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FAÇA TODOS OS PARTIDOS DEVEM UNIR-
SE PARA FORTALECER BHARAT 

A tolerância é a beleza real desta sagrada 
terra de Bharat (Índia). De todos os rituais, 

ater-se à verdade é a maior penitência. O 
sentimento mais doce neste país é o 

sentimento de amor pela mãe. O valor do 
caráter é tido como muito mais alto do que o 

da própria vida. Mas as pessoas esqueceram os 
princípios básicos desta grandiosa cultura e 
estão imitando a cultura ocidental. Ah! Os 

bharatiyas (indianos) não estão conscientes da 
grandeza da sua herança cultural, assim como 
um imponente elefante não está consciente da 

sua própria força. 
(Poema em télugo) 

           Eu, até agora, nunca havia dado um 
Discurso em tamil a uma assembléia tão 
grande. Eu não falarei sobre um estado ou 
região em particular, uma vez que não levo em 
conta tais distinções. A totalidade de Bharat é 
importante para Mim. Foi o homem quem 
dividiu a terra em diversas regiões, Deus não 
determinou quaisquer divisões. 

Façam do atma a base das suas vidas 

           Todos os bharatiyas devem dar-se as 
mãos para fazer de Bharat uma terra de 
prosperidade. Isso é possível apenas através 
do amor. A consciência do princípio 
do atma(centelha divina) pode unir a todos. 

As religiões são muitas, mas a meta é uma só, 
As roupas são muitas, mas o fio é um só, 

As flores são muitas, mas a adoração é uma só. 

           Portanto, encarnações do amor divino, 
não observem quaisquer distinções com base 
na religião. O mesmo atma resplandecente 
está presente no coração de todos. As pessoas 

podem vestir diferentes tipos de roupas e falar 
línguas distintas, mas o atmapresente em 
todas é o mesmo. Nomes e formas podem ser 
diferentes, mas o princípio divino em todos é 
único. Um verdadeiro bharatiya  é aquele que 
reconhece essa verdade e age de acordo com 
ela. Foi o homem quem criou todas as 
distinções. Nós damos diferentes nomes a 
diferentes formas visando a identificação. Mas 
Deus não tem forma. Também nos referimos a 
Ele como atma. Nós devemos amar o atma e 
fazer dele a base da nossa vida. Essa é a 
verdadeira qualidade humana, é, por si só, 
sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa 
(verdade, retidão, paz, amor e não-violência). 
Onde há amor, há paz e verdade. A verdade é 
uma, não duas. Se vocês aderirem ao caminho 
da verdade, não encontrarão dificuldades ou 
perigos. O homem deve amar seus 
companheiros humanos como a seus próprios 
irmãos e irmãs. Isso é verdadeira devoção. No 
nível mundano, vocês devem cumprir seus 
deveres e, no nível espiritual, devem amar a 
todos, sem levar em consideração quaisquer 
distinções. Mesmo se você cruzar com seu 
inimigo, você não deve virar seu rosto em 
outra direção. Ao invés disso, você deve 
saudá-lo, dizendo “Olá, irmão, como você 
está?”. Então, ele também dirá, “Como você 
está, irmão?”. A mente é a testemunha da 
mente. Um tolo testemunhará somente tolices. 
Nós não devemos nunca agir de uma maneira 
tola. Amem a todos, sirvam a todos. Não apenas 
isso: ajudem sempre, não firam jamais. Nós 
não devemos nunca fazer mal a ninguém. 
Devemos amar a todos. Então, esse amor 
alcançará Deus. 



 

           O amor atrai a todos. Os cinco 
elementos, os cinco sentidos e os cinco 
envoltórios vitais estão todos presentes 
dentro de vocês. É um sinal de ignorância 
buscar Deus no exterior quando Ele está 
presente bem dentro de vocês. Vocês devem 
desenvolver a confiança de que Deus está no 
seu interior. Quando tiverem autoconfiança, 
terão auto-satisfação, e a auto-satisfação os 
levará ao auto-sacrifício. Quando praticarem o 
auto-sacrifício, alcançarão a auto-realização. 
Portanto, a auto-realização não vem de fora. 
Se você perguntar a um milionário, “Senhor, 
você tem paz?”, sua resposta será, “Eu tenho 
dinheiro, tenho várias casas, tenho tudo, mas 
não tenho paz mental”. De onde vem a paz 
mental? A paz reside dentro de nós, e não fora. 
Vocês são incapazes de experimentar a paz 
porque quebraram em peças a sua paz interna. 
Nós devemos viver em unidade e amor, sem 
observar quaisquer distinções. Todas as 
pessoas do mundo pertencem à mesma 
família. Mas ao invés de viverem como 
membros de uma família única, as pessoas 
criam distinções com base em partidos, o que 
prejudica o país. Nós não devemos nunca dar 
espaço para quaisquer disputas. Os Vedas 
declaram, Na Karmana Na Prajaya Dhanena 
Thyagenaike Amrutatthwamanasu (a 
imortalidade não é alcançada pela ação, 
progenitura ou riqueza, ela é alcançada 
apenas pelo sacrifício). O dinheiro vem e vai. 
Nada é permanente. Apenas a consciência é 

eterna. Nós devemos tomar isso como a base 
da nossa vida. 

           Devemos respeitar todos os partidos. 
Todos os partidos são um. Assim como os 
seres humanos possuem diferentes nomes, os 
partidos também têm nomes distintos. Todos 
serão felizes somente quando 
desenvolvermos o sentimento de unicidade 
do atma, sem levar em conta quaisquer 
distinções. “Ele é feliz, mas eu sou infeliz”. Por 
que surgem tais diferenças? Felicidade e 
sofrimento não estão separados um do 
outro. O prazer é um intervalo entre duas 
dores. Não pode haver felicidade sem 
dificuldades. Então, devemos tratar ambos 
com equanimidade. 

Dêem à sua riqueza um uso apropriado 

           Eu fico muito triste ao ver a difícil 
condição dos pobres. Uma vez, eu estava 
viajando a Madras (Chennai) de carro. Havia 
muitos carros seguindo o Meu. Enquanto 
vinha para Chennai, eu indaguei em um ponto, 
“O que é isso?”. Os devotos que estavam 
viajando Comigo no mesmo carro falaram “É o 
lago Red Hills”. Eles disseram, “A água da 
chuva coletada nesta área é usada para o 
cultivo agrícola. Mas agora está tudo seco 
porque não há chuva”. Eu vi crianças 
pequenas bebendo água suja de poças. Eles 
disseram que a mesma água estava sendo 
usada para cozinhar. Bebendo tal água suja, 
nós mesmos estragamos nossa saúde. Pessoas 
em muitas aldeias enfrentam muitos 
problemas devidos à falta de água potável. 
Aqui e ali elas escavam poços de água, mas os 
poços não são uma solução permanente para 
o seu problema de falta de água. Eles 
funcionam apenas por um curto período e 
então ficam secos. Há três coisas que afetam a 
nossa saúde: água, comida e ambiente. O 
homem pode gozar de uma boa saúde apenas 
quando todos esses três forem puros. Hoje, a 
nossa saúde está sendo prejudicada porque 



bebemos água poluída, comemos alimentos 
impróprios e respiramos um ar poluído. Eu 
disse a um devoto que viajava comigo no 
carro, “Meu caro, há várias pessoas ricas em 
Chennai. Por que elas não fazem algum 
sacrifício?”. Quando um mendigo vem até a 
soleira da porta deles, eles o afastam. Eles até 
mesmo o afastam com seu cachorro. Há algum 
que dê mesmo um naya paisa 1 para o bem-
estar da sociedade? Não podem eles estender 
a mão aos outros e ao país como um todo? Não 
podem eles fornecer água potável para conter 
a sede dos outros? Eles gastam muito dinheiro 
em cigarros, cinema, comida e bebida. Ao 
invés de empregar mal o dinheiro dessa 
forma, não é possível a vocês fornecer um 
mero gole de água às crianças pobres? Saúde, 
educação e paz mental são muito importantes 
para o homem. 

           Se olharmos para o atual cenário 
educacional, vemos que se precisa pagar uma 
grande quantia para que uma criança seja 
admitida mesmo na classe primária. Além 
disso, devem-se pagar taxas todos os meses. 
De onde podem as pessoas pobres obter tanto 
dinheiro? Devemos ter em mente que o 
dinheiro que está conosco não é realmente 
nosso, mas é um presente de Deus. Com esse 
sentimento sagrado, devemos utilizar o 
dinheiro para o bem-estar das massas. 
(Narrando a história do grande conquistador 
Alexandre, Bhagavan explicou a futilidade de 
se acumular riquezas e conquistar territórios, 
uma vez que todos devem ir embora deste 
mundo com as mãos vazias, não importa o 
quão rica ou poderosa a pessoa possa ser). Em 
prol de quem vocês precisam acumular tanta 
riqueza? Você pode muito cuidadosamente 
acumular uma grande riqueza, mas tudo isso 
pode ser gasto pelos seus filhos. Durante o seu 
próprio período de vida, vocês devem fazer 
um uso apropriado da sua riqueza. Eu não 
guardo nem mesmo um único naya 
paisacomigo. O dinheiro que qualquer um 
mande para Mim é enviado diretamente para 

o banco. Eu utilizo todo o dinheiro em projetos 
para o bem-estar social. Por estar 
empreendendo muitos projetos sociais, muito 
dinheiro está sendo coletado nos bancos. Para 
que devemos manter dinheiro em bancos? 
Somente para gastá-lo em causas nobres. Em 
muitas aldeias, crianças pequenas precisam 
caminhar por longas distâncias para ir à 
escola. Devemos ajudar essas crianças, 
estabelecendo escolas naquelas aldeias. 
Muitas mulheres precisam levar seus filhos 
doentes a um hospital muito distante para 
consultar um médico. Portanto, deveríamos 
criar um hospital em cada aldeia. Vendo a 
situação das pessoas que são incapazes de 
obter tratamento médico, Eu criei hospitais, 
dois dos quais são de super-especialidades. 
Milhões de rúpias foram usados em cada 
construção. Aqueles que vêm ao nosso 
hospital para qualquer tratamento não 
passam por qualquer inconveniência. Não 
apenas lhes são dados remédios de graça, 
como também comida gratuita. 

 

           Além dos hospitais, nós também criamos 
instituições educacionais. Estudantes de 
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diversos lugares vêm às nossas instituições. 
Nós não coletamos nem mesmo um paisa 
deles, nem mesmo taxa de exame. Dessa 
maneira, milhares de estudantes estão 
recebendo educação gratuita nas nossas 
instituições (Neste ponto, Bhagavan pediu a 
alguns estudantes para subirem ao palco). 
Todos eles são pós-graduados. Eles 
concluíram cursos como M.A., M.B.A., M.Sc. 
(cursos de mestrado), etc. Depois de 
completarem tais cursos, esses garotos Me 
pediram, “Qualquer trabalho que Swami nos 
dê, faremos alegremente”. Por isso eu lhes dei 
o trabalho nas aldeias. Eles vão de aldeia em 
aldeia distribuindo comida às pessoas pobres. 
Qual é a utilidade de toda a educação se você 
não ajuda ao pobre? Não existem tantas 
pessoas altamente educadas neste país? Eles 
são heróis no acúmulo de riqueza e zeros em 
tarefas nobres. O acúmulo de dinheiro não é 
importante, e sim o trabalho que fazemos. A 
educação valerá a pena se vocês a utilizarem 
no serviço aos outros. Caso contrário, é tudo 
um desperdício. (Apontando para um 
estudante) Este garoto veio de Himachal 
Pradesh. Estudantes vêm até aqui de vários 
locais, até mesmo da Rússia e dos Estados 
Unidos. Aqueles que vêm da Rússia têm muita 
devoção. Eu os mando junto com nossos 
estudantes universitários para distribuir 
comida de porta em porta nas aldeias. Eles vão 
a cada casa distribuindo comida e roupas e 
experimentam bem-aventurança. 

Não há caridade maior que alimentar o 
faminto, 

Não há deuses maiores que os pais, 
Não há conquista maior que a companhia do 

bom, 
Não há inimigo maior que a raiva, 

Não há riqueza maior que a boa reputação, 
Não há dharma maior que a compaixão. 

(poema em télugo) 

           Aquele com compaixão é um verdadeiro 
ser humano. Aquele sem compaixão não 

merece ser chamado de humano. Nós 
nascemos como seres humanos. Se nos 
chamamos de humanos, não devemos nos 
comportar como animais. Lutar e matar são 
qualidades de animais, não de seres humanos. 
O egoísmo que é visto no homem de hoje não 
é encontrado nem mesmo entre macacos. 
Tudo o que o homem faz é motivado pelo 
egoísmo; ele não empreende nada pelo bem-
estar dos outros. Todos os campos do 
empenho humano, como música, literatura, 
política, etc., tornaram-se poluídos pelo 
egoísmo. 

           Amem-se uns aos outros com uma 
mente pura. Nunca odeiem ninguém. Desejem 
o bem-estar de todos. Se todos forem felizes, 
você também será. Se não existe felicidade no 
mundo, como podemos ser felizes? Eu quero 
que todos vocês vivam em unidade, como 
irmãos e irmãs. O dinheiro pode encher seus 
estômagos, mas não pode lhes dar satisfação 
mental. O dinheiro vem e vai, a moralidade vem 
e cresce. Portanto, desenvolvam a moralidade. 
Somente então poderemos estar à altura do 
título de seres humanos. Uma determinação 
forte é essencial no caminho da 
espiritualidade. Tendo decidido algo, não 
devemos nunca desistir, sob quaisquer 
circunstâncias. 

Tendo decidido o que deve ser decidido, 
persista até que tenha sucesso. Tendo desejado 
o que deve ser desejado, persista até que o seu 
desejo seja realizado. Tendo pedido o que deve 

ser pedido, não desista até que o obtenha. 
Tendo pensado o que deve ser pensado, 

persista até que tenha sucesso. Com o coração 
suavizado, o Senhor cederá aos seus desejos, 
ou, esquecendo-se de si mesmo, você deverá 

pedir a Ele com todo o coração. Persevere, seja 
tenaz e nunca desista, pois é qualidade de um 

devoto nunca recuar, abandonando sua 
decisão. 

(Poema em télugo) 



           Se vocês encontrarem alguém em 
apuros, devem ir e falar com ele 
amorosamente. Isso por si só dará a ele grande 
satisfação. Vocês são todos encarnações de 
Deus. Não pensem que apenas Sai Baba é 
Deus. Deus está presente em todos. Todos 
vocês são divinos. Portanto, ajudem a todos, 
considerando-os como divinos. Isso é muito 
importante. Aquele que compreender essa 
verdade e agir de acordo com ela alcançará 
grande sucesso na vida. Eu não estou falando 
de nenhum partido ou indivíduo em 
particular. Falo, tendo o bem-estar do país 
inteiro em vista. Quando os indivíduos forem 
prósperos, o país também se tornará 
próspero. Há cinco dedos na mão. É possível 
pegar qualquer objeto apenas quando todos 
os cinco dedos se juntam. Da mesma maneira, 
as pessoas de todos os partidos devem se unir. 
Os seguidores de um partido não devem odiar 
aqueles de outros partidos. Assim como vocês 
vão atrás daquilo que desejam, deixem-nos ter 
aquilo que querem. Vocês não devem odiar as 
pessoas de outros partidos, assim como não 
devem odiar os seguidores de outras fés. 
Desejo que vocês vivam em unidade, sem 
odiar ninguém. 

– Do discurso de Bhagavan, no encontro 
público realizado no Estádio Coberto 
Nehru, Chennai, em 21 de janeiro de 2007. 

1 Naya paisa - Moeda hindu de menor valor. 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÕES DO DIA DA FUNDAÇÃO 

Deenajanoddharana Pathakam 

 

Crianças de Deenajanoddharana Pathakam 
entoando cantos védicos no início do 
programa cultural que apresentaram em 20 
de junho de 2007. 

Deenajanoddharana Pathakam (projeto de 
bem-estar de crianças carentes) teve seu Dia 
de Fundação festejado em Prashanthi Nilayam 
em 20 de junho de 2007. As crianças desta 
instituição apresentaram um programa no Sai 
Kulwant Hall na Divina Presença de Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba, que iniciou este projeto há 
cinco anos para cuidar dos órfãos. O 
programa, maravilhoso em todos aspectos, 
mostrou como essas crianças carentes tinham 
florescido sob o cuidado Divino de Bhagavan. 

O programa foi iniciado às 16:45 com os 
cantos védicos entoados por quatro crianças. 
Em seguida, uma criança proferiu uma 
palestra de abertura, com muita 
autoconfiança e habilidade de oratória. Uma 
dança de invocação extasiante foi realizada, a 
seguir, pelas crianças ao som de uma trilha 
sonora que encantou a todos. Na seqüência, a 
atração central, kavi sammelan (encontro dos 
poetas) que apresentaram poetas antigos e 
contemporâneos, incluindo uma dupla de 
comediantes. Dentre os grandes poetas 
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apresentados podemos citar Valmiki e 
Kalidasa, em sânscrito; Thiruvalluvar, poeta 
tamil, autor de Thirukkural; o poeta hindi 
Tulsidas, autor de Ramacharit Manas; o inglês 
Alfred Tennyson e os poetas em télugu 
Nannaya e Pothana, além do comediante 
Tenali Ramakrishna que juntamente com uma 
dupla de apresentadores teceu comentários 
espirituosos. As crianças, vestidas como os 
poetas que representavam, recitaram seus 
poemas enquanto os comediantes tornavam o 
programa alegre com seus comentários 
espirituosos. Também foram apresentados 
projetos humanitários valorosos nas áreas de 
educare, medicare e sociocare. No 
encerramento, às 17:45, foi apresentada uma 
bela dança folclórica. Bhagavan, ao final do 
programa, abençoou as crianças, tirou fotos 
com grupos e distribuiu roupas. Às 18:10 foi 
entoado o Arati a Bhagavan. 

 

No Dia da Fundação de Deenajanoddharana 
Pathakam, suas crianças apresentaram um 
belo programa cultural no Sai Kulwant Hall, 
Prashanthi Nilayam. 

 

ADQUIRAM O CONHECIMENTO DO SER 

DISCURSO NO ATI RUDRA MAHA 
YAJNA EM CHENNAI (GRANDE RITUAL 
DE SACRIFÍCIO A SHIVA) 

Oh, homem! Você luta intensamente na vida, 
unicamente com a finalidade de encher sua 

barriga. Adquire infinitas formas de 
conhecimento em vários campos. Examine e 
indague-se que grande felicidade adquiriu, 

gastando todo o tempo, do alvorecer ao 
crepúsculo, buscando conhecimento mundano 

e colhendo riquezas enquanto Deus é 
esquecido. 

(Poema em télugo) 

           A pessoa pode ter ótima educação e um 
nome importante, mas de que lhe adianta se 
esquece o lado humano? Mesmo que o 
indivíduo possua alto grau de educação, é de 
pouca utilidade sem o humanitarismo. 

Conhecimento é a Verdadeira Riqueza do 
Ser Humano 

           Encontramos algum vestígio de amor, 
compaixão e sacrifício na humanidade 
atualmente? Qual o valor da humanidade sem 
estes atributos? O que realmente 
significaJantunam Nara Janma Durlabham (de 
todos os seres vivos, o nascimento humano é 
o mais raro). Todos os esforços do homem 
atualmente, visam encher sua barriga. Há 
alguém pensando no bem-estar da sociedade 
e no mundo como um todo? Aquele que se 
esforça pelo bem da sociedade é um 
verdadeiro ser humano. As pessoas hoje em 
dia, não têm o devido respeito por seus 
semelhantes, o que representa um dever como 
ser humano. Os indivíduos são respeitados 
devido às suas posições sociais; ninguém 
reconhece o valor de um coração puro. 
Radhakrishnan foi um grande professor mas 
obteve muito mais respeito quando se tornou 
Presidente da Índia. As pessoas mostram 
respeito frente à posição do outro, e não às 
suas capacidades. Posições vêm e vão como 
nuvens passageiras. O humanismo é puro, 
eterno e perene. Mas o ser humano não faz 
esforços para reconhecer este princípio 
verdadeiro e eterno. 



 

           Antigamente, as mães costumavam 
cultivar bons hábitos em seus filhos. Elas 
ensinavam as crianças a levantar da cama ao 
cantar do galo, bem cedo, a escovar os dentes, 
tomar banho e rezar a Deus. Só depois, elas 
serviam o desjejum. Porém as crianças de 
hoje, levantam muito tarde, às 8:00h ou 9:00h 
da manhã. Assim que levantam, tomam café ou 
chá sem sequer lavarem o rosto. Atualmente 
as pessoas só pensam em encher suas 
barrigas; não pensam no modo de tornar suas 
vidas abençoadas. Estão interessadas em 
adquirir um elevado grau de educação e 
alcançar prosperidade, mas não têm espírito 
de sacrifício. Pelo contrário, seus desejos 
continuam crescendo. 

O homem que tem dez prédios, deseja 
possuir também o décimo primeiro. Um 
negociante que ganhou milhões de rúpias 
deseja ganhar mais e mais. Entretanto, quando 
ele irá trabalhar por sua liberação? Nós 
nascemos para ser liberados, não para 
dissipar nossas vidas. Não obstante, a vida 

segue seu curso. Conhecimento é nossa 
verdadeira riqueza. Entretanto, o 
conhecimento do Eu é essencial. Todo outro 
tipo de conhecimento, apesar de importante é 
inútil sem o conhecimento do Eu. 
Conhecimento não significa saber o que se 
desconhece. Devemos reconhecer os 
sentimentos do coração. Isso é conhecimento 
verdadeiro. Alguém poderá herdar milhões de 
rúpias, mas, no final, terá que deixar este 
mundo com as mãos vazias. Portanto, 
devemos nos esforçar para redimir-nos. 
Conhecimento do Eu é absolutamente 
essencial para a fusão de Jiva (alma 
individual) com Brahman (Ser Supremo). 

Rezem pela Paz de todo o Mundo 

           Riqueza e dinheiro vêm e vão. Mas 
conhecimento real não é algo que vem e vai; 
ele vem e cresce. Deveríamos tentar adquirir 
este tipo de conhecimento sempre crescente. 
Somente então, poderemos viver como 
verdadeiros seres humanos. As qualidades 
humanas não são vistas atualmente em lugar 
algum. As pessoas só abrem a boca para 
proferir falsidades. Favorecem 
irregularidades em todos os seus 
empreendimentos. Portanto, como 
conseguirão ter paz? A paz estaria 
disponível  em alguma loja deste mundo? Não, 
a paz não pode ser encontrada no mundo 
exterior. No dia em que controlarem os seus 
desejos, a paz se manifestará em seu interior. 
Só então o amor florescerá internamente. 

           O amor está em vocês, agora. O amor 
jamais morre. Não há morte para o amor. 
Existe amor em cada indivíduo. Entretanto, as 
pessoas o fazem de forma artificial. Podemos 
tomar água diretamente das nuvens? 
Conseguimos água para beber quando chove. 
Orações adequadas são essenciais para 
conseguir água das nuvens. Conseguimos água 
somente pela graça de Varuna (deus da 
chuva). Deus dá água para o bem estar do 



mundo, e não para atender às necessidades 
egoístas individuais. Vocês devem rezar pela 
paz mundial. Não rezem com a motivação 
egoísta, para conseguir paz somente para si 
mesmos, sua família e amigos. A paz está 
contida na prece Loka Samasta Sukhino 
Bhavantu! (Que todos os seres do mundo 
sejam felizes!). Orem pelo bem-estar e 
prosperidade de todos. Sua felicidade é Minha 
felicidade. Eu estou em paz e em bem-
aventurança quando todos atingem a paz, a 
felicidade e contemplam a Deus. Não é 
suficiente desejar paz para si mesmo e sua 
família. Devem aspirar pela paz mundial. 
Entretanto, hoje em dia não há paz no mundo. 
Para onde quer que se olhe, existem somente 
“pedaços” [Aqui, Bhagavan faz um trocadilho 
com as palavra em inglês “pieces” - pedaços, e 
"peace" -paz]. 

Encarnações do Amor! 

           Cultivem, desenvolvam e vivenciem 
amor e desfrutem da bem-aventurança. O 
verdadeiro ser humano é aquele em cujo 
coração encontramos manifestações de amor. 
Existe amor em cada um de vocês, mas não o 
colocam em prática. Se tiverem dez rúpias, 
deveriam ficar com somente o necessário; 
gastem o restante em benefício dos 
semelhantes. Cada um tem uma parcela igual 
na propriedade de Deus. Caso não façam uso 
adequado de sua quota, serão arruinados por 
seu próprio egoísmo. 

Comecem Contemplando a Deus desde a 
Infância 

           Este Ati Rudra Maha Yajna é realizado 
para o bem-estar do mundo, e não por 
qualquer motivo particular. Deveria haver paz 
no mudo e todos experimentariam bem-
aventurança. Como se pode experimentar a 
paz quando não há paz no mundo? Portanto 
todos deveriam orar pela paz mundial. O povo 
de Chennai está muito contente com a 

realização do Ati Rudra Maha Yajna em sua 
cidade. O oceano é a origem de todos os rios, 
ao qual eles finalmente se fundem. Da mesma 
forma, Ati Rudra Maha Yajna é a fonte de todos 
os tipos de felicidade, bem estar, prosperidade 
e paz. Vocês talvez não entendam o significado 
dos Mantras cantados neste Yajna, entretanto, 
se apenas os ouvirem, poderão conferir-lhes 
bem-aventurança. Meditem sobre o que 
escutaram e pratiquem,somente então 
atingirão a paz. Se gastarem todo o seu tempo, 
do nascimento à morte, enchendo a barriga, 
quando poderão trabalhar por sua liberação? 
Se não realizarem boas ações até o seu último 
suspiro, quando as realizarão? Assumam a 
realização de boas ações enquanto tiverem 
saúde, energia e braços fortes. 

 

           Todos os Ritwiks (sacerdotes)  
empenhados na realização deste Yajna têm 
conduzido a programação com grande 
devoção e seriedade. Eles adquiriram esta 
capacidade porque começaram suas práticas 
muito cedo em suas vidas.Vocês podem 
perceber que a maioria dos Ritwiks é jovem. 
Quando eles começaram a estudar esses 
Mantras? Eles iniciaram seus estudos 
cantando o mantra “Om Namah 
Shivaya” desde a sua infância. Da mesma 
forma , se vocês começarem a meditar em 
Deus desde a sua infância, poderão tornar-se 



bons professores e bons amigos. Se vocês se 
ligarem a pessoas más, também se tornarão 
maus. Diga-me com quem tu andas e te direi 
quem tu és. É possível tornarem-se bons 
andando em companhia de pessoas más? 
Nunca... Serão bons somente quando se 
ligarem à boa companhia. Devem cultivar um 
bom nome. O homem é essencialmente bom. 
Tendo nascido como seres humanos, não 
devem comportar-se como animais. Não 
sejam como Keechaka (um mau caráter no 
Mahabharata). Sejam como Arjuna, não como 
Keechaka. Conduzam suas vidas livres de 
desejos, com pureza de coração e com amor. 
Livrem-se do egoísmo. O que é sacrifício? Se o 
seu lenço cair de suas mãos, você poderá dizer 
que foi um ato de renúncia? Não, não. 
Considerem se aquilo a que estiverem 
renunciando é útil ou não. Devem indagar 
sobre o que é temporário e o que é 
permanente, e descartar o transitório. 

           Vocês santificaram suas vidas ouvindo 
aos Mantras sagrados e testemunhando as 
apresentações do Yajna por todos estes dias. 
Todos estão aqui sentados, escutando os 
Mantras sagrados. Durante os últimos doze 
dias os Ritwiks entoaram o Divino Nome 
fervorosamente. Deveríamos indagar se 
teremos essa oportunidade novamente! 
Quando Eu venho a este local, ouço as pessoas, 
ao longo do caminho, cantando o Divino Nome 
“Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram”. Elas manifestam 
seus sentimentos de devoção desta 
maneira. Satatam Yoginah (mantenha um 
contínuo estado de yoga). Este é o sinal da 
verdadeira devoção. 

           Deveríamos por em prática ao menos 
uma fração do que aprendemos. Somente 
então poderem redimir nossas vidas. 

– Do discurso de Bhagavan, em 
Thiruvanmiyur, Chennai, em 30 de janeiro 
de 2007, por ocasião do Ati Rudra Maha 
Yajna. 

UMA RESPLANDESCENTE APRESENTAÇÃO 
MUSICAL 

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS 
AMERICANOS A PRASANTHI NILAYAM 

 

Um grupo de mais de 300 devotos da região 
sudoeste dos Estados Unidos veio a Prasanthi 
Nilayam em peregrinação no período de 24 de 
junho a 5 de julho de 2007 para vivenciarem a 
bem-aventurança da proximidade de 
Bhagavan e em busca de Suas Divinas bênçãos. 

Na tarde de 2 de julho de 2007, esses devotos 
apresentaram um programa resplandecente 
de canções devocionais e bhajans no Sai 
Kulwant Hall na Divina Presença e Bhagavan. 
O programa, intitulado “Jornada a Sai pelo SAI 
(serviço, adoração e iluminação)”, começou 
com uma bela canção dedicada a Senhor 
Ganesha, às 16:45. A seguir, foi apresentado 
um pout-pourri de canções em grupo em 
várias línguas (espanhol, suáli, hindi, inglês e 
uma língua nativa americana) e com estilos 
culturais praticados na região de origem do 
grupo americano. A melodia das canções, sua 
emocionante interpretação e a doçura da 
música tocaram o coração dos ouvintes que 
mostraram sua aprovação com fortes 
aplausos a todo o momento. Um forte aspecto 
que distinguiu essa apresentação foi o fato de 
todo o grupo (crianças pequenas, adultos, 
idosos – de ambos os sexos) ter participado 
com grande devoção e entusiasmo. 



A seguir, os cantores deste grupo 
puxaram bhajans [cânticos devocionais] que 
foram acompanhados em uníssono por todos 
os devotos de Sai Kulwant Hall. Bhagavan 
sentou-se durante toda a apresentação e 
espargiu suas bênçãos aos devotos. Roupas 
também foram distribuídas a todos. Às 18:10 
foi encerrado o programa com o arati a 
Bhagavan. Ao final foi servida prashada 
[alimento abençoado] a todos. 

 

 

A VERDADE TEM PODER ILIMITADO 

DISCURSO NO ATI RUDRA MAHA 
YAJNA EM PRASANTHI NILAYAM  
(GRANDE RITUAL DE SACRIFÍCIO A 
SHIVA) 

Encarnações do amor! 

           O povo de Bharat (India) tem uma 
grande sorte por viver em um país com uma 
cultura tão rica. É a terra de punya (mérito), 
thyaga (sacrifício) e karma (ação). 
Infelizmente, hoje em dia os bharatiyas 
(indianos) não são conscientes da grandeza de 
seu país. 

A Verdade Repousa no Dharma 

           Os indianos não percebem o grande 
poder que possuem, assim como um elefante 
não sabe de sua força. Um elefante possui tal 
força que pode derrubar uma pessoa e jogá-la 

longe com o simples movimento de seu rabo. 
Mas tal elefante poderoso é mantido sob 
controle por um homem com ajuda de uma 
vara. Uma vez que o elefante não consegue ser 
consciente de sua grande força, submete-se 
aos comandos de seu domador. De forma 
semelhante, os bharatiyas de hoje são 
incapazes de perceber sua força interna 
porque fizeram de seu corpo e de 
sua upadhi (condição limitante) a base de sua 
vida. 

O corpo é formado por cinco elementos e está 
fadado a perecer mais cedo ou mais tarde, mas 

o morador interno não tem nascimento nem 
morte. O morador interno não tem apego de 

qualquer tipo e é a testemunha eterna. 
(Poema em télugu) 

           O poder que o homem possui não se 
encontra em nenhum outro ser. É o poder da 
verdade. Com ela, é possível sensibilizar até 
Deus, que costuma ser indescritível e 
inescrutável. Essa verdade deve ser 
entendida, pois é a verdade das verdades. 
Ninguém pode avaliar o poder da verdade; a 
mente humana não pode alcançar seu limite. 
Pode ser apenas experimentado; não pode ser 
descrito. A verdade é Deus, efetivamente. Por 
isso se diz Sathyam Jnanam Anantham 
Brahma (Brahma [aspecto criador de Deus] é 
a manifestação da verdade, da sabedoria e da 
eternidade). 

A criação vem da verdade e se funde na 
verdade, 

há algum lugar no cosmo onde não exista 
verdade?  

Visualizem essa verdade pura e imaculada.  
(Poema em télugu) 

           Onde quer que olhem neste mundo, 
encontrarão sathya (verdade). Mithya (não-
verdade) não existe em absoluto. No entanto, 
o homem confia no corpo irreal e o considera 
como real. Em primeiro lugar, e mais 



importante, o homem deve perceber a 
verdade. Ele deve orar à verdade e conservá-
la. Sathyannasti Paro Dharma (não há dharma 
[ação correta] maior que a aderência à 
verdade). Fora da Verdade, não hádharma! 
Apenas sobre a base da verdade que pode 
repousar a mansão do dharma. Vocês devem 
se esforçar por perceber essa verdade. Sem 
conseguir controlar seus sentidos ou livrar-se 
da ilusão causada pelo apego ao corpo, estão 
procurando educação secular, esquecendo do 
princípio do atma (centelha divina), o qual foi 
chamado de Nirgunam, Niranjanam, 
Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, 
Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (sem 
atributos, imaculada, última morada, eterna, 
pura, iluminada, livre e manifestação do 
sagrado). Ao esquecer essa verdade interna, 
vocês estão seguindo os sentidos e a mente, os 
quais são irreais e impermanentes! Vocês 
conhecem a natureza da mente? Ela funciona 
arbitrariamente de um lado para outro 
descuidadamente, como uma mosca que 
pousa sobre uma flor aromática por um 
momento e no instante seguinte segue em 
direção a um caminhão de lixo mau cheiroso. 
Como podem confiar em uma mente tão 
instável? A mente é como um macaco louco, o 
corpo é como uma bolha de água. Infelizmente, 
hoje em dia estamos levando nossas vidas 
baseando nossa fé em tal corpo e mente. O dia 
em que desistirem do apego ao corpo, 
esquecerem dos sentidos e observarem 
o atma tattwa (princípio do Ser), nesse 
mesmo dia se tornarão as manifestações do 
princípio divino. Vocês não são apenas um ser 
humano; vocês são o próprio Deus. Mas estão 
iludidos, considerando-se seres humanos. 
Vocês adotaram a forma de seres humanos 
para poder viver neste mundo. Essa forma 
humana é apenas uma vestimenta. Enquanto 
agirem no palco deste mundo, usarão essa 
vestimenta. No momento em que deixarem 
este palco, a deixarão. Vocês usam essa 
vestimenta apenas para desempenhar um 

papel. No entanto, devem sempre lembrar de 
sua forma verdadeira. 

 

Sigam os Ideais Sublimes Deixados por 
Rama 

           A humanidade é sagrada e divina. Mas o 
homem hoje em dia está deixando criar pó 
sobre essa essência. Ele deve, ao invés disso, 
santificar a humanidade reconhecendo seu 
valor. Toda a educação mundana e o poder 
que adquirem são temporários e de vida curta. 
Em seu lugar, esforcem-se por perceber 
o atma tattwa que é eterno. Vocês não são o 
corpo. Quando alguém pergunta "Como vai 
você?", vocês respondem "Mais ou menos". 
Dessa forma, vocês se apresentam, levando 
em conta seu corpo físico, sua ocupação, o 
lugar onde vivem, etc. Vocês dizem, "Eu sou 
Ramadas". Esse é o nome dado a vocês por 
seus pais. Se alguém pergunta, "Quem é 
Ramadas?", vocês respondem, "Eu". O nome 
"Ramadas" pertence ao corpo. "Eu" é seu 
verdadeiro nome. Esse "Eu" é real e eterno. 



            O significado literal da palavra Ramadas 
é “o servidor de Rama”, o filho de Dasaratha. 
Mas o nome Dasaratha aqui não se refere ao 
rei de Ayodhya. O corpo humano 
com dasendriyas (10 sentidos) representa 
Dasaratha. Ayodhya significa o lugar onde não 
pode entrar nenhum inimigo armado. 
Dasaratha tinha três esposas - Kausalya, 
Sumitra e Kaikeyi, as quais representam os 
três Gunas (qualidades básicas) – satva 
(equilíbrio), rajas (atividade) e tamas 
(inércia). Usando nossa visão interna, 
devemos tentar conhecer a verdade que está 
imanente em nós. Os grandes sábios e profetas 
de antigamente perceberam essa verdade, a 
colocaram em prática em suas vidas e a 
ensinaram a todos. Eles não se iludiram como 
os seres humanos de hoje em dia. Auto-
controle é a qualidade natural dos bharatiyas. 
De fato, alguém que não tenha essa qualidade 
não é um ser humano em absoluto! 

           No etos da cultura indiana, a mãe ocupa 
o lugar mais alto. Os Vedas (escrituras 
sagradas do hinduismo) declaram “Matru 
Devo Bhava, Pitru Devo Bhava” (reverenciem 
sua mãe e pai como Deus). Vocês todos 
conhecem o Suprabhatam Sloka (verso 
cantado no início da manhã) recitado a 
Rama, Kausalya Supraja Rama... (oh Rama! 
Nobre filho de Kausalya!). A mãe é a primeira 
deidade do homem. Mas quantos respeitam 
sua mãe hoje em dia? Quando Rama se 
prostrou aos pés de sua mãe Kausalya antes 
de acompanhar o sábio Visvamitra à floresta 
para proteger seu yajna (ritual), ela o 
abençoou dizendo: "Filho! Que o Senhor 
Supremo que protegeu Prahlada; que o 
habitante de Vaikuntha que levou o filho 
Dhruva em seu colo; que aquele que é exaltado 
pelos Amaras (deuses imortais), e o Senhor, 
que é o refúgio do miserável, conferiram 
vitória a você!". Foi apenas devido à bênção de 
Sua mãe que Rama pôde combater os 
demônios e proteger o yajna de Visvamitra. 
Uma vez mais, foi o poder das palavras 

abençoadoras de Sua mãe que garantiram o 
sucesso de Rama no Svayamvara (cerimônia 
para selecionar um noivo pela noiva) na corte 
do Rei Janaka, onde Ele quebrou o arco divino 
do Senhor Shiva. O Rei Janaka, quem era 
um karma yogi (alguém de ação 
desinteressada) e um maha jnani (alguém de 
suprema sabedoria), disse a Rama, "Filho! Não 
há ninguém maior que Você. Eis minha filha 
Sita. Eu a ofereço para se casar com Você." Mas 
Rama não aceitou a proposta de casamento 
sem a permissão de Seus pais e pediu que 
essas notícias fossem enviadas a eles 
imediatamente. No entanto, os jovens de hoje 
escolhem cartões de convite caros e os 
imprimem e distribuem assim que marcam a 
data do casamento. Essa não era a maneira 
como Rama se comportava. Ele pensou "Nós, 
os quatro irmãos, nascemos ao mesmo tempo. 
Portanto, quer seja upanayanam (iniciação ao 
gayatri) ouvivaha (casamento), deve ser para 
todos nós, juntos". Até a realização do 
casamento, Rama sequer olhou para Sita. Mas 
os jovens de hoje são diferentes; assim que 
termina a cerimônia de noivado, vão ao 
cinema juntos. Isso não é bom. Rama deu Seu 
consentimento para o casamento apenas 
depois de Seus pais irem a Mithila e serem 
informados por Visvamitra sobre a proposta 
do Rei Janaka de dar sua filha Sita para casar-
se com Ele. 

O Ramayana Enfatiza o Valor do Caráter 
Elevado 

           Rama, Lakshmana, Bharata e Satrughna 
permaneceram juntos, em fila, para receber 
guirlandas de flores de suas noivas como parte 
da cerimônia de casamento. Uma vez que 
Rama era o mais velho entre os irmãos, 
recebeu primeiro a guirlanda de Sita. Depois, 
as outras noivas colocaram a guirlanda em 
seus respectivos noivos. Apesar de Sita estar 
diante de Rama com a guirlanda em sua mão, 
Rama não olhou para ela, até que a cerimônia 
de casamento terminasse. Até então, ela seria 



apenas uma para stree(outra mulher), e não 
Sua esposa. Olhar para uma mulher que não é 
nossa esposa é um grande pecado. Pobre Sita! 
Ela esperou durante um longo tempo, mas 
Rama não baixou Sua cabeça para permitir 
que ela colocasse a guirlanda. Lakshmana 
pensou em um plano. De repente, caiu aos pés 
de Rama. Quando Rama se curvou para 
levantá-lo, nesse preciso momento, Sita 
colocou a guirlanda ao redor do pescoço de 
Rama! 

           Vejam! Quão sagradas e nobres eram as 
pessoas naqueles tempos! Como eram puros e 
verdadeiros seus corações! As pessoas de 
Treta yuga e de Dvapara yuga davam grande 
importância ao caráter. Por isso aquelas yugas 
(eras) se tornaram muito famosas. Assim 
como Rama, vocês também devem obedecer 
aos comandos dos mais velhos em todos os 
assuntos. Devem respeitá-los e adorá-los. 
Apenas quando obedecerem suas ordens com 
amor e sem qualquer reserva poderão 
experimentar paz na vida. O Ramayana1 
descreve vários eventos peculiares. Em uma 
súbita mudança nos planos, Rama teve de 
passar 14 anos no exílio na floresta, de acordo 
com a promessa feita pelo Rei Dasaratha à sua 
mulher Kaikeyi. Embora Kaikeyi fosse uma 
rainha, ela estava sob a influência das palavras 
de sua criada, Manthara. Devemos valorizar as 
palavras de nosso mestre e não do criado. Ao 
sucumbir ao conselho da criada, Kaikeyi teve 
de passar por muito sofrimento. 

           Sita seguiu Rama à floresta. Ela orou a 
Rama, "Oh Senhor! Para uma esposa, seu 
marido é seu Deus. Onde estiver o marido, ela 
deve estar". Lakshmana também acompanhou 
Rama à floresta, dizendo, "Querido irmão mais 
velho! Não posso viver sem Você nem por um 
momento." Lakshmana e Satrughna nasceram 
de Sumitra. Coerente com seu nome, Sumitra 
era amistosa com todos e uma mulher de 
grandes qualidades. Ela dedicou seus dois 
filhos ao serviço de seus irmãos mais velhos; 

por sua vontade, Lakshmana foi servir a Rama, 
e Satrughna, a Bharata. Lakshmana possuía 
qualidades altamente nobres. 

 

           É sabido que Sita, Rama e Lakshmana 
tiveram de enfrentar várias dificuldades 
durante seu exílio na floresta. Uma vez na 
floresta Lakshmana estava caminhando com 
Rama quando lhe ocorreu: "Querido irmão 
mais velho! Por que este exílio na floresta para 
nós? Por que devemos passar por tantas 
provações aqui? Por que Mãe Sita, que nunca 
esteve exposta ao sol e à chuva na vida, deve 
encontrar tantas dificuldades? Além do mais, 
é muito difícil para nós protegê-la dos 
demônios nesta floresta. Venha! Vamos voltar 
a Ayodhya e ter uma vida confortável." Rama 
sabia que era devido ao sthala (lugar) que 
Lakshmana havia começado a falar assim. 
Sorrindo, pegou a mão de Lakshmana, o 
afastou daquele lugar e perguntou, 
"Lakshmana! Agora me diga. Devemos voltar a 
Ayodhya?". Lakshmana então percebeu seu 
erro, sentiu pena e disse a Rama, "Querido 
irmão! Não precisamos voltar a Ayodhya. 
Devemos viver aqui na floresta por 14 anos 
como ordenado por nosso pai. Até agora, 
nunca agi contra Sua vontade. Não sei porque 
falei dessa forma agora há pouco. Não posso 
entender porque minha mente passou por tal 
mudança". Rama, então, explicou: 
"Lakshmana! Isso não é de sua natureza! É o 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Jul07/army2.html#_ftn1


efeito do lugar pelo qual passamos. Muitos 
demônios se movem nesse lugar. Uma vez que 
você entrou no lugar habitado por demônios, 
qualidades demoníacas entraram em você." 
Dizendo isso, Rama ajudou Lakshamana a 
recobrar seu equilíbrio. Portanto, devemos 
levar em conta a situação, tempo e lugar e 
comportar-nos de acordo. 

           Nenhum outro texto ensina tão 
enfaticamente o significado do caráter 
elevado como o Ramayana. Infelizmente, 
muitas pessoas hoje em dia não percebem a 
grandeza desse texto. Na verdade, a essência 
dos bharatiyas é o Ramayana. A fonte das 
dificuldades que enfrentam hoje em dia é  a 
falta de entendimento dessa verdade e sua 
ausência em suas condutas. Onde quer que 
moremos, não podemos escapar das 
dificuldades. No entanto, devemos enfrentá-
las com paciência, apoiando-nos na fé em 
Deus. 

Deus é o único refúgio onde quer que estejam, 
Em uma floresta, no céu, em uma cidade ou em 
um vilarejo, no topo de uma montanha ou no 

meio do profundo oceano.  
(Poema em télugu) 

Deus está Dentro de Vocês na Forma de 
Atma 

           A verdade se revela apenas àqueles que 
são capazes de perceber o princípio da 
divindade. Primeiro, e mais importante, os 
jovens de hoje devem cultivar boas 
qualidades. Todos são crianças de Deus! 
Krishna declarou, na Bhagavad Gita 2, 
Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (o 
Atma eterno em todos os seres é uma parte de 
Meu Ser). Assim, devemos imitar as 
qualidades de Deus e viver nossas vidas de 
acordo com isso. Apenas quando se 
considerarem como amsa (parte) de Deus, se 
tornarão Deus. Por outro lado, se disserem 
orgulhosamente "Sou filho de tal e qual, sou o 

irmão de fulano, sou o cunhado daquele outro, 
etc", permanecerão como tais. O princípio do 
Ser será revelado apenas quando perceberem 
que são uma amsa de Deus. 

Encarnações do Amor! 

           Vocês são todos boas crianças! São todos 
pepitas de ouro! Mas o ambiente onde vivem, 
e o alimento que consomem, estão afetando 
vocês adversamente. Se os amigos com quem 
andam são bons, lhes falarão boas palavras. 
Mas se os amigos não são bons, vão envolver 
vocês em conversas maldosas e criar maus 
pensamentos em suas mentes. Por isso, devem 
reunir-se com bons amigos. 

Satsangatve Nissangatvam, 
Nissangatve Nirmohatvam,  

Nirmohatve Nischalatattvam,  
Nischalatatvwe Jivanmukti.  

(Sloka em sânscrito) 

(A boa companhia leva ao desapego; o 
desapego nos torna livres da ilusão; liberdade 
da ilusão nos leva à firmeza da mente; firmeza 
da mente confere liberação.) 

           Não ouçam às perturbações que os 
outros digam, senão sua própria vida se 
tornará uma perturbação. Juntem-se a boas 
companhias e ganhem um bom nome. Sejam 
Bons, façam o bem, vejam o bem. Esse é o 
caminho para Deus. 

Encarnações do Amor! 

           Vivam suas vidas tomando a vida de 
Rama como seu ideal. Se alguém perguntar 
"Onde está Deus?", a resposta espontânea 
deveria ser, "Deus está dentro de mim na 
forma de atma (centelha divina)". Vocês são 
o atma. Não há nada maior que ele, que 
também recebe o nome de consciência. Um 
verdadeiro ser humano é aquele que tem 
consciência pura. Portanto, purifiquem sua 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Jul07/army2.html#_ftn2


consciência. Mantenham os bons 
pensamentos longe de vocês. Não se 
preocupem quando tiverem tais 
pensamentos. Uma vez que ouvem e vêm 
muitas coisas durante sua vida no mundo 
material, é natural que tenham alguns maus 
pensamentos. 

           Há seis inimigos do homem na forma de 
kama (desejo), krodha (raiva), lobha 
(ganância), moha (ilusão), mada (orgulho) e 
matsarya (ciúme), os quais o levam ao 
caminho do mal. Por outro lado, os cinco 
valores humanos de Sathya (verdade), 
dharma (retidão), santhi (paz), prema (amor) 
e ahimsa (não violência) são seus bons 
amigos. Tornem sua amizade com eles mais 
íntima. Se puderem fazer amizade com boas 
pessoas, se tornarão bons; senão terminarão 
sendo maus. Ganhem um bom nome e levem 
um bom nome a seus pais. Seus pais devem ter 
grandes expectativas com relação a vocês. 
Portanto, façam-nos felizes. Obedeçam aos 
comandos de seus pais. Assim obterão bem-
aventuranças e ganharão grande mérito. 

– Do discurso de Bhagavan, no Sai Kulwant 
Hall, em 14 de Agosto de 2006, 
por ocasião do Ati Rudra Maha Yajna 
realizado em Prasanthi Nilayam. 

1 Ramayana: épico que conta a história de Rama. 
2 Bhagavad Gita, "Canção do Senhor": parte central 

do Mahabharata, poema épico hindu que narra a 

batalha de Kurukshetra, durante a qual o Senhor 

Krishna transmite o ensinamento do Advaita 

Vedanta (Monismo) ao Príncipe Arjuna. 

 

 

 

 

HÁ SOMENTE UM GURU 

DISCURSO NO GURU PURNIMA (DIA DO 
GURU) DE 1960 

Encarnações do amor! 

           Este dia é muito sagrado. É o dia no qual 
a primeira luz foi acesa; luz que não oscilou 
desde então e que não vacilará nunca, embora 
os mundos possam mudar e as eras terminar 
e começar novamente. Eis a luz da sabedoria, 
que destrói a noite da ignorância. Assim, este 
é o dia de celebração eterna por toda Índia; é 
um dia de alegria para todas as pessoas que 
crêem. Os outros, é claro, não estão 
interessados neste festival de bem-
aventurança. 

 

Lembrem-se do primeiro guru 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Jul07/army2.html#_ftnref1
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           Vyasa é o doador de toda essa alegria; 
ele é, sem dúvida, o primeiro guru (mestre) de 
todos os que seguem o caminho de Deus. 
Vyasa plantou e cultivou a semente do teísmo 
através de Shruti (textos revelados), Shastra 
(tratados religiosos) e Smriti (textos escritos 
pelos sábios) – os Vedas, o Mahabharata e a 
Gita. Ele deu ao mundo a filosofia da lila (jogo 
divino da existência) divina, a idéia do atma 
básico imanente a tudo e o segredo desta 
criação inconstante. A literatura sagrada que 
resultou dos seus esforços é o ápice do teísmo 
e, assim, ele é o instrutor universal da 
humanidade. Vyasa Purnima é, portanto, o dia 
no qual o homem deve lembrar-se dele com 
gratidão. 

           Vyasa viveu em torno do ano 3800 a.C. 
Ele era neto de Vasishtha, filho de Parashara e 
pai daquela renomada jóia entre os rishis 
(sábios), o famoso Suka. Diz-se que ele era um 
fragmento (amsa) do próprio Vasudeva 
(Deus), que veio em forma humana para 
ensinar ao homem os caminhos do Senhor. 
Tendo reunido os Vedas e desenvolvido seus 
ensinamentos em uma série de trabalhos, ele 
é conhecido como Vedavyasa. Seu nome, 
respeitado e recordado pelos discípulos, nos 
lembra também do seu relacionamento 
com Vasudeva. Sua história de vida é uma 
série de estranhos milagres. Embora ela possa 
parecer comum ou mesmo estranha para o 
observador comum, para aqueles que se 
aprofundam mais, ela é tanto significativa 
quanto doce, pois foi assim estabelecida pelo 
Senhor. As ações são ditadas pelas demandas 
da necessidade, da natureza e da mudança e, 
assim, assumem formas diversas. Mas o 
indivíduo deve tentar captar o propósito e o 
princípio por trás dessas formas. 

           Vyasa é filho de Parashara e Sathyavati, 
a filha de um barqueiro do Ganges. A criança 
cresceu com o pai. Iniciado na missão para a 
qual viera, ele reencontrou-se com a mãe, 
desempenhou seu papel no crescimento da 

linhagem dos Pandavas e finalmente 
alcançou Vasudeva, de onde viera. Ele veio de 
Vasudeva, anunciou ao mundo as lilas de 
Vasudeva e fundiu-se com Ele: esse foi o 
trabalho de toda a sua vida. 

           Mas pode-se perguntar qual é a conexão 
deste dia com a vida e o trabalho de Vyasa, o 
sábio dos sábios? Para aqueles que tentam 
atravessar o bhavasagar (oceano dosamsara, 
da roda de nascimentos e mortes), o guru é a 
verdadeira embarcação. Quem, então, é 
o guru? Não é todo aquele que instrui, nem 
todo erudito versado nos Shastras. O guru 
deve trilhar o caminho do Shastra, desprovido 
de qualquer traço de desejo, ganância ou raiva 
e repleto dos traços da conduta correta. 
Somente uma pessoa assim merece ser aceita 
como um guru. Ele igualmente deve possuir a 
habilidade de iluminar no discípulo a chama 
de jñana (sabedoria) e de dissipar a escuridão 
da sua ignorância. Ele deve evitar arrastar o 
discípulo para o samsara através de qualquer 
palavra impensada de sua parte. Será fiel ao 
seu papel somente se der ao discípulo 
o mantra com seu significado e o instruir 
sobre a realidade fundamental. Para a 
comunidade humana que luta no escuro, 
inconsciente do Divino, Vyasa trouxe a 
resplandecente mensagem do Senhor, a qual 
dissipou a noite e acendeu a lâmpada da 
sabedoria no coração do homem. Isso 
estabeleceu a era de namaparayana (recitação 
do nome de Deus), da elevação do homem 
através da recitação constante do nome do 
Senhor. Ele é, portanto, o guru por excelência 
de todo homem. 



 

Purnima significa iluminação 

           Além disso, hoje é purnima, o dia de lua 
cheia. Hoje, a lua (mente) que navega no 
firmamento do coração está brilhando em 
plena glória, sem manchas de desejos 
sensoriais e livre das marcas do impulso e da 
paixão. A lua hoje nos lembra de 
Paramatma (Ser Supremo), pleno, imaculado 
e puro. Vyasa foi o primeiro a revelar o 
segredo de tornar manas (mente) de todos tão 
clara e plena como a lua no dia de lua cheia. 

           Por essa razão, todo astika (teísta) deve 
se recusar a contentar-se com uma festa e uma 
recordação passageira de Vyasa. Ele deve 
esforçar-se para trazer o ensinamento para o 
campo da experiência. Ele deve plantar 
a namabija (semente do Nome de Deus) que 
o guru lhe concedeu no solo do seu coração, 
regá-la com prema (amor), cercar a plantinha 
por meio de sraddha (fé firme), alimentá-la 
com o fertilizante de smarana(contemplação) 
e, da árvore crescida do mantra, deve extrair o 
fruto de ananda (bem-aventurança) e 
experimentar a sua doçura. Que ele possa 
alcançar o sucesso nessa tarefa! 

           Não duvidem que tais gurus estejam 
disponíveis agora. O guru é único, e não 
muitos; eles podem aparentar ser muitos, mas 
todos eles derivam seu poder de uma fonte 

única. Diferenciar entre o “meu guru” e o 
“seu guru” é alimentar sectarismo. A bem-
aventurança reside em se cultivar harmonia e 
unidade. O sectarismo gera intranqüilidade; 
assim, o título de sishya (discípulo) pode ser 
legitimamente carregado apenas por aqueles 
que estão livres dele e têm respeito e 
tolerância mútuos. Apenas esses merecem a 
graça do guru. 

Conquistem a graça do seu guru 

           A graça do guru pode ser obtida apenas 
através da aquisição de certas virtudes. O 
indivíduo deve livrar-se de luxúria, raiva e 
inveja. Ele deve ter amor (prema) para com 
todos, fé plena no mantra em que foi iniciado 
pelo guru e um anseio para compreender ao 
máximo o seu significado. Também deve ser 
firme na disciplina necessária para possuir 
omantra e agarrar-se a ele mesmo sob o mais 
terrível sofrimento. Virtudes como essas 
precisam ser cultivadas. Ao menos um esforço 
sincero deve ser feito para se progredir nessas 
linhas. Essa é a marca do sadhaka (aspirante 
espiritual) real. 

           Muitos aspirantes, em sua ansiedade 
para alcançar resultados rápidos, buscam 
umguru na pressa e, descobrindo mais tarde 
seus defeitos, lutam e sofrem, pois não podem 
nem abandoná-lo nem descartar o mantra. 
Sua sorte é semelhante à do sapo que não pode 
ser comido pela cobra, nem escapar de seu 
abraço. Mas pessoas nessa condição não 
precisam se desesperar. Seja qual for o tipo 
de guru, o mantra que ele deu está 
relacionado com o Senhor, não é? 
Aprofundando a sua fé no nama (Nome), 
respeitem-no como um presente de Deus e 
prossigam. Então, muito em breve vocês 
esquecerão os defeitos do guru. Aqueles que 
não encontram o guru certo também não 
precisam se desanimar. Que eles tenham fé 
que o Senhor é seu guru, sua mãe, seu pai, seu 
Deus. Adotando o nome e a forma que mais os 



atraem, pratiquem o sadhana (disciplina 
espiritual) com uma intenção pura e altruísta. 

                      Portanto, oh sadhakas, oh 
encarnações do atma, não desperdicem o 
tempo a vocês designado; ofereçam-no a 
Keshava (um nome de Krishna), que 
é kalaswarupa(encarnação do tempo). Saibam 
que acordar do sono todos os dias não é senão 
um novo nascimento e que ir dormir à noite 
não é senão um outro nome para a morte. Ao 
despertarem do sono pela manhã, orem, “Oh 
Senhor! Acabo de nascer do berço do sono. 
Estou decidido a levar a cabo todas as minhas 
tarefas deste dia como oferendas a Ti e contigo 
sempre presente em minha mente. Faz com 
que meus pensamentos, palavras e ações 
sejam sagrados e puros; não me permitas 
causar dor ou sofrimento a ninguém,  nem 
deixes que nada me cause dor ou sofrimento; 
dirija-me nessas linhas”. E quando vocês, de 
noite, adentrarem os portais do sono, orem, 
“Oh Senhor! As tarefas deste dia, cuja carga eu 
coloquei sobre Ti, estão terminadas. Tu me 
fizeste caminhar, falar e pensar, portanto, aqui 
estão todos os meus pensamentos, palavras e 
ações, colocados a Teus pés como oferendas. 
Minha tarefa está terminada. Estou de novo 
contigo”. Adotem essas como suas preces 
diárias. Este é o presente de Guru Purnima 
para todos vocês. 

– Do discurso de Bhagavan, em Prashanti 
Nilayam, na ocasião do Guru Purnima, em 
8 de julho de 1960. 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

A Juventude Sai de todo o mundo se preparou 
para a Conferência Mundial de Jovens Sri 
Sathya Sai, em julho de 2007, com grande zelo 
e devoção. Pré-Conferências Mundiais de 
Jovens foram organizadas por diversos países. 
Esta é a parte final da cobertura dessas 
conferências. 

AUSTRÁLIA 

Uma Pré-Conferência Mundial de Jovens foi 
realizada no Acampamennto Tatachilla, em 
Adelaide, Austrália, nos dias 9 a 11 de 
fevereiro de 2007, recebendo 135 Jovens Sai. 
Neville Fredericks, Coordenador Central da 
Organização Sathya Sai da Austrália e Papua, 
Nova Guiné, convocou a Juventude Sai a se 
conectar com Swami através do trabalho 
comunitário e de uma atitude positiva e 
amorosa. A palestrante seguinte, Moyia 
O'Brien, lembrou aos jovens de que o poder 
divino interno é a expressão do amor 
incondicional. O terceiro palestrante, V. 
Kumar, ex-coordenador nacional dos jovens 
da Austrália, disse que, para encontrar Deus, 
devemos ver a nós mesmos nos demais, e 
pediu a todos os jovens que estivessem 
preparados para fazer qualquer coisa por 
Swami. 

 

Pré-Conferência Mundial de Jovens em 
Adelaide, Austrália, de 9 a 11 de fevereiro, 
explorou as possibilidades de tornar os 
jovens verdadeiros mensageiros do Amor 
Sai no local de trabalho. 



Uma oficina foi realizada com o tema 
“Tornando-se um Mensageiro do Amor Sai no 
Lugar de Trabalho”. A oficina resultou em 
conselhos práticos baseados nas experiências 
de jovens profissionais nas áreas de medicina, 
direito, informática, ciência e trabalhos 
manuais. Por fim, foram realizadas discussões 
grupais sobre como ser um verdadeiro 
mensageiro do Amor Sai no mundo real das 
carreiras individuais, locais de trabalho, 
escolas e universidades. 

CROÁCIA, BÓSNIA E HERZEGOVINA 

Entre os dias 2 e 4 de março de 2007, jovens 
da Croácia, Bósnia e Herzegovina se reuniram 
em um chalé na região das montanhas Kozjak 
na cidade de Split, Croácia. Os jovens subiram 
uma montanha para realizar um círculo de 
estudos sobre o “Programa de 9 passos 
do sadhana (disciplina espiritual)”. Enquanto 
desciam, os jovens cantaram “Om Bhagavan 
Sri Sathya Sai Babaya Namaha” em uníssono. 
Foi realizado um segundo círculo de estudos 
sobre “Relacionamento com os Pais”. No 
último dia, houve um círculo de estudos sobre 
“Limite aos Desejos”. A conferência foi 
concluída com todos os jovens participando e 
cantando o tema de valores humanos “Pureza 
é Felicidade”. 

ESTADOS UNIDOS 

Uma Pré-Conferência Mundial de Jovens 
ocorreu entre os dias 9 e 11 de fevereiro de 
2007 no Centro Sai de Tucson, Arizona. 
Jonathan Roof, presidente do Conselho 
Central Sathya Sai dos Estados Unidos, deu 
uma palestra inspiradora sobre receber o 
momento como um presente de Deus e 
trabalhar com os líderes nacionais e dos 
centros de forma conjunta. A oficina seguinte, 
intitulada “As Melhores Práticas para Manter 
Sai em Suas Vidas” e endereçada a jovens 
profissionais e estudantes universitários, 
discutiu aspectos nos quais podemos cair em 

erro e como podemos seguir firmes no 
caminho Sai quando enfrentamos 
adversidades. 

A juventude da Região Centro-Norte 
encontrou-se em um retiro em Chicago, 
Illinois, nos dias 17 e 18 de março de 2007, 
para preparar-se para a Conferência Mundial 
de Jovens Sri Sathya Sai. O tema foi “Limite aos 
Desejos”. Os jovens iniciaram com uma 
atividade de serviço com as crianças da Escola 
Fundamental Funston, a qual foi uma 
continuação do curso de 8 semanas do 
Educare conduzido pelos próprios jovens de 
Chicago. Estes também se reuniram com 
alunos da 5ª série na Estufa do Parque 
Garfield. Os alunos prepararam lanches para 
distribuir aos moradores de rua e fizeram 
cartões com poemas e fotos para as crianças 
que sofrem de doenças crônicas. Enquanto 
preparavam os sanduíches, os jovens 
conversaram com os estudantes sobre a 
importância do serviço comunitário. Uma 
discussão sobre os fundamentos e objetivos 
do educare culminou com a dramatização de 
uma aula típica do educare feita pelos jovens, 
com a intenção de inculcar os ideais do 
trabalho cooperativo em equipe, a 
criatividade e a liderança. 

Mais de 65 jovens de Nova Hampshire, 
Connecticut, Massachusetts e Nova Iorque 
participaram de um retiro em Shrewsbury, 
Massachusetts, nos dias 14 e 15 de abril de 
2007. Foram conduzidas várias oficinas sobre 
assuntos tais como “Óculos de Amor”, 
“Juventude Sai Ideal”, “Espiritualidade 
Prática”, “Jovens Sai como Futuros Líderes” e 
“Amor Sai por todas as Raças, Fés e Culturas”. 



 

Pré-Conferência Mundial de Jovens em 
Tucson, Nova Jersey, Shrewsbury, Chicago, 
Irvine, Norman e Livermore, nos Estados 
Unidos, como preparo para a Conferência em 
Prasanthi Nilayam. A imagem mostra um 
retiro de Jovens Sai feito em Irvine, Califórnia, 
em 14 de abril de 2007. 

No dia 14 de abril de 2007, foi realizado um 
retiro em Irvine, Califórnia, como preparo 
para a Conferência Mundial de Jovens. 
Vishnuvardhan Krishnamachari, ex-aluno da 
Universidade Sathya Sai, compartilhou 
insights inspiradores da vida dos estudantes 
Sai. Depois, o Dr. Samuel Sandweiss e sua 
esposa, Sharon Sandweiss, exploraram a 
definição de um Jovem Sai Ideal. 

Preparando-se para a Conferência Mundial, 
jovens da Região do Atlântico Central 
realizaram oficinas em Nova Jersey no dia 31 
de março de 2007, e em Virgínia no dia 7 do 
mesmo mês. Os temas abordados foram como 
os jovens podem se tornar exemplos da 
Juventude Sai Ideal. Também foi discutido o 
papel do serviço para fortalecer os jovens no 
processo de tornar-se Juventude Sai Ideal. 

 

Oficina realizada em Nova Jersey em 31 de 
março de 2007 discutindo o papel do serviço 
para incentivar os jovens a se tornarem Jovens 
Sai ideais. 

Oitenta jovens participaram de um Retiro 
Regional de Jovens entre os dias 9 e 11 de 
março de 2007 em Norman, Oklahoma. O tema 
era “A Verdade sobre a Juventude Sai”. No dia 
10 de março, Madhavan Rajagopalan, um 
jovem do Centro Sai de Dallas, falou sobre a 
necessidade dos jovens terem uma postura 
positiva, sobre tornar-se agentes de mudança 
e também sobre a mudança em si. À tarde, 
Sandeep Pasrija, uma jovem de Detroit, 
Michigan, falou sobre a fé, o compromisso e a 
importância dos grupos jovens. A seguir, 
Rajashree Parthasarathy, de Memphis, 
Tennessee, falou sobre perceber a Deus em 
todos. Jonathan Roof, Coordenador Central da 
Organização Sathya Sai dos Estados Unidos, e 
Dr. Joe Phaneuf, Conselheiro Nacional dos 
Adultos  Jovens, falaram sobre o papel da 
Juventude Sai na relação com a comunidade. 

No sábado, 28 de abril de 2007, 81 jovens da 
Califórnia do Norte se reuniram para um 
Retiro Regional de Adultos Jovens em 
Livermore, Califórnia. O Presidente Regional, 
Tom Scovill, falou sobre o papel essencial dos 
jovens na Organização Sai. A palestra principal 
foi dada pelo Dr. Hymon Johnson, 
Coordenador do Instituto Sathya Sai de 



Educação em Valores Humanos, que falou 
sobre a entrega e o amor a Deus, encorajando 
a todos para realizar seus deveres e lembrar-
se de que são atma (princípio divino). Nas 
sessões grupais, discutiram-se técnicas sobre 
como colocar os ideais Sai em prática. Os 
jovens palestrantes Beth and Judy Sandweiss 
compartilharam suas experiências pessoais 
sobre crescer ao lado de Swami, e 
comentaram os assuntos cotidianos de ser um 
jovem devoto de Sai no mundo de hoje. As 
conclusões foram feitas pelo Dr. Joe Phaneuf, 
que encorajou os jovens a compartilhar a 
Mensagem de Swami com os demais membros 
da comunidade. 

REINO UNIDO 

A juventude Sai no Reino Unido desenvolveu 
três oficinas separadamente no preparo para 
a Conferência Mundial de Jovens. No primeiro 
encontro, em Londres, no dia 18 de fevereiro 
de 2007, os tópicos discutidos incluíram o 
papel da juventude na Missão de Sai, os 
principais atributos de um Jovem Sai Ideal e 
como devemos atingir tais atributos 
construindo um progresso espiritual na vida 
cotidiana, e o papel da Organização Sathya Sai 
para promover o desenvolvimento da 
juventude. Também houve palestras de Rita 
Chudasama e Shitu Chudasama. A segunda 
oficina, em 8 de abril de 2007, foi aberta por 
Rosemary Perry, Presidente Nacional da 
Organização Sathya Sai no Reino Unido. Ela 
convocou os jovens a seguir sendo uma força 
vibrante na Organização. O Coordenador 
Espiritual Nacional do Reino Unido, S. 
Selvakumar, deu dicas práticas sobre como 
desenvolver o programa do sadhana 
(disciplina espiritual) e reforçou a 
importância e benefícios da disciplina. Isto 
ajudou muitos jovens a entender que o 
programa do sadhanadeve ser praticado ao 
longo de toda a vida, e não apenas na 
Conferência Mundial de Jovens Sathya Sai. 

O Coordenador Central do Reino Unido e da 
Irlanda, Ishver Patel, deu uma palestra 
inspiradora e explicou aos jovens a 
importância de ter o impulso e a paixão para 
fazer o que eles decidirem na mente, 
mostrando como o impossível era possível 
com a ajuda e graça de Bhagavan. 

Nos dias 12 e 13 de maio de 2007, como parte 
de seu sadhana, cerca de 400 jovens de todo o 
Reino Unido se reuniram em Leicester, 
Inglaterra, para celebrar um Bhajan Satsang1 
das 21h às 6h do dia seguinte. O satsang 
iniciou com discursos inspiradores sobre a 
auspiciosidade da Conferência Mundial de 
Jovens Sri Sathya Sai e sobre o fato de que era 
realmente a oportunidade de muitas vidas 
poder participar em tal evento. 

URUGUAI 

Foi feita uma Pré-Conferência Mundial de 
Jovens em La Floresta, entre os dias 9 e 11 de 
março de 2007. O tema foi “Juventude Sai Ideal 
– Mensageiros do Amor Sai”. Em 10 de março, 
foi organizada uma oficina sobre a oração do 
alimento e o alimento sátvico (equilibrado). 
Fez-se um círculo de estudos sobre “Prema 
Vahini”. Durante as oficinas, os jovens 
discutiram como tornar-se um Jovem Sai Ideal 
e como ser um mensageiro do Amor Sai. À 
noite, um filme inspirador chamado 
“Juventude Sai em Ação”, produzido pela 
Juventude Sai da América Latina, foi exibido. 
Alguns jovens expuseram sua experiência 
pessoal com Sai. 

No dia seguinte, houve uma oficina sobre 
“Alcançar o Caminho Espiritual”, o qual 
permitiu que os participantes se 
concentrassem nas falhas individuais e nos 
obstáculos no caminho espiritual. O grupo 
preparou comida para o Narayana Seva2 com 
os devotos do Centro Sai de Montevideo. A 
conferência deixou uma impressão indelével 
em todos os jovens que participaram e um 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Jul07/noticias.html#_ftn1
http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Jul07/noticias.html#_ftn2


entendimento profundo sobre os 
ensinamentos de Bhagavan através de um 
exercício sincero do sadhana. 

CANADÁ 

Ocorreu a Pré-Conferência Mundial de Jovens 
no Auditório St. George do Campus das 
Ciências Médicas da Universidade de Toronto 
em 2 de junho de 2007. No discurso de boas-
vindas, Dr. Aroon Yusuf lembrou aos jovens de 
sua boa sorte por poder aproveitar da 
proximidade física com Deus todo amoroso. 
Ele instigou os jovens a se apresentarem, 
sempre, com pureza e amor em seus corações 
diante de Bhagavan. 

 

Pré-Conferência Mundial de Jovens em 2 de 
junho de 2007 no Auditório St. George do 
Campus das Ciências Médicas da 
Universidade de Toronto, enfatizando a 
importância de praticar as nove disciplinas 
espirituais do programa do sadhana para os 
jovens. 

O palestrante principal foi o Dr. Narendranath 
Reddy, Diretor da Fundação Mundial Sathya 
Sai e Presidente do Comitê Médico 
Internacional. Dr. Reddy aconselhou os jovens 
a praticar as nove disciplinas espirituais do 
programa do sadhana. Ele enfatizou a 
importância da prática constante e vigilante 
dos ensinamentos de Swami com intensidade. 
Afirmou, ainda, que Swami ficará feliz com os 

jovens quando viverem em Deus, com Deus, 
por Deus e tiverem pensamentos 
construtivos, palavras consoladoras e ações 
de compaixão. Dr. Reddy concluiu sua fala 
dizendo que os jovens devem amar a Deus 
com todo seu coração, alma, mente e forças, e 
seguir o Divino comando imediata, implícita e 
completamente para obter a graça e bênçãos 
Divinas. 

MONTENEGRO, CROÁCIA, SÉRVIA E 
MACEDÔNIA 

A Pré-Conferência Mundial de Jovens na 
Sérvia foi parte de um Retiro Sai Nacional 
realizado de 28 de abril a 1 de maio em Spa 
Vrjuci. A Conferência de Jovens foi realizada 
no dia 1 de maio de 2007, que contou com 
jovens de Montenegro, Croácia, Sérvia e 
Macedônia. O dia começou com uma viagem a 
um monastério das proximidades, em Celije, e 
com a exibição do filme “Realidade Espiritual”. 
A seguir, houve uma apresentação sobre 
valores humanos. Os jovens reservaram um 
tempo para falar sobre o programa 
dosadhana e se propuseram a praticar as nove 
disciplinas individualmente e em grupo em 
suas vidas cotidianas. 

TAILÂNDIA, CAMBOJA, LAOS, VIETNÃ e 
MYANMAR 

A Conferência Regional de Jovens, englobando 
Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã e Myanmar, 
em Bangcoc nos dias 21 e 22 de abril de 2007. 
O programa iniciou com uma palestra de boas-
vindas feita pelo Dr. Art-Ong Jumsai sobre o 
“Segredo da Felicidade para os Jovens”. Dr. 
Seetharam e A. Sarkar falaram sobre como o 
serviço desinteressado pode resolver todos os 
problemas da vida dos jovens. 



 

Conferência de Jovens Regional em Bangcoc 
em 21 e 22 de abril de 2007, com 
representantes de Tailândia, Camboja, Laos, 
Vietnã e Myanmar. 

O dia seguinte iniciou com uma conversa do 
Dr. Ravindram, Presidente da Zona 4 da 
Organização Internacional Sri Sathya Sai, 
sobre a prática dos ideais Sai como um 
caminho de sucesso na vida de um jovem. No 
final do dia, vários jovens deram seus 
testemunhos sobre como suas vidas tinham 
sido transformadas depois de começar a 
praticar os valores Sai. 

SRI LANKA 

Noventa e seis jovens de todo Sri Lanka se 
reuniram para a Pré-Conferência de Jovens 
nos dias 1 e 2 de abril de 2007 nas instalações 
do Sathya Sai Seva Samithi em Colombo. O 
principal objetivo era ajudar os jovens a ter 
um maior entendimento do que Bhagavan 
esperava de Sua Juventude Ideal e oferecer 
ferramentas para espiritualizar suas vidas 
através de um melhor entendimento do 
Programa do Sadhana (disciplina espiritual). 

Todas as atividades foram conduzidas nos três 
idiomas nacionais, singalês, tamil e inglês, com 
três palestras: “O Papel dos Jovens na 
Organização Sai”, por A.B. Talegune, 
“Espiritualidade e Materialismo”, por  
Ganeshamoorthy, Coordenador Regional de 
Jovens, e “Juventude Sai Ideal – Mensageiros 

de Sai”, por Chandima De Silva, Diretor do 
Instituto de Educação Sri Sathya Sai. À noite, 
os jovens visitaram o Sathya Sai Suva Sevena, 
uma casa para pessoas com câncer. Os jovens 
limparam o local, conversaram com os 
pacientes e cantaram bhajans (cânticos 
devocionais) com eles. Também forneceram o 
equipamento de limpeza às autoridades do 
local. 

No segundo dia, foram feitas duas 
apresentações de vídeos: o primeiro sobre 
vegetarianismo e o segundo sobre o serviço 
Sai em Sri Lanka. 

PAÍSES DA EUROPA CENTRAL E DO NORTE 

Uma Pré-Conferência Mundial de Jovens foi 
realizada na Universidade Teikyo, em Berlim, 
de 9 a 11 de março de 2007 para 18 países da 
Europa do Norte. Na manhã do dia 10, Mathias 
Seitel – Coordenador de Jovens – e Petra von 
Kalinowski – uma das Coordenadores 
Centrais da Organização Sathya Sai da Zona 7 
– fizeram a palestra de boas-vindas. A seguir, 
houve uma oficina sobre “Juventude Sai Ideal”. 
Foram discutidos os atributos de um jovem 
Sai ideal e seu comportamento com relação a 
suas famílias, trabalho e sociedade. Shitu 
Chudasama falou sobre o valor do sadhana 
para os Jovens Sai e convocou todos os jovens 
a aprofundarem suas práticas iniciando um 
dos pontos dosadhana e depois ampliando 
para incluir os demais. O dia seguinte foi 
preenchido com oficinas nas quais os jovens 
discutiram maneiras de introduzir seu 
sadhana individual em atividades concretas 
que tenham impacto na sociedade. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Gujarat: os Jovens Sai de Gujarat pesquisaram 
detalhadamente e identificaram um vilarejo 
em cada distrito, em fevereiro de 2007, para 



um amplo trabalho de desenvolvimento. As 
atividades de serviço já começaram para 
transformar esses vilarejos em Saigrams 
(vilarejo Ideal Sai). Todos os lugares 
identificados estão em áreas remotas, com 
uma população de cerca de 125 famílias. Até o 
momento, 18 vilarejos foram identificados 
sem serviços médicos, educacionais e sociais 
adequados. Em todos os locais, foram 
realizados acampamentos médicos, 
distribuição de alimentos e utilidades 
domésticas, limpeza e atividades infantis de 
maneira sistemática. 

Em Kantharpur, distrito de Gandhinagar, 
assim como Salger e Dharnmauli, no distrito 
de Surat, foram feitos acampamentos 
veterinários, nos quais foram atendidas e 
vacinadas 465 vacas. Outras atividades 
secundárias também foram realizadas. Em 
Vankvad, distrito de Rajkot, e no vilarejo de 
Mokampura, em Kheda, foram fornecidos 34 
banheiros aos moradores. Também foram 
realizados projetos especiais para a 
erradicação dos mosquitos, e a tela Sai (tela 
para os mosquitos) será distribuída para as 
famílias. Além disso, estão sendo feitas 
estradas de comunicação para alguns 
vilarejos. 

 

Jovens Sai de Gujarat adotaram um vilarejo 
em cada distrito de Gujarat para seu total 
desenvolvimento desde fevereiro de 2007. A 
foto mostra a distribuição de alimentos e de 
utilidades domésticas no vilarejo. 

Foram organizados casamentos coletivos 
gratuitos por Vyara Samithi no Salão 
Comunitário, na Estação Municipal de 
Kakrapar de Energia Atômica, Anumala, no 
distrito de Surat. Participaram nesta atividade 
32 casais, incluindo 5 casais cristãos, com 
casamentos realizados de acordo com os 
rituais tradicionais, e todos casais receberam 
roupas, ornamentos e artefatos para o lar. 

Um acampamento para check-up médico do 
coração foi montado pelo Seva Samithi Sri 
Sathya Sai de Godhara e Valsad, com a ajuda 
do Hospital do Coração Sri Sathya Sai, de 
Rajkot e Godhara, distrito de Panchmahal. 
Foram atendidos 475 pacientes e 100 
pacientes foram encaminhados para cirurgia 
em Rajkot. 

Himachal Pradesh: A Organização de Serviço 
Sri Sathya Sai de Himachal Pradesh montou 
uma Escola Sathya Sai para Crianças, um 
internato em Shimla, para dar educação 
baseada nos valores humanos. Com as Divinas 
bênçãos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, a 
escola começou a funcionar no ano acadêmico 
de 2007 e as aulas começaram no dia 21 de 
maio de 2007. Neste momento, já foram feitas 
inscrições para as Aulas 1 a 5, cada aula tendo 
30 estudantes. Há seções separadas para 
meninos e meninas, com número total de 
estudantes matriculados até o momento de 
300 alunos. 

 



O belo templo para Bhagavan em Shimla 
faz parte do campus nomeado como "Anand 
Vilas" por Bhagavan. 

A escola irá oferecer educação gratuita de 
acordo com os ideais propostos por Bhagavan. 
Colocará em prática o sistema de educação 
integral, como orientado por Swami, 
procurando desenvolver o caráter dos 
estudantes ao mesmo tempo em que 
proporciona excelência acadêmica. 

 

Escola Sri Sathya Sai para Crianças iniciada 
pela Organização Sri Sathya Sai de Serviço de 
Himachal Pradesh em Shimla, em maio de 
2007. 

A escola está situada entre exuberantes 
campos verdes em um ambiente sereno e 
calmo. Um riacho natural dá ainda mais beleza 
natural ao campus, constituído por um 
majestoso edifício de quatro andares para as 
salas e um albergue de quadro andares com 
todas as facilidades modernas. Os prédios da 
escola e do albergue são próximos e 
interligados por um corredor envidraçado que 
ajuda os estudantes a chegar na escola sem 
quaisquer inconvenientes devidos ao clima. 

 

Corredor que interliga a escola e o albergue, 
que pode ser visto ao fundo. 

Além dos edifícios da escola e do albergue, o 
campus tem um templo de grande beleza 
arquitetônica para Bhagavan. Swami 
bondosamente nomeou de Anand Vilas este 
sagrado campus. 

Kerala: Está sendo feito um Grama Seva 
(desenvolvimento rural) todos os domingos 
pelos Jovens Sai de Kerala. Todo domingo, 
uma média de 2.000 Jovens Sai e voluntários 
do Seva Dal (equipe de serviço do ashram) 
participam nessa atividade. 

O programa anual, chamado de “Asseio para a 
Excelência” para crianças de Bal 
Vikas3ocorreu entre 19 e 21 de abril de 2007. 
Foi realizado nos 14 distritos de Kerala em 
nível distrital e recebeu 1.155 estudantes. No 
acampamento foram realizadas atividades 
como exercícios de mapeamento mental, yoga, 
atividades baseadas nos ensinamentos da 
Gita, exibição com os ensinamentos Sai, etc. 
Haverá um trabalho de seguimento dos 
participantes durante um ano, sob a 
orientação dos treinadores de Bal Vikas. 
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Programa anual, denominado “Asseio para 
a Excelência”, conduzido pela Organização 
Sai de Kerala entre os dias 19 e 21 de abril 
de 2007 nos 14 distritos do estado, 
recebendo 1.155 estudantes de Bal Vikas. A 
foto mostra um dos acampamentos no 
distrito de Malappuram. 

Em abril e maio, aconteceram acampamentos 
de verão para crianças de idades entre 9 e 15 
anos em 48 centros de Kerala com 1.797 
estudantes. Também foram realizados 
acampamentos de um dia para estudantes e 
jovens (entre 18 e 35 anos) em nível distrital, 
nos quais participaram 1.790 pessoas. 

 

A construção de casas para as famílias 
necessitadas é uma parte importante do 
Grama Seva feito pela Organização Sai de 
Kerala. A imagem mostra uma das casas 
construídas em Myalamkulam pelo Sai 
Samithi de Vendar, distrito de Kollam. 

Mahila Sangamams (encontros de mulheres) 
também foram realizados em 19 de maio de 

2007 em todos os 14 distritos do Estado. Além 
das palestras sobre assuntos espirituais, as 
atividades do Mahila também foram 
explicadas às. 1.826 participantes. 

Rajasthan: Realizou-se uma Conferência da 
Organização Sai de Rajasthan em nível 
estadual nos dias 6 e 7 de janeiro de 2007 no 
Auditório do Templo Shirdi Sai, em Ajmer. 
Cerca de 200 devotos Sai e trabalhadores de 
14 Centros Samithi participaram nas 
deliberações da conferência. A abertura foi 
realizada por Sri Nimish Pandya e Smt. Kamla 
Pandya, de Mumbai, falando sobre os 
programas motivacionais para os jovens e as 
atividades Sri Sathya Sai de Bal Vikas. O tema 
central da conferência foi SDM (Serviço na 
Divina Mensagem). Os delegados deliberaram 
sobre vários assuntos do SDM, e na sessão de 
encerramento, em 7 de janeiro, foram 
tomadas decisões importantes para a 
implementação prioritária nas áreas de 
adoção de vilarejos, serviço a populações 
carentes, peregrinação dos Jovens Sai a 
Prasanthi em dezembro de 2007, SMD através 
de meios impressos e eletrônicos, uso de 
tecnologias de informática nos vilarejos e 
funcionamento de postos com mídia de 
informática em hindi 

O Destitute Seva4 é uma atividade sistemática 
desenvolvida pelos 14 Centros Samithi em 
favelas e vilarejos nos quais se identifiquem 
carências, distribuindo alimentos semanal ou 
mensalmente. De janeiro a junho de 2007, 
foram realizados nove Destitute Seva . 

O samithi de Udaipur organizou um 
acampamento para cuidado do gado em Naya 
Khera em 25 de março de 2007 e atendeu a 
389 animais pertencentes às 60 famílias da 
região. 

Tamil Nadu:  A Organização Sri Sathya Sai de 
Tamil Nadu montou Cursos de Verão sobre 
Cultura Indiana e Espiritualidade durante a 
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última semana de abril em todos os distritos 
do estado. O curso foi oferecido a estudantes 
das 9a., 10a., 11a. e 12a. séries. Os assuntos 
abordados incluíram “Serviço e Sacrifício”, 
“Ciência Moderna e Antiga Filosofia”, “Bal 
Vikas: um Presente Divino” e “A Glória das 
Mulheres”. Dramatizações, sessões de debates 
e programas de perguntas e respostas foram 
organizados, os quais ofereceram um amplo 
espaço para que os estudantes interagissem. 

No distrito de Chennai Metro, os cursos foram 
conduzidos em quatro centros. O diferencial 
do programa deste ano foi 20 professores de 
Bal Vikas como palestrantes. Esses 
professores passaram por treinamento 
especializado para lidar com grupos. 
Orientaram círculos de estudos e discutiram 
diferentes metodologias para tornar as 
sessões interessantes e informativas; 
diferentes técnicas para dirigir-se aos 
estudantes também foram debatidas. Cada 
palestra foi organizada para incluir sessões 
interativas, tais como discussões em grupo, 
dramatizações, testes de comportamento, etc. 
por 20 ou 30 minutos, ao término. 

Um total de 612 alunos participou dos cursos 
nos quatro centros do distrito de Chennai 
Metro. Todos os participantes receberam 
certificados e foram distribuídos prêmios a 
vários vencedores das competições de 
perguntas e respostas e de locução. Aos 
participantes foram oferecidos almoço e 
refrescos todos os dias. 

Os alunos da Universidade Sri Sathya Sai do 
Campus de Anantapur,  que moram em 
Chennai, conduziram o 11º Curso de Verão 
sobre Cultura Indiana e Espiritualidade no 
Sundaram, de 1 a 3 de junho de 2007, para 
mulheres jovens entre 15 e 30 anos de idade. 
Participaram no curso 86 estudantes que 
baseou-se no tema “5 D's (Dever, Disciplina, 
Determinação, Devoção e Discernimento) – 
Um Caminho para a Vida com Excelência”. O 

objetivo do curso era inculcar nas jovens os 
valores e o respeito pela cultura indiana e 
espiritualidade, e compartilhar o que as 
alunas tinham aprendido como estudantes de 
Bhagavan. O curso consistiu de yoga, 
palestras, Discursos de Swami, recitação dos 
Vedas, canções devocionais e outras 
atividades interativas. Para que os estudantes 
pudessem apreciar o valor do serviço, foram 
levados até a ala pediátrica de um hospital 
para pacientes com câncer e a um asilo para 
mulheres idosas. 

1Bhajan Satsang - Reunião de cânticos devocionais. 
2Narayana Seva - Serviço de distribuição de alimento 
aos necessitados. 
3Bal Vikas - Educação Espiritual Sai para crianças na 
Índia. 
4Destitute Seva - Serviço a populações carentes. 

  

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

NADA O ACOMPANHA NO FINAL 

APÓS SUA MORTE, UM HOMEM RICO estava 
sendo levado ao Templo de Vishnu por seus 
mensageiros. Subitamente, ele pediu que o 
levassem mais uma vez à sua casa, no que foi 
atendido. 

O rico foi à sua casa e olhou ao redor, deu um 
grande suspiro e disse aos seus mensageiros. 

– Vamos. 
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A pedido do homem rico, os 
mensageiros de Vishnu permitiram 
que voltasse à sua casa. Mas ele 
ficou triste e desapontado com o 
que viu. 

Os mensageiros, então, perguntaram por que 
ele veio tão contente pelo caminho e agora 
estava triste e desapontado. O homem rico 
respondeu: 

- Enquanto vivi, servi amorosamente minha 
esposa, filhos, irmãos, irmãs e todos os 
parentes. Ajudei a todos, entregando-lhes 
dinheiro quando me pediam e atendi a todos 
seus desejos. Pedi-lhes que me trouxessem de 
volta para casa para ver se algum deles estava 
preparado para ir comigo. Mas nenhum deles 
está pensando em mim. Todos estão ocupados 
com suas tarefas caseiras. Todo o serviço que 
lhes prestei foi desperdiçado. Se eu tivesse 
gasto aquele tempo e dinheiro em serviço a 
Deus, teria obtido grande mérito. Não é? 

Nem mesmo uma folha de grama irá com você 
quando partir deste mundo. Como uma gota 
de água sobre uma folha de lótus, leve sua vida 
neste mundo com imparcialidade, sem 
qualquer tipo de apego. 

 

Após certificar-se de que nenhum de seus 
parentes lembrava-se de que ele os tinha 
servido por toda sua vida, o homem rico 
lamentou-se: “Se tivesse gastado todo 

aquele tempo e dinheiro a serviço de 
Deus, poderia ter obtido grande mérito.” 

 

 

 


