morte. No meu caso, isso 

aconteceu devido a uma infecção viral no coração. 

Recentemente, eu li no jornal que muitos pacientes 

com esta doença sobreviveram através de transplante 

de coração. 

 De algum modo, pela graça de Swami, eu 

decidi que uma atitude otimista e positiva iria me 

curar. Eu achava e dizia para todo mundo que eu ia 

me recuperar. Eu estava me sentindo muito feliz. De 

fato, um médico amigo comentou que eu parecia 

extraordinariamente feliz. 

 Exames indicaram que minha função renal 

também tinha deteriorado. O nível de creatinina 

estava em torno de 3.5 mg/dL. Eu dei entrada no 

Hospital Universitário em Trivandrum (atualmente 

Thiruvananthapuram), em 5 de janeiro de 2004. 

Deram-me comprimidos de aspirina para diluir o 

sangue e recebi uma dieta para os rins. Eu sempre 

me concentrava no Atma. Embora eu estivesse muito 

confiante na minha recuperação, eu também decidi 

que se Swami quisesse que eu morresse, eu também 

tinha que aceitar isso com calma.  

 Na noite de 14 de janeiro de 2004, eu tive 

uma experiência maravilhosa. Eu comecei a sentir 

frio. Primeiro, eu reduzi a velocidade do ventilador. 

Depois, fechei a janela. Porém, eu sentia mais frio. 

Eu pensei que talvez eu fosse morrer. Mas eu não 

tive vontade de chamar os médicos, pois não havia 

sintomas  a descrever para eles. Então, de repente, 

algo aconteceu. Eu entrei em um estado de extrema 

felicidade (bem-aventurança). Era meia-noite. Este 

estado continuou por exatamente 12 horas. Eu pensei 

que a vida ia ser o “paraíso”. Porém, exatamente ao 

meio-dia de 15 de janeiro (que também era uma 

quinta-feira), eu voltei ao normal, para meu 

desapontamento. O estado de bem-aventurança 

desaparecera abruptamente – tão abruptamente como 

começara. De acordo com Swami, o Atma é 

Anandamaya Kosha (o envoltório da felicidade) e a 

meditação constante sobre o Atma provavelmente 

me levou a esse estado. 

 Agora, chegando à parte da cura. De manhã 

(quando eu ainda estava no estado de bem-
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aventurança), o exame de sangue indicou que o nível 

de creatinina tinha baixado de 3.5 mg/dL para 2.5 

mg/dL e o eletrocardiograma mostrava uma fração 

de ejeção de 58% (a de um coração saudável). Era 

inacreditável. Entretanto, minha felicidade não 

aumentou ao ouvir sobre esta melhora. Meu nível de 

felicidade era tão alto que estas coisas pareciam 

triviais. E também, como eu sempre tinha achado 

que eu iria melhorar, a súbita recuperação pareceu 

natural para mim. Eu recebi alta do hospital no dia 

17 de janeiro de 2004. 

 Eu prossegui com minhas atividades com 

cautela, mas sem me preocupar. Meu lema era 

"tomar todos os cuidados, mas não se preocupar". 

Na noite de Shivaratri (em fevereiro ou março), eu 

pude participar dos bhajans durante toda a noite no 

Centro Sai da Cidade de Thiruvananthapuram. Em 

novembro de 2004, também visitei o famoso tempo 

Sabarimala, em Kerala, o que demanda uma subida a 

pé de duas horas. 

 Algum tempo depois disso, minha esposa 

Sudha e eu fomos a Prasanthi Nilayam. Swami tinha 

ido a Brindavan por um dia. Nós estávamos subindo 

a colina a partir da Árvore da Meditação em direção 

à estrada que leva à secretaria da universidade. Um 

homem e seu filho estavam sentados à margem do 

caminho. Ele disse que eles tinham vindo para uma 

cirurgia cardíaca no hospital de Swami. Embora a 

cirurgia fosse gratuita, ele precisava de dinheiro para 

outras despesas. Eu lhe dei uma nota de 50 rúpias 

(ou de 100 rúpias) e segui adiante. Ele então pediu à 

minha esposa um pouco mais de dinheiro. Ele disse 

a ela: “Peça ao seu marido; ele vai dar.” Nós fomos 

em frente sem dar mais dinheiro. Eram cerca de 11 

horas da manhã. 

 À noite, em torno das 20hs, o mesmo 

homem se aproximou de nós na entrada da cantina. 

Nós estávamos andando em direção à deidade de 

Gayatri Devi. Eu me senti um pouco irritado 

achando que a pessoa tinha vindo de novo pedir 

dinheiro. Ao invés disso, ele disse: “Nós rezamos 

por sua saúde em frente da imagem de Ganesha. 

Você não terá mais problemas de saúde.” Nós 

seguimos. Ao olhar para trás casualmente, 

descobrimos que o homem tinha desaparecido. 

 Quase não havia ninguém lá naquela época 

(porque Swami não estava em Prasanthi Nilayam 

naquele dia) para ele poder desaparecer na multidão. 

Nós ficamos espantados e olhamos para os lados de 

um jeito confuso. Um voluntário Seva Dal veio 

correndo em nossa direção para perguntar quem nós 

estávamos procurando. Nós não dissemos a ele e 

seguimos adiante. Hoje, eu acho que podíamos ter 

contado a ele. A situação do meu coração tem 

permanecido estável e saudável desde então. Eu 

tenho outros problemas de saúde como função renal 

debilitada (mencionada anteriormente), problemas 

neurológicos e psicológicos, os quais estão sob 

razoável controle com remédios e controle de dieta. 

Há muitas evidências de que tudo isso foi posto sob 

controle por Swami, que não permite que esses 

problemas aumentem. 

 Conhecer Swami é a suprema “herança” que 

eu recebi de meus pais. Meu pai, falecido Sri Gopala 

Shenoi, costumava participar ativamente das 

atividades do Centro Sri Sathya Sai em 
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Thiruvananthapuram e também serviu ali como 

presidente, por um ano, na década de 1970. 

 Hoje, a presença física de Swami não pode 

ser experimentada. Eu visitei Prasanthi Nilayam 

somente uma vez após o Maha Samadhi de Swami. 

Eu tento sentir Sua presença onde quer que eu esteja 

e tento seguir Seus ensinamentos cada vez mais. 

Swami também aparece frequentemente em meus 

sonhos. 

 Samasta Lokah Sukhino Bhavantu (Que 

todos os seres de todos os mundos sejam felizes!) 

– O autor é um antigo Vice-diretor de Projetos da 

Organização de Pesquisas Espaciais Indiana, em 

Thiruvananthapuram, Kerala. 

 

 

CANTINHO DOS ESTUDANTES 

O TOQUE DE MIDAS 

Meera Amit Trivedi 

 

 Bal Vikas Sri Sathya Sai: o próprio nome 

implica no florescimento da criança. É o processo de 

moldar o barro para formar esculturas maravilhosas 

de retidão e beleza. Nos anos iniciais e 

impressionáveis de uma criança, Bal Vikas ajuda as 

mentes jovens a criar e cultivar os valores corretos 

da vida, a adquirir os hábitos da disciplina e 

honestidade, que não existem no mundo moderno da 

Kali Yuga. Com as bênçãos de nosso amado 

Bhagavan, nossos Gurus se esforçam para imbuir em 

nós a chama do conhecimento e da consciência, que 

prometem arder com mais intensidade à medida que 

nos guiam para sermos homens e mulheres ideais, 

lutando por uma sociedade ética, determinada e 

pacífica. Visa harmonizar a mente e o espírito, e 

remover, como minha Guru chama, a casca das seis 

más qualidades da raiva, luxúria, ganância, apego, 

orgulho e ciúme, para descobrir o puro coração, 

sempre pronto a prestar serviço a seus companheiros 

humanos.  

 

 Sete anos na jornada rumo à Senda Divina e 

consigo realmente sentir a transformação que ela 

promoveu em mim. Posso sentir a diferença entre o 

que sou e o que eu poderia ter sido. Nunca pensei 

que frequentar uma aula uma vez por semana me 

traria tanto impacto. Começamos com historinhas 

com morais simples que nós todos procurávamos 

descobrir, e os jogos de valores, pelos quais 

esperávamos a semana toda. 

 Através de jogos, tais como o de fazer de 

conta, fazíamos o papel de bons e maus atores, 
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aprendendo, não somente os ensinamentos literais, 

mas também a importância do trabalho em equipe. 

Descobri que minha concentração geral e meu estado 

de alerta melhoraram muito através de jogos de 

memória e questionários orais. As discussões sobre 

histórias mitológicas e as explicações subsequentes 

eram sempre as sessões que mais provocavam o 

pensamento. Sempre me considero muito afortunada 

por ter a permissão de aprender Bhaja Govindam e 

poder receber a exposição da ideologia da Gita. É 

sempre como se Bhagavan estivesse penetrando em 

meus medos mais profundos e me ensinando a 

vencê-los, sejam eles acadêmicos ou nas 

competições de recitação de Slokas. Não há sequer 

uma esfera de minha vida em que Bal Vikas tenha 

deixado de dar o seu toque de Midas. Nossas preces 

diárias, os Bhajans semanais me proporcionaram 

tanta energia positiva que não posso deixar de me 

sentir abençoada. Os eventos esportivos e as canções 

de Natal eram simplesmente a diversão máxima! 

 O que mais me impactava era o Serviço no 

Hospital Tata, aonde íamos distribuir alimentos para 

os pacientes de câncer e para suas famílias 

desamparadas, que tinham feito das calçadas seu lar 

e suportavam as dores da fome e a fúria do tempo, 

entrava dia e saía dia, por causa de um dos seus 

entes queridos. Isto me revolveu por dentro, e me fez 

lamentar toda vez que eu me queixei por não 

conseguir o que eu queria. Senti uma tristeza 

incomparável e uma felicidade desconhecida. Só 

podia orar ao Senhor para que derramasse sua 

compaixão sobre essas pessoas necessitadas neste 

mundo indiferente. Sentia isso profundamente, mas, 

na mesma hora, Baba jogava Sua carta e eu era 

apresentada ao conceito de Karma, que me fez sentir 

um senso de equanimidade frente às coisas do 

universo. Senti-me profundamente grata por tudo 

que tinha, e me esforcei com mais empenho para ser 

uma estudante Bal Vikas perfeita. “Não ore para ter 

as coisas de que você gosta, mas para gostar das 

coisas que você tem.” 

 E por último, mas não menos importante, é 

impossível descrever a gratidão que sinto por meus 

Gurus, que enriqueceram nossas vidas e mudaram 

nossa trajetória incerta para a Senda Divina… a 

única forma de retribuir a esses anjos de Deus que 

vieram iluminar nossas almas neste mundo trevoso e 

caótico é passar adiante a chama do conhecimento e 

do amor a todo ser humano, ou, como Swami diz, 

Divyatmaswarupularas… de modo que, no dia em 

que estivermos de pé diante do altar do Senhor, Ele 

esteja orgulhoso de nós por transformarmos o 

mundo num epítome de amor e retidão. 

 

Dicas de Swami para os Estudantes 

Façam da natureza seu professor, em vez de 

confiarem demasiadamente em livros. O vasto 

universo tem muitas lições a ensinar. Façam do 

coração seu preceptor. Estimem Deus como seu 

melhor amigo. Ele nunca os decepcionará, 

diferentemente da maioria dos amigos de tempos 

prósperos do mundo. Prefiro ouvir que vocês 

ganharam um bom nome por seu comportamento do 

que um elogio por sua escolaridade. Não calculem 

quanto dinheiro vocês podem ganhar com seu 

diploma. Vocês devem se perguntar: “Que posso 

fazer por minha família? Que ajuda posso prestar a 
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meus companheiros?” Educação não é para 

garantir um trabalho. É para adquirir conhecimento 

e sabedoria. É um infortúnio que a educação tenha 

sido ligada a empregos e ao ganho de dinheiro. 

Vocês devem circular entre as pessoas com o 

espírito amigável e camarada. Não odeiem ninguém. 

Sigam o princípio: “Ajudem Sempre, Não Firam 

Jamais”. 

 

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

F R A N Ç A 

 As Nações Unidas estimam que centenas de 

milhares de eritreus escaparam de injustiça e 

opressão em seus países natais no norte da África em 

anos recentes, buscando abrigo na Europa. Tocados 

por sua condição, voluntários belgas e holandeses da 

Organização Internacional Sathya Sai (OISS) 

coletaram materiais para ajudar os refugiados que 

vivem em acampamentos no norte da França. 

Trabalhando com membros do Grupo Sathya Sai 

Veurne no sul da Bélgica e da organização Zebrapad 

Veurne, que administra um armazém para ajudar os 

refugiados, os voluntários coletaram e transportaram 

várias mercadorias para o armazém em fevereiro de 

2017. Membros da OISS levaram em seguida 

legumes frescos e alimentos básicos por estrada para 

Steenvoorde, França, para atender refugiados 

eritreus em abrigos de um dia. Os voluntários 

também transportaram o alimento restante para um 

acampamento de refugiados em Norrent-Fontes, que 

ajuda centenas de refugiados. A OISS ajudou 

milhares de pessoas neste último acampamento 

durante os últimos oito anos. Os voluntários Sathya 

Sai conversaram amorosamente com os refugiados e 

ficaram gratos pela oportunidade de ajudar. 

 

Serviço aos refugiados, França. 

 

I N D O N É S I A 

 Em 1º de março de 2017, seis voluntários do 

Grupo Sathya Sai de Estudos de Medan começaram 

a reconstruir uma ponte em Dalan Naman, no distrito 

de Kuala, em Langkat, no norte de Sumatra, 

ajudados por quatro moradores da aldeia e cinco 

trabalhadores. A ponte, que é muito utilizada, é 

essencial para a movimentação entre as aldeias de 

Dalan Naman e Sei Penjara. Esta é a segunda ponte 

que a equipe refez. A ponte estava totalmente 

danificada, pondo em risco a segurança dos aldeões; 

um estudante secundário ficou seriamente ferido 

depois de cair dessa ponte de uma altura de 15 

metros. Os voluntários construíram a nova ponte 

com aço de alta qualidade para garantir sua 

resistência. A ponte, de 73 metros de comprimento e 

dois metros de largura, destinada tanto a pedestres 

quanto ao uso de motociclistas, foi chamada de 

“Ame a Todos, Sirva a Todos”. Foi concluída em 11 

de março e inaugurada em 16 de março de 2017, em 

meio a celebrações com a presença de autoridades 

locais da aldeia e membros do Grupo de Estudos 

Sathya Sai.   
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A ponte antiga e a nova, Indonésia. 

 

H O N G  K O N G 

 “Casas-gaiola” são cubículos com divisórias 

dentro de pequenos apartamentos, que são alugados 

a residentes de baixa renda ou desempregados de 

Hong Kong ou imigrantes de baixos recursos da 

China. Os cubículos são áreas residenciais mínimas 

separadas por tábuas de madeira ou camas separadas 

por malhas de arame. Localizam-se frequentemente 

em edifícios velhos, deteriorados, de vários andares, 

e que não possuem elevadores.  As casas-gaiola 

oferecem condições pobres de moradia que podem 

ser perigosas e anti-higiênicas. Desde 2004, a OSSI 

de Hong Kong ajuda ocupantes dessas casas-gaiola a 

cada seis semanas, levando arroz e produtos básicos, 

como também companhia amorosa. Devido ao 

trabalho árduo dos voluntários da OSSI, o número 

de pessoas servidas cresceu de 30 em 2004 a 120 em 

2017. Essas atividades de serviço, agora realizadas 

bimensalmente, atraem pessoas que desejam servir 

aos necessitados, além dos membros da OSSI. Em 

22 de janeiro de 2017, além de arroz e outros 

produtos alimentícios, o grupo ofereceu biscoitos 

chineses tradicionais e cachecóis coloridos aos 

necessitados, para marcar a chegada do Ano Chinês 

do Galo. 

 

Servindo aos necessitados em Hong Kong. 

 

P O R T O   R I C O 

 O Instituto Sathya Sai de Valores Humanos 

apresentou um novo livro com histórias sobre 

valores humanos num evento em Caguas, Casa del 

Ajedrez, em 21 de janeiro de 2017. O livro em 

espanhol, Reflexiones Contadas: Cuentos de Valores 

Humanos, inclui 35 histórias sobre temas de valores 

humanos, 20 das quais foram escritas por estudantes, 

seis por pais e nove por professores de escolas de 

Porto Rico. Entre os 70 participantes estava o 

Diretor de Desenvolvimento Humano da Cidade de 

Caguas. O Dr. Miguel Virella Espinosa, professor da 

Univeridad Interamerica de Porto Rico, apresentou o 

livro. Uma banda de uma escola particular, a 

Academia Militar do Ponto Norte de Manati, fez 

uma bela apresentação musical, apreciada 

inteiramente pela audiência. Os participantes ficaram 

impressionados quando uma estudante, afligida por 

um mutismo seletivo, apresentou-se no palco e leu, 

em voz alta, a história que ela havia escrito, 

encorajada pelo apoio amoroso dos pais e do 
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representante do Instituto Sathya Sai de Valores 

Humanos. O evento foi comentado num jornal local. 

 

Apresentação musical durante o lançamento de um 

livro novo com histórias de valores humanos. 

 

R Ú S S I A 

 De 24 a 27 de fevereiro de 2017, 35 líderes 

sênior da Zona 8 da OSSI realizaram seu encontro 

anual em São Petersburgo, Rússia. Representantes 

do Azerbaijão, Bielo-Rússia, Cazaquistão, Moldávia, 

Rússia e Ucrânia discutiram o trabalho que está 

sendo feito em toda a Zona. Neste ano, como parte 

do Projeto Global Servir ao Planeta de 2016 da 

OSSI, voluntários acharam abrigos para cães e gatos 

de rua, ajudaram a levar cachorros para passear, 

forneceram alimento animal e fizeram reparos e 

melhorias nas dependências de abrigos animais. Em 

São Petersburgo, voluntários Sathya Sai prestaram 

assistência na renovação e melhoramento de 

estábulos e cercados para cavalos, burros, coelhos, 

bodes, gatos e cachorros. Os cavalos são usados em 

terapia hípica para crianças. 

 

Encontro anual do conselho de representantes da 

Zona 8 da Organização Sathya Sai Internacional, 

realizado na Rússia. 

 Depois, foram feitos planos para a próxima 

temporada do Projeto Servir ao Planeta, sob o tema 

“Proteja o Planeta”. Líderes experientes da OSSI 

convidaram os voluntários a plantar pelo menos duas 

árvores para proteger e nutrir a Mãe Terra. Também 

discutiram sobre postar anúncios instando os 

residentes a participar de encontros públicos sobre 

temas ambientais. Foram usadas, de forma extensa, 

as redes da mídia social e da internet para alcançar o 

público. 

 - Organização Internacional Sathya Sai. 

 

Í N D I A 

Andhra Pradesh: O templo do Senhor 

Venkateswara em Tirumala, no estado de Andhra 

Pradesh, é um dos santuários dos seguidores de 

Vishnu mais famosos da Índia. Este templo 

mundialmente renomado é visitado por mais de 

trinta milhões de devotos todo ano. O Tirumala 

Tirupathi Devasthanams (TTD), fundado em 1932, 

cuida da administração e das atividades múltiplas do 

templo e de outros santuários. Arranjos elaborados 
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foram feitos para o bem estar dos peregrinos e para o 

funcionamento apropriado dos vários rituais e 

festivais. O TTD tem milhares de empregados e 

vários departamentos empenhados em prestar 

sempre os melhores serviços aos devotos. 

 Em dezembro de 2015, a TTD criou a Célula 

de Serviço Sri Vaari Seva para expandir as 

atividades de Serviço (Seva) com a participação de 

profissionais comprometidos, oriundos de outras 

organizações voluntárias reconhecidas. Neste 

contexto, Sri Chadalawada Krishnamurthy, dirigente 

do TTD, visitou Puttaparthi e discutiu com os 

membros do Fundo Central Sri Sathya Sai. Em 

virtude disto, decidiu-se que a Organização de 

Serviço Sri Sathya Sai de Andhra Pradesh daria a 

assistência necessária para treinar os prestadores de 

serviço, Sri Vaari Sevaks numa base sistemática. 

Uma equipe, formada por Sri S.G. Chalam, 

presidente estadual da Organização Sri Sathya Sai, 

visitou Tirumala para se inteirar dos vários aspectos 

do sistema existente, para visualizar o 

melhoramento, a metodologia de treinamento, as 

expectativas bem como as limitações. Com base nos 

dados do TTD, um manual de orientação foi 

preparado pela Organização Sai, e se deu início a um 

programa de treinamento de longa duração, em 4 de 

maio de 2016. 

 Em dezembro de 2016, Sri Nimish Pandya, 

presidente da Organização Sathya Sai de Serviço 

(OSSS) de toda a Índia, Sri Vijya Bhaskar, membro 

do Fundo Central Sri Sathya Sai, e outros fizeram 

uma visita a Tirumala e foram calorosamente 

recebidos pelo dirigente e funcionários. Um livreto 

contendo sugestões relevantes feitas pela OSSS a 

respeito da expansão do Sri Vaari Seva, o 

estabelecimento de centros de treinamento, medidas 

para a melhoria da qualidade do serviço, etc., foi 

apresentado na ocasião. Dois CD’s contendo 

Bhajans, especialmente preparados para Tirumala, 

também foram apresentados. 

 

Sri Vaari Seva - sessão inaugural de treinamento. 

 O programa diário de bhajans e satsang foi 

continuado pela OSSS de maio a dezembro de 2016. 

Os Sevaks (prestadores de serviço) foram treinados 

em aspectos como a importância do amor e do 

serviço, a eficácia da lembrança constante dos 

nomes do Senhor, bem como a necessidade de 

sadhana diário, asseio, fala doce e restrita, 

vegetarianismo, etc. Um estudo do retorno de 430 

equipes mostrou que essas sessões foram uma fonte 

de experiências felizes. Responsáveis de vários 

departamentos observaram e expressaram uma 

diferença notável com relação à atitude, o 

comportamento e o compromisso dos Sevaks. Cerca 

de 54.000 Sevaks passaram pelo treinamento até o 

fim de fevereiro de 2017. 

 

Gujarat: Em 30 de março de 1967, Bhagavan 

visitou Navsari, uma cidade no sul de Gujarat. Foi 

realizado em encontro público num lugar chamado 
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Solar de Lunsikui, onde milhares de pessoas de 

várias partes de Gujarat tiveram o Darshan Divino 

de Bhagavan nesse dia auspicioso. 

 

Uma parte dos participantes na celebração do 

jubileu dourado da visita de Bhagavan a Navsari, 

Gujarat. 

 Marcando o completar de 50 anos deste 

evento, em 30 de março de 2017, o Navsari Samithi 

celebrou o ano do jubileu de ouro da visita de 

Bhagavan com entusiasmo total. Organizou-se uma 

grande cerimônia para comemorar a visita, no 

mesmo lugar, o Solar Lunsikui. O Palkhi (palanque) 

de Swami foi decorado e os devotos o trouxeram do 

Centro Sai de Navsari para o Solar Lunsikui em 

procissão. Mais de 5.000 pessoas dessa área 

participaram dessas celebrações. Às 17h45, a 

carruagem de Swami entrou no solar Lunsikui ao 

som de música devocional. O programa começou às 

18hs, com o Omkar e o canto dos Vedas pelos 

estudantes de Bal Vikas. Em sua fala inaugural, Sri 

Manohar Trikannad, Presidente da Organização Sri 

Sathya Sai de Serviço do estado de Gujarat, deu as 

boas vindas aos devotos presentes na ocasião e 

descreveu brevemente as atividades desempenhadas 

pela OSSS de Gujarat. Foi mostrada à assembleia 

uma pequena apresentação que incluía fotografias da 

visita de Bhagavan a Navsari e de várias atividades 

da Organização Sai em todo o mundo e em Navsari. 

Com sua voz melíflua, uma cantora bem conhecida, 

Smt. Anita Pandit (Sadja), apresentou um programa 

devocional musical. A música devocional de tocar a 

alma foi apoiada por uma equipe de 19 músicos, 

incluindo dois ex-estudantes da faculdade de música 

de Swami. 

 

Karnataka: Durante os últimos 18 meses, devotos 

de 19 distritos do estado de Karnataka participaram 

coletivamente do canto do Gayatri Sri Sathya Sai 

(Om Saiswaraya Vidmahe, Sathya Devaya 

Dheemahi, Thannah Sarvah Prachodayat) em 48 

centros, compreendendo os Centros Sai e as Escolas 

Sri Sathya Sai do estado de Karnataka. 

Cumulativamente, os cerca de 6.000 membros 

cantaram o Sai Gayatri Mantra mais de 23 milhões 

de vezes. Isto só foi possível graças às bênçãos de 

Bhagavan Baba e a determinação espiritual dos 

devotos Sai. 

 Para marcar a conclusão desse grande 

evento, a Organização Sri Sathya Sai de Karrnataka 

organizou um Sri Sai Gayatri Maha Yaga no Ashram 

de Bengaluru em 6 e 7 de maio de 2017. O programa 

começou às 16h15 do dia 6 de maio, com uma 

grandiosa procissão de devotos seguida por Kalasha 

Sthapana, Rudrabhishekam e outros rituais, em meio 

ao cântico sagrado dos Mantras Védicos. O 

programa em 7 de maio de 2017 começou às 7h30 

da manhã com Bhajans seguidos pelo Sri Gayatri 

Homa, falas de dignitários e cântico dos Mantras 
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Védicos. Um almoço suntuoso foi servido a todos os 

devotos ao final do programa. 

 

Sri Sai Gayatri Maha Yaga, Ashram Brindavan, 

Bengaluru. 

 

Manipur: A Área de Serviço da Organização Sri 

Sathya Sai de Manipur organizou um acampamento 

para doação de sangue a nível estadual no domingo 

de 9 de abril de 2017, no Instituto Regional de 

Ciências Médicas (RIMS) de Lamphelpat, Imphal.  

 

 Doação de sangue, Manipur.

 O programa começou às 10hs da manhã com 

o acendimento da lâmpada pelo presidente da 

Organização do estado de Manipur, Sri H. Manihar 

Singh, seguido por uma fala do Dr. A. Barindra 

Sharma, da RIMS, que falou sobre a importância da 

doação de sangue os devotos presentes. Ao todo, 115 

devotos doaram 64 unidades de sangue. As 

autoridades do RIMS agradeceram à Organização 

Sai de Manipur por esse serviço desinteressado. 

Bengala Ocidental: A Rodovia Nacional 55, estrada 

arterial que liga as planícies às montanhas, de 

Siliguri a Darjeeling, fica intransitável após as 

chuvas devido aos deslizamentos e ao 

transbordamento de água das chuvas. Para prevenir 

os deslizamentos de terra, o transbordamento de 

água das chuvas e o bloqueio dos drenos, uma 

operação maciça de limpeza do dreno tem sido 

empreendida anualmente pela Organização Sai dos 

distritos de Darjeeling do Sul e Darjeeling do Norte, 

conjuntamente, em 1º de maio, desde o ano de 2007. 

 

Limpeza de uma Rodovia Nacional em Bengala 

Ocidental. 

 Este ano, contou-se com a participação de 

mais de 3.500 membros, incluindo estudantes Bal 

Vikas, pais e membros Seva Dal, que trabalharam 

incansavelmente desde cedo da manhã até tarde da 

noite. Como sinal de distinção, este ano, se juntaram 
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aos membros Seva Dal, em lugares distintos, o 

presidente nacional da Organização Sai, o vice-

presidente nacional, coordenadores nacionais e a 

equipe estadual de Bengala Ocidental, que inclui o 

presidentes do estado, os vice-presidentes estaduais e 

os coordenadores estaduais. A equipe estava de 

passagem para o aeroporto de Bagdogra, vindo de 

Darjeeling, como parte da visita do presidente de 

toda a Índia a Bengala Ocidental. 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

O Entusiasmo é o Paraíso 

Descartem a ilusão de haver envelhecido ou estar 

doentes, enfraquecidos e debilitados. Algumas 

pessoas contam os anos, lamentam o avanço da 

idade e tremem como covardes, com medo da morte. 

Mas lembrem-se de que o entusiasmo é o paraíso, o 

desânimo é o inferno. Tenham sempre alguma tarefa 

para fazer e façam-na tão bem que isso lhes dê 

alegria. 

– Baba 

 


