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Existe uma tendência de se confundir renúncia com a 
desistência total de tudo. Renúncia, na verdade, significa 
alcançar um estado de perfeita equanimidade. As pessoas 

podem criticá-lo ou podem elogiá-lo; aceitem ambos com um 
sentimento de equanimidade. Uma pessoa pode tentar feri-lo 

enquanto outra procura fazer-lhe bem; trate ambas as 
situações com equanimidade. Em um negócio, pode ocorrer 

uma perda, ao passo que pode vir lucro de outro; trate-os da 
mesma forma. 

- Baba 
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DISCURSO DE UGADI (ANO NOVO 
INDIANO) 

TRABALHEM UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOS VILAREJOS 

 

Encarnações do Amor Divino! 

           De Prabhava a Akshaya, decorreram 60 
anos no calendário télugo. Os outros nomes 
para estes anos são: Vibhava, Sukla, 
Pramodutha, Prajotpatthi, Angirasa, Srimukha, 
Bhava, Yuva, Dhathu, Easwara, Bahudhanya, 
Pramadhi, Vikrama, etc… Este ciclo culmina no 
60º. Ano com o nome de Akshaya. Este corpo 
nasceu no ano de Akshaya e viu outro ano de 
Akshaya após a passagem de 60 anos. Este 
ciclo se repetirá novamente com a passagem 
de 120 anos. 

Cultivem desejos nobres 

           Este ano, chamado de Sarvajit, é muito 
significativo para que o homem perceba sua 
divindade. O homem tem inúmeros desejos. O 
ano Sarvajit é significativo para atingir seus 
nobres desejos e o avanço em todos os campos 
– moral, físico, religioso, científico e espiritual. 
Ele não sentirá falta de nada se cultivar 

desejos nobres. Todo homem com desejos 
nobres certamente será vitorioso na vida. 
Assim, deve-se cultivar nobres desejos e 
desenvolver firmeza nos mesmos. Sarvajit é o 
ano de vitória para todos os esforços nobres 
do homem. Em todos estes 60 anos, é o ano 
mais significativo. Seu próprio nome indica 
vitória em todos os campos de esforço 
humano: “jit” significa vitória e “sarvajit’ 
significa vitória em sua totalidade. Desta 
forma, se vocês quiserem obter crescimento e 
progresso na vida, devem cultivar somente 
desejos nobres. Não há pessoas com nobres 
desejos que tenham falhado na vida. Encham, 
então, seus corações com nobres desejos e 
vivenciem a felicidade e êxtase neste ano 
Sarvajit. 

           Foi Parvati quem deu o nome Sarvajit a 
este ano. Parvati sofreu intensa penitência por 
muitos anos sem alimento e repouso para 
agradar o Senhor Easwara. Satisfeito com sua 
penitência, Easwara manifestou-se e 
perguntou: “Para que está fazendo esta 
penitência?” “Estou fazendo a penitência para 
obter sua graça”, replicou Parvati. Easwara lhe 
respondeu: “Seu desejo se concretizou. Você 
pode me acompanhar.” 

           Antes de seu desejo se realizar, muitos 
deuses e deusas tentaram dissuadir Parvati de 
perseguir seu desejo nobre de agradar 
Easwara. Eis o teor de seus conselhos: 

Oh! Gowri! Você é muito jovem e Sambashiva é 
velho; Ele tem cachos emaranhados e usa pele 
de tigre; Ele monta um touro e está 
constantemente em movimento; Ele é adornado 
com cobras.  Como você pôde cortejá-lo? Você 
não sabe disso? Ele não tem Sua própria casa, e 
dorme no chão das cremações. (Poema em 
télugo) 



           “Por que você deseja agradar a alguém 
que é velho e que pede de porta em porta?”, 
indagavam. Paravati lhes respondeu: “Vocês 
vêem somente Seu corpo; não tentam 
reconhecer o princípio do Eu Superior que 
está dentro dele. Desejo alcançar este 
princípio divino de Eu Superior que não está 
sujeito a qualquer alteração.” Parvati seguiu 
então Easwara e foram felizes. O dia de Ugadi 
(Ano Novo) em que Parvati conseguiu seu 
nobre desejo, após superar todas as 
dificuldades, recebeu o nome de Sarvajit. 

           Foi assim que Parvati deu o nome de 
Sarvajit a este ano. Após Sarvajit, vieram os 
anos de nome Sarvadhari, Virodhi e Vikruthi. 
Vikruthi significa todo o tipo de coisas ruins. 
Depois, vieram os anos nomeados de Nala, 
Pingala, Kalayukthi, Siddharthi, Roudri, 
Durmukhi, Dundubhi, Rudhirodgari, Raktakshi, 
Krodhana. Pode-se chegar a akshaya após 
passar por todos eles. Deus sempre encarna 
somente no ano de Akshaya. Este corpo 
nasceu em Akshaya no momento de 
Brahmamuhurta (amanhecer). Quando 
compreendermos o significado intrínseco de 
tudo, nos tornaremos conscientes do que é 
bom e do que é ruim. 

Suprimento de água para a população de 
Chennai 

           Parvati também é responsável por 
proporcionar água para todo o mundo. Ela 
recebeu este benefício de Easwara. O Ganga é 
a encarnação de Parvati. Eis por que é adorado 
como Ganga Devi. Há alguns anos, fui a Madras 
(Chennai) de carro. Há um local chamado de 
Red Hills, próximo a Chennai, onde há um 
grande reservatório de água. Todo o 
suprimento de água de Chennai vem desse 
reservatório. Porém, não havia água no 
reservatório. Então, qual o suprimento que 
viria dali? Alguns devotos Me disseram que 
nos últimos 10 anos não havia tido água ali. 
Aqui e acolá, vimos crianças tomando água de 

chuva que coletaram em poças. Estava muito 
poluída. Contaram-nos que usavam esta água 
para beber e para cozinhar. Os devotos Me 
perguntaram: “Swami, quando terá água este 
reservatório?” Antes de conseguir algo, deve 
haver uma combinação adequada dekala, 
karma, karana e kartavya  (tempo, ação, causa 
e dever). Enquanto realizo Minha tarefa, tenho 
isto sempre em mente. Disse-lhes, então, que 
não retornaria a Chennai pelos próximos 10 
anos e que iria somente quando toda Chennai 
tivesse água pura para beber. Desde então, dez 
anos se passaram. Estes dias, fui para lá. Havia 
água em abundância em todos os lugares; o 
suficiente para beber e para a agricultura. 

           Os britânicos moraram em Madras 
(Chennai) por aproximadamente 200 anos. 
Naquela época, não havia estradas ou carros. 
Locomoviam-se e subiam as montanhas no 
dorso de cavalos para procurar água. Porém, 
até o momento em que deixaram o país, o 
problema da água não pôde ser resolvido. Os 
ricos pediam carros-pipa e bebiam água 
potável. Mas, e quanto à população pobre? Sua 
condição era miserável, pois não tinham 
dinheiro para comprar água dos carros-pipa. 
Um da, fui a Teynampet, na cidade de Chennai. 
Todo o povo se reuniu ao Meu redor e pedia: 
“Swami! Não temos água para beber.” As 
crianças pequenas também vinham correndo 
como se aquele dia fosse feriado na escola. 
Todos chegavam a Mim e pediam: “Swami! 
Precisamos de água para beber.” Disse-lhes, 
então: “Vocês terão água para beber. Trarei 
água do rio Krishna para vocês.” Agora, 
cumpri minha promessa e dei a eles a água de 
Krishna. Os britânicos prometeram que 
uniriam as águas dos rios Krishna, Godavari e 
Ganga. Mas não fizeram nada. As águas de 
Godavari chegam ao mar sem muito uso. 
Somente as águas do rio Krishna puderam ser 
aproveitadas. Mesmo agora, há muita água 
neste rio. Várias barragens novas foram 
construídas no rio Krishna e suas águas estão 
sendo aproveitadas para beber e para molhar 



as plantações. O povo de Chennai agora está 
feliz e bebendo água pura. Gastamos 2 bilhões 
de rúpias para trazer água potável ao povo de 
Chennai. 

           Outro dia, quando fui novamente a 
Teynampet, o povo desta área Me disse, feliz: 
“Swami! Agora, bebemos água fresca e 
deliciosa. Como podemos mostrar-lhe nossa 
gratidão? Não há palavras que possam 
expressá-la.” Disse-lhes, então: “Bebam desta 
água e sejam felizes. Isto Me basta. Não preciso 
de nada mais.” 

           Deus tudo pode, mas devido à 
ignorância, algumas pessoas não reconhecem 
a Divindade. Estes tolos precisam aprender 
uma boa lição. Há muitos ricos com muito 
dinheiro. Mas eles não dão um vintém a um 
pedinte. Então, o que se pode esperar deles? 
Assim, disse aos devotos de Teynampet, 
“Vocês não precisam pedir nada a ninguém. 
Deus, o Criador do Universo, pode dar-lhes 
tudo, basta rezar a Ele.” O povo pediu do fundo 
do coração e teve suas preces escutadas. 
Foram realizados esforços para fornecer água 
a todas as casas e até mesmo a choupanas 
através de encanamentos. Todos agora podem 
contar com água potável para beber. Meu 
próprio coração está repleto de doce néctar! 
Minha felicidade depende da felicidade de 
todos. Loka samasta sukhino bavantu (Que 
todos os seres do mundo sejam felizes!). 
Considerem a felicidade dos outros como a 
sua felicidade. Este é o significado desta 
oração. Todos devem rezar desta maneira. 

Projeto de Água Sri Sathya Sai para o Leste 
e Oeste de Godavari 

           Em seguida, começamos o projeto de 
água para os distritos do leste e do oeste de 
Godavari. O presidente do distrito do oeste de 
Godavari, Bhaskar Rao, está aqui presente. 
Esse projeto foi bastante difícil. Foi muito 
difícil elevar o nível da água que seguia em um 

nível mais baixo. Disse aos que estavam 
trabalhando neste projeto que fizessem seus 
trabalhos, que Eu cuidaria do resultado. Enviei 
Ramakrishna, ex-vice-presidente de Larsen & 
Toubro, e Kondal Rao, ex-engenheiro-chefe de 
Andra Pradesh, para gerenciar o trabalho 
deste projeto. Mais tarde, quando eles 
perceberam, ficaram surpresos e exclamaram: 
“Como a água subiu?! Como a água subiu?!” 
Esta não é uma questão que possa ser descrita 
em palavras: é ver para crer. 

           O estilo de vida da população desta 
região montanhosa não é como o de outras 
populações. Eles não se dirigem às terras 
baixas por medo. Morrem de medo de se 
encontrar com outras pessoas. Reclamaram 
para Mim: “Swami! Moramos logo acima do 
Godavari, mas não temos sequer uma gota de 
sua água para beber.” Agora a água chegou aos 
moradores das áreas de cima através de canos 
e eles estão muito felizes por beber desta água. 
Desta forma, o fornecimento de água chegou a 
muitas vilas para a satisfação de sua 
população. Os moradores destas áreas, em sua 
maioria mulheres, vieram a Prasanthi 
Nilayam. Depois de ver Prasanthi Nilayam e os 
devotos que aqui residem, disseram que os 
moradores desta terra sagrada são muito 
afortunados, mas que eles também o eram por 
terem conseguido ficar próximos a Swami.” 
Compondo canções em sua própria língua 
para expressar sua gratidão a Swami, eles 
cantaram e dançaram com muita alegria. As 
canções eram assim: “Eis a água que Swami 
nos dá; nenhuma gota deve ser desperdiçada. 
Esta água sustenta nossa vida.” Eles fizeram 
estas canções em ragas (melodias) 
apropriados e cantaram em coro enquanto 
dançavam. Estavam muitos felizes, pois o 
problema da água foi solucionado de forma 
permanente. A água é transportada em 
grandes vasos em kavadis (bambus com potes 
em ambas extremidades). Esta cena transmite 
muita felicidade. O povo das cidades e 
vilarejos têm muito a aprender com estas 



pessoas que levam sua vida de um modo 
pacato e que vivenciam a felicidade. Ontem, 
vieram Ramakrishna e Rao e pediram: 
“Swami, visite por favor os vilarejos a leste e 
oeste de Godavari, a população está ansiosa 
pela Sua visita.” Disse-lhes que iria até lá. Em 
breve irei até Rajahmundry, mas a partir dali 
não é possível chegar a estes vilarejos de 
carro, preciso ir a pé. Os moradores haviam 
dito: “Não queremos causar qualquer 
desconforto ao corpo de Swami. Iremos trazê-
lo sem que precise caminhar. Se necessário, O 
traremos em nossos próprios ombros.” Assim, 
seus moradores estavam ansiosos por receber 
Swami. 

 

Bhagavan lança um novo esquema de 
desenvolvimento dos vilarejos 

           Neste dia sagrado de Ugadi, estamos 
lançando um novo esquema para a melhoria 
dos vilarejos. Toda casa em cada vila deve 
estar limpa. Programas adequados devem ser 
realizados para manter as casas arrumadas e 
limpas, tanto do lado de dentro como de fora. 
As crianças também devem se tornar 
indivíduos limpos e saudáveis. Quero que este 
seva seja realizado de vilarejo a vilarejo. Isto, 
logicamente, envolverá o gasto de milhares de 
rúpias. Não precisamos nos preocupar com 
dinheiro. O dinheiro vem e vai, mas a ajuda 
prestada aos outros fica para sempre. Assim, 
devem ser feitos esforços para desenvolver as 
vilas de todas as formas. Estamos lançando 

este esquema a partir de hoje no dia 
auspicioso de Ugadi. Os idosos e as crianças, o 
pobre e o rico, todos devem trabalhar em 
conjunto para tornar este projeto bem-
sucedido. Este seva deve unir a todos. O 
espírito de unicidade deve ser desenvolvido. 
Tanto os vilarejos como as cidades devem ser 
unidos. Estamos começando este trabalho a 
partir de hoje e este esquema deve tornar-se 
realidade muito em breve. Espera-se que no 
próximo Ugadi todos os vilarejos estejam 
sendo servidos por este esquema. Todos 
devem unir-se neste seva incluindo os 
estudantes, considerando como um serviço a 
Deus. Servir ao homem é servir a Deus. 

           Hoje, nos limitamos ao nível individual. 
Mas devemos desenvolver o espírito de 
unidade e tornar todo o país unido. No 
encontro que aconteceu recentemente em 
Chennai, compareceram um grande número 
de ministros, ministros de Estado e 
governadores de diferentes estados da Índia, 
inúmeros oficiais do IAS e uma multidão. 
Mantendo o espírito de unidade visto em 
Chennai, todos devem participar deste 
esquema de desenvolvimento das vilas de 
forma unida. Se todos se unirem, todo o 
mundo se tornará um, rapidamente. Devemos 
participar desta tarefa com firme 
determinação. Nunca saia a coletar fundos. Eu 
mesmo lhes darei tudo. Sempre que 
precisarem, peçam a Mim, eu proverei. O 
serviço realizado para qualquer pessoa chega 
a Mim, da mesma forma que os rios chegam 
aos oceanos. Não tenham medo. Peçam-Me 
qualquer coisa que precisem sem hesitar. Eu 
lhes darei tudo. Tanto os homens como as 
mulheres devem estar prontos para participar 
desta tarefa. 

Toda a Índia deve tornar-se limpa, bela e 
unida 

           Um dia, um grupo de devotos veio de 
Mumbai a Prasanthi Nilayam. Eram muito 



ricos. Fizeram uma proposta: “Queremos 
erguer um Stupa1 no mar, próximo a Mumbai. 
Será bem alto e terá as palavras “Sai Ram”. 
Viremos a Prasanthi Nilayam, quando 
terminarmos o projeto, para o darshan de 
Swami.” Ele será iluminado à noite para que 
possa ser visto à longa distância e este projeto 
envolverá milhares de rúpias. Sem dúvida, os 
devotos de Mumbai estão realizado um 
grande trabalho. Tudo que o que fazem é 
muito bom, mas a cidade de Mumbai é muito 
suja. Em primeiro lugar, a cidade deve estar 
livre de poluição. Já foram feitos esforços 
neste sentido, por algumas pessoas, mas sem 
sucesso. O motivo é que, na época da maré 
alta, o nível do mar estava muito alto e 
algumas áreas da cidade estavam em um nível 
mais baixo. Como vocês sabem, a água flui 
para o nível mais baixo. A menos que seja feita 
a drenagem da água, a cidade não poderá ser 
limpa. O povo de Mumbai certamente pode 
fazer isto. Assim, Eu lhes disse: “Façam seu 
trabalho; Eu virei com certeza”. Quando todos 
dão as mãos, podem realizar qualquer tarefa. 
Além disso, possuem paciência e 
perseverança necessárias. Desejo que toda a 
Bharat se torne limpa e bela, e que sua 
população viva em paz e felicidade. A 
felicidade de Swami depende da felicidade de 
todos. Minha felicidade não é separada da de 
vocês. Se todos forem felizes, então Eu 
também serei feliz. Sua felicidade é Minha 
felicidade. Assim, em qualquer coisa que fizer, 
vocês devem fazê-la pela paz e felicidade de 
todos. 

           Mais do que qualquer coisa, o homem 
precisa de água. A água é o que sustenta a vida. 
Vocês podem viver sem alimento por alguns 
dias, mas não podem viver sem água. De agora 
em diante, haverá muita chuva. Ninguém 
passará por necessidade. Na verdade, vim 
salvar o mundo de todas as calamidades. 
Certamente lhes darei felicidade corrigindo 
suas falhas e perdoando seus erros. Todos 
devem viver em unidade e amor. 

Consideramos prana, apana, vyana, udana e s
amana como pancha pranas (cinco suspiros 
de vida). Mas os pancha pranas verdadeiros 
do homem são Sathya (verdade), dharma 
(retidão), shanti (paz), prema (amor divino) e 
ahimsa (não-violência). Onde existe a verdade, 
a retidão virá por si só. A paz é obtida seguindo 
o curso de retidão. Da paz vem o amor. A 
verdade e o amor caminham juntos. Um 
indivíduo que possui estes últimos, terá tudo. 
Muito em breve, todo o mundo será unido. Os 
estudantes também devem se esforçar para a 
unidade do mundo. Rapazes e moças jovens 
têm corpos fortes. São dotados de grande 
força física, mental e espiritual. Devem fazer 
uso apropriado de seus poderes. Não 
empreguem mal seus sentidos. Somente então 
poderão tornar-se capazes de realizar um 
grande serviço para o mundo. Não é suficiente 
apenas ir a um templo e realizar sua limpeza. 
Toda a casa deve estar limpa e, então, todos 
poderão visitar seus lares. 

Visita à casa de um harijan 

           Nos primórdios de Puttaparthi, as casas 
dos harijans (casta dos “intocáveis”) eram 
separadas da vila. Eu costumava visitar suas 
casas. Nagappa morava ali. Seu genro, Ramulu, 
foi educado até a 8ª série. Ele sabia algo sobre 
Swami. Um dia, ele Me convidou para comer 
em sua casa. Quando contei a Subbamma, ela 
tentou Me dissuadir, dizendo: “Ora, Swami! 
Para que ir à casa de um harijan? Não vá, por 
favor.” Insisti em ir. Também a convidei a ir 
Comigo. Subbama pertencia a uma 
comunidade brâmane ortodoxa; mesmo 
assim, concordou em ir Comigo, dizendo: 
“Faço qualquer coisa por Swami.” Eu ia na 
frente e ela me seguia. Ramulu estava nos 
mostrando o caminho. Quando chegamos à 
casa de Nagappa, toda a área estava cheia de 
uma doce fragrância. Perguntei aos 
moradores da casa de onde haviam trazido tal 
fragrância. Ramulu respondeu que não tinham 
trazido de lugar algum, que ela vinha de 
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Swami. Entrei na casa. Subbamma me seguiu 
feliz. Ela tinha 62 anos de idade. Serviram-nos 
arroz em um prato de alumínio, pois era o que 
tinham. Pratos de aço inoxidável ainda não 
eram comuns. Subbamma costumava ter um 
sentimento de superioridade da alta casta 
brâmane. Seguindo os conselhos de Swami, 
mudou de atitude. Ela pensou: “Oras! Não 
devo me preocupar com estas diferenças de 
castas.” Assim, comeu feliz sua refeição junto 
a Swami. 

           Quando retornamos à vila, o povo tinha 
se juntado e começou a dizer ironicamente: 
“Subbamma tornou-se uma mala (harijan). 
Ninguém na vila deve tocá-la.” Subbamma 
respondeu: “É exatamente o que eu quero. 
Não deixe ninguém me tocar. É suficiente que 
somente Swami me toque. Não tenho filhos, 
nem filhas para dar em casamento a outras 
famílias, nem preciso trazer seus filhos para 
minha casa. É suficiente se tiver Swami 
comigo.” Ela costumava cozinhar para todos 
devotos. A fortuna lhe favoreceu por este ato 
de generosidade e seus campos produziram 
uma rica colheita. Ela conseguia duas a três 
colheitas ao ano. Tal volume de arroz não 
poderia ser armazenado na casa. Assim, as 
sacas de arroz precisavam ser esvaziadas num 
celeiro construído especialmente para isso. 
Desta forma, Subbamma santificou sua vida a 
serviço de Swami. Um dia, Eu lhe perguntei: 
“Subbamma, o que você quer?”, Subbamma 
respondeu: “Swami, não tenho desejos a 
serem expressos. É suficiente que Swami 
coloque água em minha boca com Suas mãos 
divinas antes que eu deixe este corpo mortal.” 
Prometi-lhe que cumpriria seu desejo. 

Redenção de Subbamma 

           Um dia, estava retornando de Chennai 
de carro. Subbamma tinha morrido no dia 
anterior. Seus parentes estavam 
providenciando para trazer seu corpo de sua 
casa para o campo de cremação de 

Bukkapatnam. Assim que Me viram, vieram 
correndo e disseram: “Subbamma morreu 
ontem.” Eu lhes respondi que era somente 
ilusão, Subbamma não tinha morrido. Ela não 
deixaria seu corpo mortal sem Me ver. 
Dizendo isto, virei o carro e fui à casa dela. A 
mãe de Subbamma ainda vivia àquela época. 
Estava consternada e lamentava: “Swami! Ela 
lembrou de Swami todo o tempo, e ficou 
dizendo ‘Sairam’, ‘Sairam’, até ontem à noite. 
Continuava perguntando: ‘Swami chegou? 
Swami chegou?’” O corpo de Subbamma 
estava coberto por um tecido. Removi o 
mesmo e a chamei: “Subbamma,  Subbamma!” 
Para surpresa de todos, ela abriu seus olhos. 
Quando Deus dá a palavra, Ele não esquece 
sob circunstância alguma. Disse-lhe: “Você 
queria que Eu pusesse água em sua boca com 
Minhas mãos, não é? Eis aqui, pegue-a.” 
Dizendo isto, coloquei uma folha de louro em 
um copo de água e coloquei um pouco de água 
em sua boca. Ela a bebeu, segurou Minhas 
mãos firmemente, colocou-as 
reverencialmente em seus olhos e disse: 
“Swami! Esperei por você, agora, permita-me 
ir.” Dei a permissão e ela fundiu-se em Mim. 
Construí um conjunto de casas para famílias 
necessitadas em sua memória e coloquei o seu 
nome. 

           Subbamma era uma grande alma. 
Costumava ir ao terraço de sua casa de vez em 
quando e conversava com Easwaramma 
através da janela. Dizia-lhe: “Easwaramma! 
Você deu à luz a Swami e eu o criei. Assim, você 
é Devaki e eu sou Yashoda.” Easwaramma 
respondia: “Subbamma, você serviu centenas 
de devotos de Swami dando-lhes alimento e 
abrigo em sua casa. Você não merece o fruto 
de tal seva? Certamente merecerá.” Antes de 
Subbamma deixar seu corpo mortal, ela veio a 
Easwaramma e pediu: “Estou indo, cuide bem 
de Sathya.” Ambas caíram em lágrimas. No dia 
seguinte, Subbamma morreu. 



Mantenha seus pensamentos e 
sentimentos puros 

           O nome do marido de Subbamma era 
Narayana Rao. Ele costumava se sentar 
próximo ao Tulasi Brindavan (planta de 
manjericão) em frente à sua casa. Quando ele 
se desviou do caminho, Eu compus algumas 
canções e treinei algumas crianças para cantá-
las em frente à sua casa para corrigi-lo. As 
crianças costumavam ir em grupo à frente da 
casa de Narayana Rao e cantavam essas 
canções, como a seguinte: 

Não procure companhia de mulheres de má 
índole. Com certeza irá sofrer uma queda. Você 
se tornará um pária de sua própria 
comunidade. Seus parentes não ficarão com 
você e será banido. Seus amigos irão bater-lhe 
com seus chinelos se o virem! (Canção em 
télugo) 

           Quando as crianças se reuniam em 
grupo para cantar esta canção, ele se sentia 
muito envergonhado. Ele as chamava para 
dentro e perguntava: “Quem lhes ensinou essa 
canção?” As crianças respondiam que Raju 
lhes ensinara. Ele pensava: “Sim, é verdade. 
Quem mais poderia conhecer meus hábitos, a 
não ser Raju?”. A partir de então, ele desistiu 
de seus maus hábitos e maus modos. Também 
distribuía mangas, cujos carregamentos 
costumavam ser trazidos para sua casa 
naquela época, a todas as crianças. 

           Os relógios de pulso tinham acabado de 
surgir nessa época. Quem usasse um relógio 
de pulso era considerado um grande homem. 
Além disso, era moda usar um pequeno 
bigode, logo abaixo do nariz. Compus uma 
canção sobre esses modismos e ensinei às 
crianças da vila: 

As pessoas penduram medalhões prateados em 
uma tira de couro em seu pulso esquerdo – e 
chamam isto de moda! Criam-se aparências 

grotescas que não podem ser vistas pelos olhos 
– e chamam isto de moda! Longos bigodes são 
cortados em pequenos remendos sob o nariz –  
e chamam isto de moda! (Canção em télugu) 

           Dessa maneira, costumava compor 
canções e fazer as crianças cantá-las na vila 
para que as pessoas desistissem desses 
modismos e cultivassem nobres pensamentos. 
Assim, Eu provoquei transformações em 
todos, desde crianças até os mais velhos, com 
estes métodos. 

           De hoje em diante, vocês devem dedicar-
se à missão de gerar transformações nas vilas. 
Isto não significa que devem ser 
transformadas em distritos e cidades. Não é o 
que desejo. Em primeiro lugar, as vilas devem 
ser limpas. Os distritos e as cidades estão 
muito poluídos. Por fora, as pessoas podem 
parecer limpas, usando belas calças, camisa e 
gravata. Mas os pensamentos e sentimentos 
por dentro são todos sujos. Quando você 
coloca um vestido branco limpo, deve manter 
a pureza e santidade de seus pensamentos e 
sentimentos da mesma forma. Primeiro, 
transforme-se, e então trabalhe pela 
transformação do mundo. 

           Ontem, três meninos representaram a 
vida de Easwaramma através de Burra Katha2. 
Eles o fizeram muito bem. Sua descrição de 
Subbamma também foi muito boa. Tudo isto 
Me fez muito feliz. Ninguém tinha escrito a 
história desta maneira. (Swami chamou Sri 
Krishna Bhaskar, que escreveu o enredo, e os 
três meninos que representaram o Burra 
Katha e os abençoou. Também distribuiu 
roupas entre eles e posou para fotos com o 
grupo.) 

– Do discurso de Bhagavan no Salão 
Kulwant, Prasanthi Nilayam, na manhã de 
20 de março de 2007, celebração de Ugadi. 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr07/ugadi.html#_ftn2


 1Stupa: espécie de mausoléu, em forma de torre, 
circundada por uma abóbada 

2Burra Katha: forma de arte folclórica da região de 
Andra Pradesh. 

 

ALEGRES CELEBRAÇÕES DE UGADI 

Na auspiciosa ocasião de Ugadi, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba lançou um novo esquema 
para o desenvolvimento geral dos vilarejos da 
Índia e expressou Sua resolução em trazer a 
unidade da nação pelo serviço desinteressado. 
Bhagavan fez essas profundas declarações em 
seu discurso de Ugadi no Sai Kulwant Hall, 
Prasanthi Nilayam, na manhã de 20 de março 
de 2007. 

A música tocada pelo nadaswaram1 e os 
cânticos védicos recepcionaram Bhagavan no 
Sai Kulwant Hall, belamente adornado, 
quando veio abençoar os devotos com 
Seudarshan divino no auspicioso dia de Ugadi, 
às 8h40min de 20 de março de 2007. Assim 
que Bhagavan ocupou Sua cadeira, a 
programação foi iniciada com a recitação de 
maravilhosos poemas em télugo pelo Prof. Sri 
Anil Kumar, integrante da Universidade Sri 
Sathya Sai. Versando sobre o tema da relação 
entre Deus e Seus devotos, os poemas tocaram 
os corações dos ouvintes pela beleza e sutileza 
da expressão, assim como sua alta qualidade 
lírica. 

 

Divina Mensagem de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall na auspiciosa ocasião de 
Ugadi, em 20 de março de 2007. 

DISCURSO DE UGADI DE BHAGAVAN 

Antes do discurso divino de Bhagavan, o Dr. G. 
Venkataraman, vice reitor anterior da 
Universidade Sri Sathya Sai, falou aos 
presentes. O Dr. Venkataraman descreveu 
como a população dos distritos do leste e 
oeste de Godavari de Andra Pradesh, que ele 
visitou recentemente, estavam mostrando sua 
profunda gratidão por Bhagavan ter-lhes 
proporcionado água potável. Aludindo à 
divina inspiração e energia proporcionadas à 
juventude por Bhagavan, Dr. Venkataraman 
observou que os problemas da Índia e do 
mundo poderiam ser solucionados 
canalizando o poder jovem. É o que Bhagavan 
está fazendo, disse o sábio palestrante. 

Em Seu discurso divino, após a fala do Dr. 
Venkataraman, Bhagavan fez muitas 
declarações profundas, mostrando sua 
resolução em começar movimentos maiores 
para a melhoria rural e a unidade do país e do 
mundo. (O texto completo do discurso de 
Bhagavan se encontra nesta mesma edição.) 
No final de Seu discurso, Bhagavan abençoou 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr07/ugadi.html#_ftnref1
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os estudantes e o professor que organizou a 
programação do Burra Kathasobre a vida da 
Mãe Easwaramma em 18 de março de 2007. 
Distribuiu também roupas com Suas divinas 
mãos. O programa da manhã foi encerrado 
com o arathi a Bhagavan às 11h15min. 
A prasadam foi distribuída a todos no final. 
Bhagavan também ofereceu uma suntuosa 
festa para todos os devotos na Cantina do Sul 
da Índia nesta auspiciosa ocasião. 

 

Alguns dos itens distribuídos por Bhagavan 
para pessoas necessitadas para seu emprego 
próprio no auspicioso dia de Ugadi em 20 de 
março de 2007. 

FORNECENDO MEIOS DE VIDA PARA OS 
NECESSITADOS 

O festival sagrado de Ugadi adquiriu santidade 
e auspiciosidade adicionais em Prasanthi 
Nilayam, quando na tarde de 20 de março de 
2007, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba distribuiu 
máquinas de costura, moedor de grãos 
umedecidos, implementos agrícolas, ferros de 
passar roupa, carrinhos de empurrar, teares 
para confeccionar sáris, etc., fornecendo 
meios de vida para aproximadamente 140 
homens e mulheres necessitados, 
selecionados do distrito de Anantapur. Além 
disso, também foram distribuídas oito 

bicicletas para estudantes aplicados e pessoas 
necessitadas que tinham que vir ao centro 
para estudar ou trabalhar, atravessando as 
longas distâncias de seus vilarejos a pé. O 
programa foi organizado pelo distrito de 
Anantapur da Organização de Seva de Sri 
Sathya Sai de Andra Pradesh e iniciado às 
16h15min, após o darshan divino de 
Bhagavan no Sai Kulwant Hall. O Sr. Anil 
Kumar anunciou os nomes dos ganhadores, 
que subiram no altar um a um, ofereceram 
suas saudações a Bhagavan e receberam os 
itens oferecidos por seus méritos com 
gratidão. 

 

Um dos beneficiários do carrinho que foi 
oferecido a ele por Bhagavan no Sai Kulwant 
Hall em 20 de março de 2007. 

Na seqüência, foi iniciado um maravilhoso 
programa de cânticos devocionais, entoados 
por mulheres e homens e estudantes de Bal 
Vikas do distrito de Anantapur. A melodia dos 
cânticos e a execução cheia de sentimento das 
crianças de Bal Vikas tiveram um efeito 
cativante na audiência, que expressou sua 
alegria com muitos aplausos. Ao final, 
Bhagavan abençoou a multidão com seu 
discurso divino, onde mostrou sua apreciação 



deste programa musical e as atividades de 
serviço realizadas pelos devotos de 
Anantapur para melhorias dos setores menos 
privilegiados da sociedade. Exortou os 
devotos a considerar todos como irmãos e 
irmãs, já que todos somos filhos de Deus. O 
programa chegou ao final às 18h25min com 
o arathi para Bhagavan. A prasadam foi 
distribuído para todos no final. 

 

As crianças de Bal Vikas do distrito de 
Anantapur cativaram os devotos no Sai 
Kulwant Hall com suas excelentes canções 
devocionais por ocasião de Ugadi. 

1Nadaswaram: instrumento de sopro clássico 
do sul da Índia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO NO FESTIVAL DE DASARA 

NÃO ESQUEÇAM O PROPÓSITO DO 
NASCIMENTO HUMANO 

 

           Vocês podem estar apreensivos por Eu 
ter me atrasado um pouco para vir até aqui. 
Mas eu não fico na Minha casa sem nenhum 
trabalho. Havia lá alguns devotos esperando 
por Mim, e Eu tive que satisfazer seu desejo 
pelo Meu darshan. Toda e qualquer tarefa que 
realizo é somente em prol dos devotos. Não há 
tarefa que possa ser chamada de Minha. Eu 
não encarnei para passar o tempo comendo e 
bebendo. Nem a comida e a bebida que ingiro 
são por Mim. Eu estou dando um Discurso 
depois de bebericar um pouco de água apenas 
para umedecer Minha língua. Nem mesmo um 
carro novo pode andar sem gasolina, não é? 

Educare é o processo de manifestação das 
qualidades inatas 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr07/celebracao.html#_ftnref1


           Hoje, os rumos do mundo estão se 
tornando cada vez mais peculiares. A poluição 
penetrou em todos os campos da vida humana 
– físico, religioso, material, moral e até mesmo 
espiritual. Podemos rir por um lado e nos 
sentirmos triste por outro, vendo os estranhos 
rumos do mundo. 

           A humanidade é sumamente sagrada. 
Não há poder maior que o da humanidade. As 
pessoas devem desenvolver humanidade, 
aspirando tanto por educação quanto por 
educare. Educação significa o conhecimento 
adquirido pelo estudo de livros escritos pelos 
outros. Mas educare não é assim, ele vem do 
coração. Ele é o poder latente no homem, e 
deveria ser manifestado através do sadhana 
(disciplina espiritual). O que deve ser 
manifestado? Devem ser manifestados os 
valores sathya (verdade), dharma (ação 
correta), shanti (paz), prema (amor) e ahimsa 
(não-violência), e não as más qualidades que 
ocultamos dentro de nós. 

           O primeiro valor humano é Sathya 
(verdade). De onde se origina sathya? Quem 
ensinou e escreveu sobre sathya? Ninguém. 
Sathya reside na harmonia entre pensamento, 
palavra e ação. Manasyekam Vachasyekam, 
Karmanyekam Mahatmanam (Aqueles cujos 
pensamentos, palavras e atos estão em 
perfeita harmonia são pessoas nobres). Essa é 
a verdade que grandes e nobres almas têm 
ensinado. Sathya vem do coração da própria 
pessoa. A segunda qualidade humana 
é dharma (retidão). Quem criou dharma? O 
que é dharma e adharma (correto e 
incorreto)? Uma investigação profunda deixa 
claro que não há ninguém que haja criado o 
dharma. Sathyannasti Paro Dharma (Não há 
dharma maior que aderir à verdade). Dharma 
vem de sathya. A terceira qualidade é shanti 
(paz). Pergunte a qualquer milionário, “O 
senhor tem tudo na vida. O senhor tem paz?”. 
Imediatamente, virá sua resposta “Eu tenho 
tudo, mas não tenho paz”. Quem pode lhe 

dar shanti? A paz não é algo que possa ser 
passado de uma pessoa para outra; ela vem 
somente do coração do indivíduo. No mundo 
de hoje, você encontra apenas fragmentos, e 
não paz. O quarto valor é prema (amor). De 
onde surgiu prema? Foi seu pai, sua mãe ou 
algum amigo que o deu a você? Alguém lhe 
deu prema na forma de um presente? Não, 
nada disso. O amor se manifesta de dentro de 
você; ele é seu sopro vital. O mundo não pode 
existir sem amor. A quinta qualidade humana 
é ahimsa (não-violência). Buda ensinou, 
Ahimsa Paramo Dharma (A não-violência é 
o dharma supremo). Mas hoje em dia, para 
onde quer que se olhe no mundo, encontra-se 
apenas violência. Como todos os outros 
valores humanos, ahimsa origina-se apenas 
do coração do indivíduo. 

           Sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa 
não estão separados entre si, mas fluem de 
uns para os outros. Esses cinco valores 
humanos são o presente sagrado de Deus para 
o homem. O homem deve tentar manifestá-los 
e colocá-los em prática. Isso é educare. 

           Qual é a qualidade primeira que um 
homem deve possuir? Sua qualidade primária 
deve ser falar apenas a verdade. Falar 
inverdades ou falar de modo irresponsável 
não é humanidade. Uma vez que na língua não 
há ossos, você a mexe como quer. Como se 
pode, então, chamar isso de verdade? A 
verdade deve dançar em sua língua. Antes de 
falar alguma coisa, você deve indagar se aquilo 
é verdade ou não. A verdade é uma, não duas. 
Se existe dualidade, não pode ser verdade. Nós 
deveríamos falar apenas a verdade que 
emerge de nosso coração. O mundo inteiro é 
um aspecto da verdade. Ela é a base de tudo 
neste mundo. 

Controle seus pensamentos 

           Os pancha bhutas (cinco elementos) são 
os fenômenos naturais da criação. Na verdade, 



tudo na Natureza está em sua forma natural. 
De mesma forma, os cinco valores humanos 
de sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa 
estão naturalmente presentes no coração de 
cada ser humano. O homem deve manifestá-
los e levar uma vida natural. Eles devem fluir 
naturalmente da “fonte”, não podem ser 
manifestados pela “força”. A verdade é pura e 
imaculada. O amor é altruísta. O homem deve 
levar uma vida pura e altruísta. A verdade e o 
amor fluirão, então, de seu coração de modo 
natural. O amor não espera nada em retorno, 
nem rejeita nada. O egoísmo é muito esperto, 
ele inquieta o homem de formas sutis. 
Portanto, o homem não deve nunca permitir 
que o egoísmo se aproxime dele. O egoísmo 
não poderá nem tocar um homem que esteja 
repleto de amor. Assim, vocês devem 
desenvolver amor. Isso apenas é seu Deus. Se 
vocês tiverem amor, a não-violência virá por 
si só. Onde existe amor, não será vista nem 
mesmo sombra de violência. Desse modo, 
quando o homem alcançar sathya, dharma, 
shanti, prema e ahimsa, ele seguirá o caminho 
correto e seu intelecto será iluminado. 

           Os morcegos se perduram nos galhos 
das árvores com suas cabeça para baixo e seus 
pés para cima. Eles são criaturas da escuridão 
e vivem suas vidas na escuridão. Foi alguém 
que os pendurou de cabeça para baixo por 
maldade? Não, ninguém fez isso. Eles estão 
destinados a levar suas vidas como ordenado 
por Deus. Do mesmo modo, o homem não 
pode escapar das conseqüências das suas 
ações. 

Todos precisam enfrentar as conseqüências de 
seu karma (ações). Quem fez os morcegos se 
pendurarem nos galhos das árvores de cabeça 
para baixo? Alguém os amarrou dessa forma 
por ódio? Não, esse é seu destino. Assim 
também, ninguém pode escapar das 
conseqüências do karma. (Poema em télugo) 

           Contudo, algumas mudanças podem 
ocorrem durante a vivência dos resultados 
das ações. Algumas vezes, os resultados das 
ações da pessoa podem parecer bastante 
estranhos. Os karmas fazem um homem 
dançar sua música de várias formas. 
Nascimento e morte o fazem feliz ou triste, 
respectivamente. Não são o nascimento e a 
morte o resultado do karma da pessoa? Não 
são eles misteriosos fenômenos divinos? 
Deve-se desenvolver a fé que tudo o que 
acontece é pela Vontade de Deus. Entretanto, 
quando as pessoas sentem felicidade, elas a 
consideram como uma bênção de Deus. Mas 
quando passam por aflições e dificuldades, 
culpam os outros por isso. Deve-se considerar 
tudo – felicidade e aflição, ganho e perda, 
problemas e dificuldades – como as bênçãos 
de Deus. Eles todos vêm e vão como nuvens 
passageiras. 

           Queridos estudantes! 

           As nuvens se movendo no céu às vezes 
encobrem o sol. Não é possível afastá-las, elas 
se vão do mesmo modo que vieram. Assim 
também, as nuvens dos pensamentos 
perambulam no céu do coração e cobrem a lua 
da mente e o sol do intelecto. Chandrama 
manaso jatah (a lua nasceu da mente do Ser 
Supremo). A mente é da natureza da lua, o 
intelecto é um reflexo do sol. Em certos 
períodos do tempo, as nuvens dos nossos 
pensamentos se tornam muito espessas. Isso 
acontece particularmente durante o estágio 
da juventude. As nuvens escuras estão 
saturadas com a água dos desejos. Quando tais 
nuvens escuras aparecem, então o sol e a lua 
desaparecem da nossa vista. É durante o 
estágio da juventude que nós adquirimos 
vários pensamentos que nos emaranham em 
numerosas dificuldades. Quando totalmente 
dominados por esses pensamentos, vocês se 
esquecem até da sua humanidade. Portanto, 
vocês devem livrar-se dessas nuvens de 
pensamentos. De onde vieram essas nuvens? 



Elas são causadas por nossos sankalpas e 
vikalpas (intenções e agitações). No momento 
em que as nuvens se dispersam, o sol se torna 
visível para nós de forma brilhante. Do mesmo 
modo, quando as nuvens cinzentas de 
sankalpas e vikalpas forem dissipadas do céu 
do nosso coração, a verdade brilhará nele com 
resplendor. Portanto, primeira e 
principalmente, vocês devem controlar seus 
pensamentos. Então, tanto sua mente quanto 
seu intelecto brilharão com resplendor. 

 

Busquem a companhia de almas nobres 

           A mente humana é um amontoado de 
pensamentos. Quando vocês exercitarem o 
controle sobre seus pensamentos, então sua 
mente se tornará clara. Narendra (Swami 
Vivekananda) tentou arduamente controlar 
seus pensamentos. O seu coração se tornou 
puro quando ele foi capaz de controlá-los. “Eu 
me orgulho tanto de meu nascimento como 
um bharatiya (indiano). Como é puro e 
sagrado o país de Bharat (Índia)!” Esses 
sentimentos vieram a ele por si mesmos. A 
qualquer país que ele fosse, falava, com 
orgulho, para as pessoas daquele país: “Eu vim 
da sagrada terra de Bharat”. Ele tornou essas 
pessoas conscientes da grandeza deste país. 
Quando você pensa na santidade de Bharat, 
fica imbuído do sentimento de sua grandeza. 
Portanto, nós deveríamos refletir sobre a 

grandeza de nosso país. Hoje em dia, os 
estudantes não lêem as histórias desses 
grandes homens, como Swami Vivekananda e 
Swami Ramakrishna Paramahansa. Eles lêem 
romances vulgares, considerando-os grande 
literatura. Vocês devem se manter afastados 
desse tipo barato de livros. 

           Deus é o habitante interno em todos os 
seres. Ele está em todos os lugares.Ekatma 
sarva bhutantaratma (o mesmo atma habita 
em todos os seres). Talvez você possa dizer, 
“Se o atma está presente em todos, então por 
que eu não devo cultivar amizade com tal e tal 
pessoa?” Se os sentimentos, a conduta e os 
pensamentos de uma pessoa não forem 
apropriados, você não deve estabelecer 
amizade com ela. Se você se associa com uma 
pessoa assim, se torna como ela. Dize-me com 
quem andas e te direi quem és. Portanto, você 
deve ter a companhia de pessoas boas. É com 
referência a isso que Adi Sankara disse: 

Satsangatwe nissangatwam, nissangatwe 
nirmohatwam, nirmohatwe nischalatattwam, 
nischalatattwe jivanmukti. (Sloka1 em 
sânscrito) 

(A boa companhia conduz ao desapego,  
o desapego torna a pessoa livre da ilusão,  
a liberdade da ilusão leva à firmeza da mente,  
a firmeza da mente confere a libertação). 

           Busquem sempre a companhia de almas 
nobres. Alcancem a pureza da fala. Vejam o 
bem, façam o bem, pensem o bem. Então, 
vocês se tornarão apenas o bem. Não leiam 
literatura barata e vulgar. A leitura de livros 
ruins equivale à associação com má 
companhia. Hoje, eu não quero lhes falar sobre 
espiritualidade e divindade. Meu único desejo 
é que vocês adotem o caminho da verdade nos 
afazeres de suas vidas diárias.Sathya, dharma, 
shanti, prema e ahimsa estão presentes em 
vocês, assim como seuspancha pranas (cinco 
alentos vitais). Kama, krodha, lobha, moha, 
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mada e matsarya (desejo, raiva, cobiça, ilusão, 
orgulho e inveja) vêm de fora. Mantendo essas 
más qualidades do lado de fora, manifestem 
seus valores humanos inatos. 

A fé é necessária para se cultivar os Valores 
Humanos 

           O que fazemos para extrair a água de um 
poço? Nós amarramos uma corda a um 
recipiente e colocamos o recipiente no poço. 
Quando puxamos a corda para cima, o 
recipiente cheio de água também sobe junto 
com a corda. Da mesma forma, os valores 
humanos são como a água pura no poço do seu 
coração. Adquira a corda da fé para extrair do 
coração a água dos valores humanos. 
Entrtanto, hoje em dia as pessoas neste 
mundo se tornaram praticamente cegas, pois 
perderam ambos os olhos da fé. Não devemos 
ficar cegos. Nossa humanidade se 
transformará em refulgente divindade 
quando fortalecermos nossa fé. Todos podem 
dar palestras. Meramente escutá-las não pode 
lhes dar satisfação, pois vocês apenas as 
ouvem e esquecem. Coloquem em prática o 
que vocês ouvem. Acima de tudo, cultivem a fé 
conscientemente. Com a ajuda da forte corda 
da fé, vocês poderão extrair a água dos valores 
humanos de sathya, dharma, shanti, 
prema e ahimsa. Isso é o que se chama 
educare. Educare significa a manifestação das 
nossas qualidades inatas. Mas educare não 
pode ser adquirido de fora, não pode ser 
comprado no mercado. Nenhum professor 
pode lhes transmitir educare. Vocês devem 
desenvolvê-lo por si mesmos. Somente então 
poderão ter auto-realização. Para alcançar a 
auto-realização, em primeiro lugar, vocês 
devem cultivar a autoconfiança. E para 
cultivar a autoconfiança, vocês devem cultivar 
qualidades sagradas. 

           Encarnações do amor divino! 

           A educação secular pode ajuda-los a 
alcançar maior agudeza intelectual, mas a 
verdadeira felicidade pode ser alcançada 
somente através de educare. De fato, educare 
é a base da vida do homem. Conhecimento 
livresco é de importância menor. Mesmo se 
você alcançar grande renome como uma 
pessoa altamente instruída depois de obter 
diplomas de bacharel, mestre, etc., considere o 
educare como mais importante. Não importa o 
quão alta seja a instrução obtida, ela não tem 
utilidade. Você pode obter diplomas 
superiores, mas se estiverem destituídos de 
educare, não poderão ser considerados 
educação real. A quem sua educação 
beneficia? O objetivo de toda a sua educação é 
somente encher sua barriga! Existem muitas 
pessoas altamente instruídas no mundo. O que 
elas estão fazendo? Elas estão promovendo a 
não-violência, protegendo a retidão, 
contribuindo para a paz de alguma maneira, 
ou ao menos elas próprias alcançaram paz? 
Não. Elas nem mesmo concedem amor para 
seus próprios filhos. Primeiramente, vocês 
mesmos devem desenvolver amor. Depois, 
devem compartilhá-lo com todos. Apenas 
então poderão experimentar o sabor do amor. 
Vocês são os depositários de vários poderes. 
São dotados de pancha bhutas (cinco 
elementos), panchendriyas (cinco sentidos) 
e pancha koshas (cinco envoltórios), mas 
devido ao mau uso deles, estão se tornando 
fracos. O que podem alcançar se vocês se 
tornam fracos dessa maneira? No caminho da 
espiritualidade, a regularidade é muito 
necessária. 

Tendo decidido o que deve ser decidido, persista 
até ter sucesso. Tendo desejado o que deve ser 
desejado, persista até que seu desejo seja 
satisfeito. Tendo pedido o que deve ser pedido, 
não desista até alcançá-lo. Tendo pensado o 
que deve ser pensado, aferre-se a isso até ter 
sucesso. Com o coração suavizado, o Senhor 
deve ceder a seus desejos; ou, esquecendo de si 
mesmo, você deve Lhe pedir com todo o seu 



coração. Persevere, seja tenaz e nunca desista, 
pois é qualidade de um devoto nunca 
retroceder, abandonando sua resolução. 
(Poema em télugo) 

Adquiram o conhecimento de Brahman 

           Vocês devem ter uma firme resolução de 
obter boas notas em seus estudos. Mas não se 
satisfaçam em conseguir apenas boas notas. 
Vocês devem também se assegurar para que 
não ganhem advertências. Apenas então 
poderão perceber o verdadeiro valor da 
educação. De forma parecida, vocês devem se 
sair bem no teste aplicado a vocês por Deus. 

           Queridos estudantes! 

           Estou lhes ensinando tantas coisas todos 
os dias, mas vocês não estão refletindo nem 
um pouco sobre elas. Vocês se esqueceram do 
propósito pelo qual vieram até aqui. Antes de 
tudo, tentem compreender isto. Vocês vieram 
por uma coisa e estão buscando outras, e não 
alcançarão nada se comportando assim. Vocês 
querem comer idli e sambar (pratos 
vegetarianos), mas vão a um hotel não-
vegetariano! Vocês vieram até aqui para 
tornar seu coração puro e sagrado, mas estão 
fazendo tudo o que não torna seu coração 
sagrado. Qual é a razão? A razão é a poluição 
mental. Não permitam que sua mente e 
pensamentos sejam nem um pouco poluídos. 

           Esses são os ensinamentos dos mais 
velhos. Vocês pertencem à era moderna. Vocês 
devem combinar educação moderna com 
sabedoria antiga. Se fizerem isso, obterão a 
felicidade pela qual aspiram. Quando 
alcançarem essa felicidade, suas vidas serão 
redimidas. Adquiram educação secular para a 
felicidade neste mundo e busquembrahma 
vidya (conhecimento de Brahman) para a 
felicidade no outro mundo. Vocês vieram para 
adquirir o conhecimento de Brahman, não 
meramente educação secular. Junto com a 

educação secular, adquiram também 
educação espiritual. Considerem ambas 
igualmente importantes e conduzam suas 
vidas de acordo com isso. Somente então suas 
vidas se tornarão significativas. 

 (Bhagavan concluiu Seu Discurso com 
os bhajans “Govinda Krishna Jai, Gopala 
Krishna Jai …” e “Vaheguru Vaheguru 
Vaheguruji Bolo …” ) 

– Do discurso de Bhagavan no Salão Sai 
Kulwant, em Prasanthi Nilayam, 
durante o festival de Dasara, em 29 de 
setembro de 2006. 

  

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

 

Chekka bhajan sendo apresentado no Sai 
Kulwant Hall pelas crianças dos orfanatos 
que foram criados pela Organização Sai de 
Andhra Pradesh. 

PROGRAMA CULTURAL APRESENTADO 
POR CRIANÇAS DE ORFANATOS 

A Sri Sathya Sai Seva Organisation de Andhra 
Pradesh criou orfanatos em muitos de seus 
distritos, inspirados pelo “Sri Sathya Sai 
Deenajanodharana Pathakam”, um projeto 
iniciado por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
para crianças carentes. O testemunho de como 
estas crianças têm sido bem cuidadas veio 
quando 93 delas, de nove distritos de Andhra 
Pradesh, apresentaram um excelente 
Programa Cultural com músicas e danças, no 



Sai Kulwant Hall, em Prasanthi Nilayam, no 
dia 03 de março de 2007, na Divina Presença 
de Bhagavan. 

O Programa começou depois do Divino 
Darshan de Bhagavan no Sai Kulwant Hall às 
16h30min. O primeiro item do Programa 
foram os cânticos védicos. Um grupo de 
garotos em roupa ocre veio para o palco – e 
entoou os Mantras Védicos em um perfeito 
ritmo e entonação, para o deleite de todos. O 
próximo item do programa foi a magnífica 
apresentação de uma banda de música. A 
banda se organizou em várias formações e 
apresentou uma encantadora  
mistura de melodias, conquistando o coração 
de todos com seu grandioso  
espetáculo. 

Depois, um garotinho proferiu um fluente 
discurso expressando gratidão por Bhagavan 
por trazer esperança e alegria à vida de tantas 
crianças órfãs.  Bhagavan abençoou o menino, 
materializando Vibhuti para ele e colocando 
amavelmente um pouco em sua testa no fim de 
seu pronunciamento. O item seguinte do 
programa foi uma dança apresentada por 
nove garotos, ao som de uma melodiosa 
canção devocional em télugo, popularmente 
conhecida como Chekka Bhajan. O movimento 
rítmico das crianças ao som da alegre música 
fizeram com que se tornassem merecedoras 
da apreciação de toda a audiência, que 
expressou sua alegria aplaudindo a 
performance. 

 

O teatro-dança musical “Jagruthi” encenado no 
Sai Kulwant Hall em 3 de março de 2007 
transmitiu a mensagem do serviço 
desinteressado, do sacrifício e da devoção para 
os jovens do país. 

O último item do Programa foi uma 
dramatização musical com danças intitulada 
“Jagruthi” (o despertar). A peça descreve a 
história de um jovem, promissor dançarino, 
cujo rico pai queria enviá-lo para uma viagem 
aos Estados Unidos para acumular dinheiro. 
Mas ele trouxe de volta o caminho do amor e 
serviço através de um amigo que foi ajudado e 
educado em um orfanato criado por Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba. Ancorado por episódios 
sobre as vidas de santos tais como Pothana, 
Mirabai e Dokka Seethamma, a história ajuda 
a desenvolver o amor à pátria nas jovens 
mentes e mostra o caminho da devoção, do 
serviço desinteressado e do sacrifício como 
ensinado por Bhagavan. A excelente direção, a 
atuação apropriada das crianças e as 
emocionantes canções e danças fizeram da 
peça uma apresentação excepcional. 
Bhagavan abençoou as crianças ao final da 
dramatização, posou com elas para fotografias 
e distribuiu roupas a elas, com suas Divinas 
Mãos. Ele também materializou um anel para 
o garoto que fez o papel do filho do homem 
rico e outro para um dos organizadores. Este 
excelente programa durou até o momento 
do arathi para Bhagavan às 18h50min. 
Distribuiu-se prasadam para todos ao final. 

HOLI* – O FESTIVAL DE AMOR E ALEGRIA 
 
* Holi é um festival Hindu de primavera,  
celebrado na lua cheia de Phalguna (fevereiro 
- março). 

O sagrado festival de Holi foi celebrado em 
Prasanthi Nilayam em 4 de março de 2007 na 
Divina Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. O Programa foi composto por canções e 
danças específicas do festival, apresentadas 



por crianças, e também por uma dramatização 
intitulada “Mana Darpan”. Foi organizado pela 
Organização Sri Sathya Sai Seva de Bihar e 
Jharkhand. 

 

A Sri Sathya Sai Seva Organization de Bihar e 
Jhakhand apresentou, no dia 4 de março de 
2007, emocionantes canções e danças de Holi 
representando a vida e os ensinamentos de 
Bhagavan. 

Na manhã do dia 04 de março de 2007, 
Bhagavan veio para o Sai Kulwant Hall às 
8h55min, durante os sagrados Cânticos 
Védicos entoados pelos estudantes da 
Universidade Sri Sathya Sai. Tão logo 
Bhagavan se encontrava sentado na Varanda 
(de frente para todo o Mandir), o programa 
começou com uma canção e dança para 
glorificar o Senhor Ganesha. O programa, 
intitulado “Ekoham Bahusyam” (a Unidade 
quis se tornar muitos), representou a vida e os 
ensinamentos de Bhagavan  transmitidos 
através das emocionantes canções e danças do 
festival de Holi, incluindo uma Oawali pelas 
crianças de Bihar e Jharkhand, cativando a 
todos por aproximadamente uma hora. 
O  programa teve o fechamento com o arathi a 
Bhagavan, às 10h:00 da manhã. Prasadam foi 
distribuída a todos ao final. 

Uma excelente dramatização intitulada “Mana 
Darpan” foi apresentada na tarde do dia 04 de 
março de 2007. A peça descrevia com 
confiança como a mente poderia ser utilizada 
para obter felicidade na vida através do 
exercício do controle dos sentidos, do limite 

aos desejos, do desempenho do serviço 
desinteressado e do desenvolvimento do 
amor por Deus. Ajudada por doces canções 
temáticas e apropriados episódios dos 
Puranas (textos mitológicos), a apresentação 
causou um forte impacto nos assistentes e 
trouxe vida aos ensinamentos de Bhagavan, 
que é a encarnação do amor e serviço 
desinteressado. 

 

O teatro “Mana Darpan” encenado pelas 
crianças de Bihar e Jharkhand no Sai 
Kulwant Hall mostraram de forma excelente 
como a mente humana funciona e como pode 
ser controlada. 

Ao fim da peça, Bhagavan abençoou o elenco e 
também materializou um anel de ouro para o 
garoto que fez o papel da mente no drama. As 
celebrações do Festival Hindu Holi tiveram 
um feliz desfecho com a excelente 
apresentação. O Programa foi concluído com 
oarathi a Bhagavan às 18h30min. 

A HISTÓRIA DA VIDA DA MÃE 
ESWARAMMA ATRAVÉS DE BURRA KATHA 

Os estudantes da Universidade Sri Sathya Sai 
apresentaram a história da vida da Mãe 
Eswaramma através de Burra Katha, a famosa 
arte folclórica de Andhra Pradesh, na tarde do 
dia 18 de março de 2007, no Sai Kulwant Hall, 
na Divina Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. O programa começou com uma canção 
invocatória glorificando o Senhor Ganesha. O 
que se seguiu foi uma encantadora 
apresentação da vida gloriosa da Mãe 
Eswaramma, através de um vivaz diálogo e 



emocionantes canções enfatizando suas 
exemplares qualidades de ideais maternos e 
relacionando-as ao bem-estar de outros. O 
Programa começou às 15h45min e foi 
encerrado às 16h40min. Bhagavan esteve 
sentado durante todo o programa e abençoou 
os estudantes, que narraram a história. 
Bhagavan expressou Sua apreciação a esta 
apresentação em Seu Discurso de Ugadi na 
manhã de 20 de março de 2007. 

 

A história da vida da Mãe Eswaramma ganhou 
vida quando três alunos da Universidade SrI 
Sathya Sai a apresentaram através de Burra 
Katha no Sai Kulwant Hall, em 18 de março de 
2007. 

AS CELEBRAÇÕES DE SRI RAMA NAVAMI 

Na sagrada ocasião de Sri Rama Navami, o 
aniversário do Senhor Rama, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba abençoou os devotos no Sai 
Kulwant Hall com um Discurso como um 
néctar, revelando verdades muito sutis e 
profundas sobre a vida de Rama. Ele observou 
que a terra de Bharat (Índia) era sagrada 
porque o Divino Nome de Rama era vibrante 
em cada vila, casa e mesmo nas choupanas de 
Bharat. Por isso, Bhagavan disse: Deus 
encarnou na terra de Bharat. 

O Programa de Sri Rama Navami começou às 
16h15min do dia 27 de março de 2007 no Sai 
Kulwant Hall, depois do bem-
aventurado darshan no Mandir. Antes do 
Divino Discurso de Bhagavan, dois eminentes 
palestrantes se dirigiram ao público.  O Dr. G. 

Venkataraman, o anterior Vice-reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai University, foi o 
primeiro palestrante. O Dr. Venkataraman 
narrou alguns incidentes da vida do Senhor 
Rama, para mostrar como toda Sua vida foi, na 
prática, um brilhante ideal de retidão 
(dharma). O erudito palestrante estimulou os 
devotos a seguirem os ideais colocados por 
Rama para conseguir total pureza do coração, 
o qual é o único caminho para se fundir com 
Deus. 

O segundo palestrante, Sri S.V. Giri, também 
um ex-Vice-Reitor da Universidade Sri Sathya 
Sai, citou o diálogo entre Valmiki e o sábio 
Narada do Ramayana e relatou as raras 
qualidades de Rama. Referindo-se à 
declaração feita por Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba, em Seu Discurso de Ugadi, considerando 
o início de um projeto para o completo 
desenvolvimento das vilas da Índia, Sri Giri 
observou que todas as realizações de 
Bhagavan para o bem-estar da humanidade 
constituíam os passos para a instauração do 
Rama Rajya.  Em conclusão, Sri Giri observou 
que Bhagavan estava dando a rara 
oportunidade aos devotos - especialmente à 
juventude, de se tornarem uma parte de Sua 
Divina Missão, como Rama havia 
proporcionado aos macacos. Depois das falas 
dos dois palestrantes, Bhagavan chamou um 
dos estudantes para falar. O estudante narrou 
sobre a ocasião em que ele era um estudante 
da Escola Primária e Bhagavan visitava a 
Escola e todos os estudantes ficavam em volta 
Dele.  Bhagavan, ele disse, então fez uma 
profunda declaração, dizendo que eles eram 
todos Vanaras (macacos) quando Ele 
encarnou como Rama, e apontando para um 
garoto, Bhagavan declarou que ele era 
Sugriva. Bhagavan abençou o estudante ao fim 
de sua fala e também criou uma corrente de 
ouro para ele. Depois disto, Bhagavan deu uma 
maravilhosa descrição da história do 
Ramayana em Seu Divino Discurso para o 
deleite de toda a audiência. 



Bhagavan disse que a terra de Bharat (Índia) 
era sagrada porque o Divino Nome de Rama 
tem sido recitado ao longo de toda sua 
extensão. Bhagavan finalizou seu discurso 
com o Bhajan “Rama Kodanda Rama ...”, o qual 
os devotos acompanharam em coro, 
com  profunda devoção. Depois de uma breve 
sessão de Bhajans, a atividade encerrou com 
oarathi a Bhagavan, às 18h15min. 

UM TEATRO: DAIVAM MANUSHA RUPENA 

Os estudantes da Escola Secundária Sri Sathya 
Sai Higher Secondary School, Prasanthi 
Nilayam, apresentaram esta dramatização 
representado a vida e as lilas (divino jogo) de 
Sai Baba de Shirdi no Kulwant Hall durante a 
tarde do dia 29 de Março de 2007. A 
dramatização não somente apresentou 
algumas das tão bem conhecidas curas 
miraculosas e transformações de pessoas 
trazidas a Ele através de episódios relevantes 
de Sua vida, mas também mostrou como Ele 
dedicou Sua vida ao bem-estar dos outros. A 
realista história foi adornada com doces e 
melodiosas canções e uma linda dança de 
conclusão. Bhagavan permaneceu sentado 
durante toda a performance das 16h30min às 
17h20min  e abençoou os estudantes ao fim 
do drama. Ele também posou para fotos em 
grupo. 

 

Uma cena do teatro “Daivam Manusha Rupena” 
apresentado pelos alunos da Escola Secundária 
Sri Sathya Sai em 29 de março de 2007. 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

EUA 

FOI ORGANIZADA uma clínica veterinária 
gratuita em Carlsbad, na Califórnia, próximo a 
San Diego, em 9 de dezembro de 2006. No 
acampamento, os veterinários examinaram 
88 cachorros e 35 gatos  Foram realizados 
exames veterinários junto com vacinações, 
controle de pulgas e vermes, análise 
sangüínea e asseio. Além disso, forneceram-se 
orientações aos donos dos animais sobre 
nutrição, prevenção de doenças, intervenção 
prévia contra infestação de pulgas e vermes, 
asseio adequado e atenção aos problemas de 
comportamento dos animais de estimação 
com base no amor e na compaixão.  Todos 
esses serviços foram oferecidos ao público 
inteiramente grátis pela Organização Sathya 
Sai. Para o trabalho de acompanhamento, os 
animais foram encaminhados para clínicas de 
baixo custo e instituições de caridade da 
região. O evento, que ocorreu em uma Igreja 
Cristã local, começou com uma breve palestra 
do Dr. Sam Sandweiss. O Dr. Sandweiss focou-
se nos ensinamentos de Swami de "Ame a 
todos, sirva a todos", e incentivou todos a 
tratar os pacientes, animais e uns aos outros 
com amor e compaixão. Todos os animais 
receberam alimentos e brinquedos e os donos 
receberam suco de fruta e lanches de graça. 

 



Uma clínica veterinária grátis foi 
organizada pela Organização Sathya Sai 
em Carlsbad, Califórnia, na qual 
veterinários examinaram 88 cães e 35 
gatos, conferindo-lhes um amoroso 
tratamento, no dia 9 de dezembro de 2006. 

Simultaneamente ao acampamento 
veterinário de 9 de dezembro de 2006, foi 
realizado um acampamento médico na Pilgrim 
United Church of Christ, em Carlsbad. Uma 
equipe de 32 médicos, oito dentistas, 27 
enfermeiras, psicólogos, nutricionistas e 
terapeutas físicos ofereceram consultas 
gratuitas em pediatria, prática familiar, 
medicina interna, cardiologia, endocrinologia, 
dermatologia, oftalmologia, ortopedia e 
odontologia. Foram examinados 157 
pacientes por clínicos gerais, 193 pacientes 
receberam revisão odontológica e realizaram-
se 316 testes de laboratório, tudo 
gratuitamente. Além disso, 282 pacientes 
foram analisados para ver se tinham diabetes, 
hiperlipidemia, hipertensão, câncer de mama 
e câncer de colo do útero. O Dr. Poniachik, 
residente da equipe do North County Health 
Services, trabalhou gentilmente como 
voluntário no nosso acampamento e fez esta 
observação: “Depois de estar envolvido em 
inúmeras atividades médicas de caridade, o 
[Sathya Sai] Carlsbad Free Medical Health 
Screening foi a clínica comunitária mais bem 
organizada da qual já participei. O mais 
importante para mim foi ver que todos os 
pacientes ficaram extremamente felizes com o 
tratamento que receberam”. 

CANADÁ 

A Escola Sathya Sai de Scarborough, em 
Toronto, foi uma das 37 escolas de ensino 
fundamental a receber nota máxima em um 
relatório elaborado pelo Instituto Fraser, em 
11 de fevereiro de 2007. A nota foi conferida à 
escola por sua excelência acadêmica 
equilibrada com educação de caráter e 

responsabilidade cívica. A classificação foi 
feita pelo Instituto Fraser, uma organização 
educacional e de pesquisa especializada 
independente, que analisou 2.812 escolas. O 
jornal de Scarborough, “The Mirror” destacou 
a notícia: “A receita Sathya Sai para 
realizações maravilhosas incluía excelência 
acadêmica equilibrada com caráter, exercícios 
de ioga, meditação e responsabilidades 
cívicas". 

 

A Escola Sathya Sai em Toronto, no Canadá, 
foi uma das 37 escolas a receber nota 
máxima por uma organização educacional 
independente por sua excelência acadêmica, 
equilibrada com educação para o caráter  
e responsabilidade cívica. 

De 27 a 29 de outubro de 2006, Jonathan Roof, 
presidente do Conselho Central Sathya Sai dos 
EUA, visitou os Centros Sai de Calgary, 
Saskatoon e Edmonton. Durante sua visita a 
esses Centros, ele conversou sobre a 
mensagem de amor de Swami, o serviço 
desinteressado e a transformação pessoal. As 
conversas foram intercaladas com várias 
canções sobre valores humanos escritas por 
ele, que o próprio Jonathan tocou em um 
violão. Ele ministrou uma oficina sobre como 
ver o atma eterno e não ser enganado pelo 
complexo impermanente 
corpo/mente/personalidade. Ele também 
desenvolveu o tema das técnicas de Círculo de 



Estudos que aumentariam a conscientização 
espiritual.  Por fim, ele falou para os 
estudantes SSE sobre unidade e a importância 
de respeitar os mais velhos. Sua visita foi 
muito bem recebida por todos os devotos do 
Canadá. 

INDONÉSIA 

A província de Aceh, na Indonésia, 
testemunhou vários desastres naturais que 
comoveram o mundo e, ao mesmo tempo, 
uniram as pessoas em um laço sem 
precedentes de compaixão e solidariedade. 
Este Ano Novo trouxe chuvas, inundações e 
devastação implacáveis, deslocando mais de 
87 mil habitantes e matando 23. A inundação 
causou danos gerais a lavouras, plantações, 
gado, aves domésticas, reservatórios de 
peixes, estradas e pontes. Mais de 1.600 casas 
foram completamente destruídas, e mais de 
15 mil casas foram danificadas. A Organização 
Sathya Sai entrou em ação para fornecer 
auxílio imediato. Foram montados 
acampamentos de desabrigados para aqueles 
que perderam as casas e mobilizaram-se 
imediatamente operações de resgate. 

 

A Organização Sathya Sai providenciou 
operações de auxílio e distribuiu alimentos 
para lares arrasados pela enchente na 
província de Aceh, na Indonésia. 

Em 14 de janeiro de 2007, prestou-se serviço 
ao vilarejo de Bukit Tempurung, em um 
subdistrito de Aceh Tamiang, onde foram 
distribuídos alimentos para 1.065 
famílias.  Quatorze voluntários levaram 
aproximadamente quatro horas para chegar a 
todos os lugares e entregar as rações, 
incluindo alimentos, instalações sanitárias e 
água potável. 

VENEZUELA 

Na cidade montanhosa de Abejales, na 
Venezuela, a Escola Sathya Sai foi fundada em 
2002 e chamada de “Escola Rural Modelo” em 
2004 pelo Ministro da Educação. Em um 
recente artigo de 19 de fevereiro de 2007, o 
jornal “The Nation Daily” escreveu sobre a 
Escola Sathya Sai. O jornal a elogiou como uma 
escola única que tem um currículo 
socialmente necessário baseado em valores 
humanos. 

 

A Escola Sathya Sai em Abejales, na 
Venezuela, declarada como “Escola Rural 
Modelo” pelo Ministro de Educação em 2004, 
proporciona um currículo para necessidades 
sociais baseado em valores humanos. 

No momento, 148 crianças estão matriculadas 
do jardim de infância à 5ª série, e no próximo 
ano planeja-se a expansão para a 6ª série. A 
escola conta com uma equipe de 10 
professores que foram treinados em Educação 



em Valores Humanos. As matérias do jornal 
elogiaram os programas educacionais da 
Organização Sathya Sai Baba em todo o 
mundo, especialmente na América do Sul, 
onde há escolas Sathya Sai na Argentina, 
Equador, Peru, Paraguai, México, Guatemala, 
Colômbia e Brasil. O artigo descreveu a 
importância de incutir valores humanos nas 
vidas das pessoas e incorporá-los no currículo 
escolar. 

MALÁSIA 

A Escola Sathya Sai School da Malásia localiza-
se próximo a um orfanato dirigido pela 
Sociedade Vida Pura da Malásia, em um 
terreno que é alugado para a escola. As 
crianças do orfanato recebem educação 
gratuita não apenas em temas acadêmicos, 
mas também em valores humanos na Escola 
Sathya Sai. 

 

Escola Sathya Sai da Malásia, que 
proporciona educação grátis integrada com 
valores humanos. A escola teve uma 
avaliação superior à media nacional pelo 
segundo ano consecutivo. 

Neste ano, pela segunda vez consecutiva, os 
alunos da Escola Sathya Sai receberam notas 
acima da média nacional nos Exames de 
Escolas Primárias Superiores. Isto é 
especialmente importante, uma vez que 30% 
dos candidatos do exame vêm do 

orfanato.  Como resultado da interação na 
Escola Sathya Sai, as crianças do orfanato 
conquistaram muita confiança para atingir 
objetivos mais altos, enquanto as crianças da 
escola desenvolveram suas habilidades de 
amar e compartilhar com as crianças menos 
afortunadas. 

ROMÊNIA 

O Centro Sathya Sai de Bucareste, na Romênia, 
organizou programas públicos de 6 a 8 de 
outubro de 2006, que começaram com um 
encontro público no famoso Teatro Judeu 
Estadual, de 130 anos. Com a graça de Swami, 
exatamente 108 pessoas participaram do 
evento. No encontro, o Dr. Thorbjorn Meyer, 
diretor do instituto ESSE, falou sobre os cinco 
valores humanos e sua importância na vida 
das pessoas. Depois houve a apresentação do 
filme “Sua obra”. O palestrante seguinte foi 
Petra von Kalinovski, que descreveu os 
projetos humanitários de Bhagavan. Ela 
concluiu seu discurso dizendo que a 
transformação individual estava formando a 
base da transformação global. Durante os 
eventos do dia, as traduções para o romeno do 
“Gita Vahini” de Bhagavan e do livro “Meu 
Baba e eu”, do Dr. Hislop”, foram apresentadas 
ao público. 

 

O Centro Sathya Sai de Bucareste, na 
Romênia, organizou programas públicos 
na cidade de 6 a 8 de dezembro de 2006, 



incluindo um encontro público e um 
seminário sobre “Espiritualidade na Vida 
Cotidiana”. 

No dia 7 e 8 de outubro, o Dr. e Smt. Meyer 
apresentou um seminário sobre 
“Espiritualidade na Vida Diária”, descrevendo 
suas experiências pessoais com Sri Sathya Sai 
Baba e como praticar Seus ensinamentos. A 
sessão interativa incluiu um momento para 
perguntas e respostas.  Além das 108 pessoas 
do início, outras 150 participaram dos 
programas no segundo e no terceiro dias. 
Durante o mesmo final de semana, foi 
ministrado um curso sobre Educação em 
Valores Humanos para os professores em 
Bucareste, que contou com a presença de 20 
pais e professores. Os palestrantes do curso 
foram Petra von Kalinovski, da Alemanha, 
Vassiliki Stefanidis e George Bebedelis, da 
Grécia. 

ITÁLIA 

A cidade de Carrara, localizada no Mar 
Mediterrâneo, na Itália, abriga um bonito 
Centro Sai. Cerca de 15 voluntários jovens Sai 
de várias partes da Itália, junto com o Grupo 
Sai de Carrara, visitou a casa de Regina Elena 
para incapacitados e idosos em 22 e 23 de 
julho de 2006. O grupo levou os vinte 
residentes idosos para uma cabana nas 
montanhas, onde foram realizadas atividades 
recreativas. Os voluntários haviam preparado 
um dia cheio de eventos, incluindo jogos, 
música e janta à noite. Alguns convidados 
contaram karaokê enquanto outros 
dançaram. Um suntuoso jantar vegetariano foi 
preparado e servido para todos. 

 

Devotos Sai passaram o dia com vinte 
residentes anciãos do lar Regina Elena na 
cidade de Carrara, Itália, compartilhando 
com eles seu amor. 

O Grupo de Jovens Sai havia embrulhado 
presentes para todos e os distribuiu para os 
residentes, que ficaram muito contentes e 
gratos pelo dia adorável que passaram com o 
grupo. Antes dessa visita, um grupo de 
devotos Sai de várias cidades da Emilia 
Romagna visitou a casa Regina Elena e serviu 
com amor aos residentes. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: O distrito de Srikakulam 
realizou um acampamento médico no vilarejo 
de Polla no dia 11 de fevereiro de 2007, em 
Khajipeta no dia 18 de fevereiro e em 
Peddaganagallapeta em 22 de fevereiro, 
tratando a 700 pacientes no total. Em Polla, 
também foram distribuídos 300 quilos de 
arroz para os necessitados. Este distrito veio 
resgatar 50 famílias vítimas de incêndio do 
vilarejo Savaraddapanasa, dando a cada 
família 10 quilos de arroz e outras provisões 
suficientes para um mês, três utensílios de 
cozinha, roupas novas e antigos para vestir.  O 
distrito doou 40 lençóis para os ocupantes 
do ashram Saranya Anadha e 29 amrutha 



kalasams (alimentos) para algumas pessoas 
pobres, além de iniciar o nitya narayana 
seva (refeições diárias) para 28 pessoas 
selecionadas. 

O distrito de Ranga Reddy promoveu um 
acampamento médico tratando 226 pacientes, 
organizou aulas de bal vikas para 93 crianças 
e realizou um trabalho sanitário como parte 
do programa de aperfeiçoamento das favelas 
em Janda Nagar Wadder Basti no dia 04 de 
fevereiro de 2007. Também foram realizados 
acampamentos médicos, tratando 607 
pacientes nos vilarejos de Yavapeta e 
Aadalpur no dia 11 de fevereiro e 25 de 
fevereiro de 2007, respectivamente. 

O distrito de Prakasam iniciou o programa Sri 
Sathya Sai Annapurna, na cidade de Markapur, 
no dia 04 de fevereiro de 2007. Com o 
programa, 27 meninos e 13 meninas que vêm 
dos vilarejos vizinhos para estudar na cidade 
vão receber refeições ao meio-dia. Esses 
estudantes também receberam uniformes 
escolares. O distrito distribuiu 40 lençóis para 
pacientes com lepra no dia 30 de janeiro de 
2007, havendo também a doação de toalhas e 
cestas com comida para cerca de 100 
pacientes com lepra em Kambam, no dia 06 de 
fevereiro de 2007. 

Um centro de serviços recém-construído, o Sri 
Sathya Sai Samaj Seva Sadan, foi aberto em 
Karampudi (distrito de Guntur) em 1º de 
fevereiro deste ano. No narayana 
sevarealizado nesta ocasião, foram oferecidas 
refeições para aproximadamente 1.500 
pessoas. O distrito realizou o narayana 
seva para mil pessoas no vilarejo de 
Tathavaripalem e para 500 pessoas em 
Duggirala no dia 21 de janeiro de 2007. 

Assam, Manipur e Estados do Nordeste: O 
papel dos valores humanos na formação do 
sistema educacional foi discutido em um 
seminário sobre "Educação em Valores 

Humanos" organizado sob a tutela da 
Organização Sri Sathya Sai de Assam, Manipur 
e Estados do Noroeste, no auditório Cotton 
College, Guwahati em 28 de janeiro de 2007. 
Em seu discurso de apresentação, o 
presidente estadual da Organização Sai falou 
sobre o tema do seminário, ou seja, a 
transmissão do conteúdo ético e espiritual 
para a educação infantil. Referindo-se ao 
sistema completo de educação que está sendo 
implementado na Universidade Sri Sathya Sai, 
ele declarou que este havia integrado os cinco 
valores básicos de verdade, retidão, paz, amor 
e não-violência aos estudos. 

Falando nesta ocasião, o ex-secretário de 
Estado, Sri H.N. Das, apresentou sua análise do 
papel da educação em diferentes civilizações 
antigas. “A quintessência da educação foi 
encontrada nas civilizações da Mesopotâmia e 
Harappan, e os antigos clássicos indianos, 
como a Bhagavad Gita, o Ramayana e o 
Mahabharata também se baseiam em valores 
educacionais”, afirmou o palestrante. 

Os palestrantes do seminário trataram de 
vários aspectos de educação e valores 
humanos. Além do tema principal, também 
analisarem tópicos variados, como a função do 
professor e a função da mãe em educação 
baseada em valores. O seminário foi 
encerrado com a visão geral dos valores 
apresentados pelo representante do Trust da 
Organização Sai. 

Haryana e Chandigarh: Foi realizado, no 
inverno indiano, um curso de cinco dias sobre 
Cultura e Espiritualidade Indianas em 
Chandigarh, do qual participaram 75 jovens 
de vilarejos da zona rural, em vários distritos 
do estado.  Também foi realizado por dois dias 
um Acampamento de Treinamento Rural de 
Bal Vikas Gurus, no qual 25 novos bal vikas 
gurus de vários vilarejos receberam o 
treinamento em bal vikas. 



Realizaram-se acampamentos médicos 
multifacetados em vários vilarejos adotados, a 
saber, Maloya (distrito de Chandigarh), Nada 
e Maginand (distrito de Panchkula), Rampur, 
Baleka-Nagla (distrito de Ambala), Amin 
(distrito de Kurukshetra), Hisar, Mohasatpur 
(distrito de Faridabad). Cerca de três mil 
pacientes foram tratados e receberam 
remédios gratuitos nesses acampamentos. Em 
Hisar, foram realizados quatro acampamentos 
veterinários, nos quais 320 animais foram 
tratados por especialistas. 

Neste inverno, 819 lençóis, 50 xales, 13 
blusões de lã e 150 suéteres foram 
distribuídos em Chandigarh, Panchkula, 
Ambala e Faridabad para algumas pessoas. 
Quatro máquinas de costura também foram 
doadas para mulheres necessitadas no 
vilarejo de Dohana Khera. 

Em uma cerimônia em Amin (distrito de 
Kurukshetra), 32 máquinas de costura foram 
doadas a mulheres necessitadas, para 
aumentar sua autoconfiança. Um rickshaw, 
dois carrinhos de chá e uma máquina de afiar 
de chão foram doadas para famílias 
necessitadas, para que tivessem como se 
sustentar. Na ocasião, as crianças de bal 
vikasdo vilarejo de Amin apresentaram um 
programa cultural e uma peça de teatro 
intitulada “Nachiketa”. Aproximadamente 
1.300 moradores assistiram a esse programa. 
O presidente indiano das Organizações Sai 
participaram da coleta depois do programa 
cultural. Aproximadamente duas mil pessoas 
receberam refeições no narayana 
sevarealizado no final. 

Kerala: Foi realizada uma reunião estadual 
dos responsáveis das unidades de atividades 
dos Jovens Sai no dia 18 de fevereiro de 2007, 
no Centro Sai de Alwaye, para planejamento e 
avaliação dos programas de jovens. Houve 
participação de 147 pessoas. 

Com orientação do "Sai Neethi”, advogados 
forenses da Organização Sai, realizou-se um 
seminário de um dia para os advogados sobre 
ajuda legal nas instalações da Alta Corte, no 
dia 17 de março de 2007. Justice Benjamin 
Koshy abriu o seminário. Mais de 150 
advogados de diferentes partes de Kerala 
participaram. 

Em Tellicherry, distrito de Kannur, no dia 25 
de fevereiro de 2007, foi realizado um 
acampamento de conscientização e check-up 
médico para detecção de câncer. 

O distrito de Calicut organizou um 
acampamento de serviços em Srisailam, no dia 
18 de fevereiro de 2007, do qual participaram 
300 integrantes do seva dal. 

Os Jovens Sai do distrito de 
Thiruvananthapuram iniciaram um novo 
programa de estudo regular das escrituras em 
janeiro de 2007. Foram adotadas 43 escolas 
para receber atividades de educare nesse 
distrito. Estão sendo realizadas aulas 
regulares para crianças, pais e professores. 

 

Templo Attukal Devi, em 
Thiruvananthapuram, onde milhares de 
devotos Sai participaram em atividades 
religiosas e de serviço. 



Milhares de devotos Sai participaram 
do lalitha sahasranama japam (recitação dos 
mil nomes da Divina Mãe) no Templo Attukal, 
em Thiruvananthapuram, como parte do 
festival do templo. A Organização Sai 
organizou clínicas médicas, distribuição de 
água potável, etc., durante o festival de um dia, 
no qual participaram 1 milhão e meio de 
devotos. 

Com a ajuda do Grama Panchayat, a 
Organização montou um programa de três 
dias no vilarejo de Puduppariyaram sobre os 
males do pan masala1. Cem centros deste 
vilarejo foram atendidos pelos membros 
do seva dal. Os lojistas voluntariamente 
apareceram para queimar pacotes de pan 
masala. 

Punjab: Em 26 de novembro de 2006, foi 
organizado um sarva dharma 
sammelan(reunião entre crenças) pela 
Organização Sri Sathya Sai Seva, em Punjab. 
Cerca de mil pessoas de diversas 
comunidades, por exemplo, sikhs, 
muçulmanos, cristãos e hinduístas, 
participaram do programa. Representantes de 
todas as comunidades discursaram, 
destacando as semelhanças dos ensinos de 
todas as fés. No fim do encontro, foi servido 
um almoço comunitário. O programa foi 
encerrado com o arathi para Bhagavan. 

Bengala Ocidental: Este foi o 17º ano de 
serviço em Ganga Sagar Mela prestado pelos 
Jovens Sai em Bengala Ocidental. Como ocorre 
todos os anos, um grupo de aproximadamente 
150 jovens, incluindo 16 mulheres, de todos 
os distritos do estado partiu na manhã do dia 
10 de janeiro de 2007 para a sagrada feira 
Ganga Sagar Mela, que é realizada todos os 
anos na confluência do sagrado rio Ganges e a 
Baía de Bengala. Milhares de peregrinos de 
todo o planeta dão um profundo mergulho no 
mar, no dia auspicioso do Makar Sankranti, 
todos os anos. Para abençoar a experiência 

dos peregrinos, os Jovens Sai mantiveram a 
praia limpa e desobstruída. Essa atividade foi 
realizada de 10 de janeiro a 15 de janeiro de 
2007. O trabalho começava às 3 horas da 
manhã e ia até as 18h todos os dias. Para os 
peregrinos, o mergulho sagrado no dia 
auspicioso de Makar Sankranti é de 
fundamental importância, mas para os jovens 
que participaram deste acampamento de 
serviço, que, na verdade, é um acampamento 
desadhana, a percepção da importância desta 
peregrinação só se deu através do trabalho 
realizado por eles para os milhares de 
peregrinos. 

 

Os Jovens Sai mantiveram toda a área do 
Ganga Sagar Mela limpa e higiênica para 
fazer da peregrinação dos devotos uma 
experiência abençoada durante o período 
dessa famosa feira em janeiro de 2007. 

Os jovens do distrito de Birbhum organizaram 
um acampamento residencial de quatro dias 
para prestar serviços de vários tipos durante 
o joydeb mela, que é realizado todos os anos às 
margens do rio Ajoy. Mais de cinco mil 
peregrinos mergulharam no rio no dia 
auspicioso de Makar Sankranti. Cerca de 75 
jovens Sai participaram neste acampamento 
de serviço. Os jovens tiveram a 
responsabilidade de limpar as ruas, remover o 
lixo e enterrá-lo em locais apropriados 
designados para esta finalidade.  A área foi 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr07/noticias.html#_ftn1


mantida em perfeito estado de limpeza e 
higiene. Uma equipe médica também 
participou do acampamento: foram 
distribuídos remédios homeopáticos e 
alopáticos para as pessoas necessitadas. Além 
disso,os jovens distribuíram água potável 
durante o Mela nos quatro dias do evento.  

Como todos os anos, neste ano os jovens do 
distrito de Kolkata partiram à meia-noite para 
as ruas da cidade com 81 cobertores. Três 
grupos saíram em três veículos para direções 
específicas. Os jovens colocavam 
silenciosamente os cobertores sobre os 
moradores de rua que tremiam na noite 
invernal, sem nem mesmo que as pessoas 
percebessem. 

 

Jovens Sai cobrem um morador de rua com 
um cobertor quente na fria noite de Kolkata. 

Foi organizado um acampamento de 
identificação de grupo sanguíneo pelos jovens 
do distrito de Cooch Behar no dia de Natal, 25 
de dezembro de 2006, no vilarejo de Madhya 
Bairiguri. No acampamento, determinou-se o 
grupo sanguíneo de aproximadamente 150 
pessoas. Isso é útil para os moradores em caso 
de haver necessidade emergencial de sangue, 
o qual eles conseguiriam fornecer entre eles 
mesmos. 

Na verdade, essa atividade está sendo 
realizada em todo Estado como projeto dos 

jovens a fim de criar um “Grupo de Doadores 
de Sangue Direto”, que estará pronto para 
doar sangue sempre que necessário, com um 
aviso de 24 horas. Isso também inclui a criação 
do “Clube de Grupos Sanguíneos Raros", cujo 
objetivo é fazer os sócios do clube se 
familiarizarem entre si. Com isso, em caso de 
haver alguma emergência sanguínea, os sócios 
podem entrar em contato uns com os outros. 

 

Acampamento para identificação de 
grupo sangüíneo organizado pelos Jovens 
Sai em um vilarejo. Esses acampamentos 
são organizados para ajudar os aldeões a 
saberem seu grupo sangüíneo e poder 
conseguir sangue entre eles próprios em 
caso de emergência. 

Em 27 e 28 janeiro de 2007, foi realizada uma 
conferência de detentores de cargo da 
Organização Estadual em Durgapur, no 
distrito de Burdwan. Os integrantes jovens 
ativos de todos os distritos também foram 
convidados a trazer novas idéias para o 
aperfeiçoamento da Organização. O tema da 
conferência foi “Transformação Interna”. Essa 
plataforma foi usada para fortalecer a 
Organização em todos os níveis. Tendo-se isso 
em mente, foi idealizado um plano de ação 
para os próximos anos. Deu-se ênfase especial 
aos programas de ajuda aos necessitados. 

1Pan masala: mistura de ingredientes, como mentol, 
óleo de sândalo, sementes de funcho, cardamomo e 
outros, que se costuma consumir na Índia, gerando 
vício. Estudos recentes evidenciaram ser carcinogênico. 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Abr07/noticias.html#_ftnref1


CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

VERDADEIRA RENÚNCIA 

EM UM VILAREJO, VIVIAM um homem e sua 
esposa, ambos grandes aspirantes espirituais. 
Eles tinham imenso discernimento e 
sabedoria, e tinham grande fé na importância 
da renúncia.   

 

O marido cobriu a jóia com terra 
para que sua mulher não sofresse uma 
tentação. 

Um dia, saíram em peregrinação. No caminho, 
passaram por uma floresta. O marido 
caminhava à frente, e sua esposa o seguia logo 
atrás. Enquanto caminhava pela trilha, o 
marido viu uma jóia preciosa, brilhando 
magnificamente na poeira. Ele a cobriu com 
um pouco mais de terra, para que, ao vê-la, sua 
esposa não fosse ficar tentada com a jóia. A 
mulher compreendeu a intenção da ação do 
marido e lhe disse: “Meu caro esposo! Você 
considera que o pó e a jóia são diferentes um 
do outro? Isso significa que o sentimento de 
desigualdade, ao considerar um dos objetos 
superior ao outro, ainda reside em você.” O 
marido percebeu sua falta, e compreendeu 
que a renúncia de sua esposa era maior que a 
dele. 

 

“Você considera o pó e a jóia diferentes um do 
outro?” Perguntou a mulher quando viu seu 
marido cobrindo a jóia com terra. 

Para um verdadeiro renunciante, o pó e a jóia 
são iguais. 

 

 


