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"Não ore por coisas mundanas. Ore pela riqueza espiritual. As pessoas oram por emprego, promoção, 

filhos, saúde, etc. Em vez disso, orem pela bem-aventurança eterna. Essa bem-aventurança (Ananda) é 

Deus. Ananda está relacionada ao coração; é duradoura, imutável, plena de glória radiante. A 

felicidade está no domínio da cabeça; é temporária, efêmera. Mukti (libertação) é Ananda duradoura." 

- Baba 
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DISCURSO DO AVATAR 

NAMASMARANA
1
 PROPORCIONA PAZ E 

BEM-AVENTURANÇA 

OS SONS DIVINOS SÃO EXTREMAMENTE 

EDIFICANTES 

 Existem nove formas de bhakti ou devoção: 

Sravanam (ouvir as glórias do Senhor), Kirtanam 

(cantar as glórias do Senhor), Vishnusmaranam 

(recordar-se de Vishnu, ou seja, de Deus), 

Padasevanam (servir aos Seus Pés de Lótus), 

Vandanam (fazer reverência a Deus), Archanam 

(cultuar o Senhor), Dasyam (prestar serviço como 

um servo de Deus), Sneham (adorar a Deus como 

um amigo) e Atma-nivedanam (entrega total a Deus). 

Encarnações do Amor Divino! 

 Vocês ouvem com os ouvidos. Meditam no 

som que ouvem e, além disso, cantam. Meditam 

sobre o significado do cântico enquanto reverenciam 

com gratidão o Senhor no interior do seu coração. 

Juntamente com isso, fazem serviço desinteressado 

(seva) e desenvolvem amizade com o Senhor. Por 

meio dessa amizade verdadeira, chegam a Deus. O 

amor é um só, apenas os corpos são diferentes. 

Nutram esse tipo de amor por Deus e desenvolvam 

amizade permanente com Ele. 

 

O Poder do Som 

 O som permeia todo o Universo. É 

Brahman
2
 sob a forma de som (Sabda Brahman). O 

Universo inteiro surgiu do som. Existem muitos 

tipos de som, bons e maus. O som é causa de 

felicidade, infelicidade, coragem e medo; portanto 

                                                             
1 A recordação do Nome do Senhor. 
2 O Absoluto, o Uno, o Ser Cósmico, a Realidade Última que 
tudo permeia. 

não o ignorem. De todos os sons, os Divinos são os 

mais nobres e edificantes, plenos de auspiciosidade e 

boas qualidades. Todos podem desfrutar e 

compartilhar bons sons. 

 

 Há quatro tipos de som. O primeiro é 

Nissabdam (o silêncio), que é o som sem palavras. O 

segundo é Susabdam (o som benéfico). O terceiro é 

Bhayankara Sabdam (o som atemorizante), que 

produz pânico. O quarto é Shanti Sabdam (o som 

que proporciona paz). Além destes, há Deva Sabdam 

(o Som Divino), que é o mais edificante. Sons 

ímpios, por outro lado, causam perversão na mente. 

 Os sons têm o poder de transformar uma 

pessoa. Vou dar-lhes um pequeno exemplo. O 

professor de uma aldeia transmitia os seus 

ensinamentos aos alunos que o rodeavam. Em dado 

momento, ele lhes disse: “Queridos filhos, o homem 

tem a capacidade de realizar Deus, diferentemente 

dos pássaros e de outros animais, que se limitam a 

comer, beber e dormir. Seres humanos são únicos, 

sublimes e nobres. A meta da vida humana consiste 
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na bem-aventurança (ananda), na paz e na liberação, 

mas não se pode conquistar bem-aventurança e paz 

por meios mundanos. Só se pode ter felicidade real e 

bem-aventurança perene pela meditação em Deus. A 

verdadeira educação é a que proporciona ao homem 

esse conhecimento. Dá-se a ela o nome de Vidya, 

palavra formada pela junção de vid (conhecimento) e 

ya (aquilo que dá). Então o que é a educação? É 

aquilo que dá ao homem o conhecimento de Deus. O 

homem deve educar-se para adquirir a experiência 

do Atma
3
 (Atmasakshatkara)”. 

 Em seguida o professor narrou a história de 

Prahlada
4
, que obteve Atmasakshatkara. Certo dia, o 

pai dele, Hiranyakashipu, que odiava Deus, indagou-

lhe o que havia aprendido com os professores. 

Prahlada lhe contou que aprendera um grande 

segredo. Quando o pai lhe perguntou qual era, 

respondeu: “Om Namo Narayana” (o Ashtakshari 

Mantra de oito sílabas). O pai o repreendeu, 

chamando-o de louco e de tolo, e foi dizer aos 

professores que não deveriam estragá-lo ensinando-

lhe tais mantras, mas transmitir-lhe apenas o que 

havia nos livros. No entanto foi cantando esse 

mantra que Prahlada adquiriu Atmasakshatkara. Os 

sons divinos têm um efeito sublime sobre o homem. 

 

A Liberação Constitui a Eterna Bem-

Aventurança 

 Enquanto o professor da aldeia contava essa 

história aos alunos, um inspetor escolar aproximou-

se e lhe disse para não ensinar aos alunos por meio 

                                                             
3 O Ser, no sentido de Ser Interno ou Eu verdadeiro; uma 

centelha do Divino (termo traduzido, às vezes, como “alma”). 
4 Personagem do Vishnu Purana e do Shrimad Bhagavatam: 

filho do rei-demônio Hiranyakashipu e grande devoto do Senhor 
Vishnu. 

desse tipo de história, mas transmitir-lhes apenas o 

que estava escrito nos livros. O professor, então, 

redarguiu: “Senhor, a palavra falada tem um efeito 

benéfico sobre os alunos. O som, na verdade, é 

responsável por sentimentos de felicidade, tristeza, 

raiva e assim por diante”.  Em seguida, para 

demonstrar o que havia afirmado, pediu a um 

menininho que se levantasse e dissesse ao inspetor 

que saísse imediatamente da sala de aula. Ouvindo 

isso, o inspetor ficou furioso. Disse, então, o 

professor: “Veja como está com raiva. Ninguém lhe 

bateu e tampouco o espancou. Ficou furioso apenas 

por ouvir uma única frase”. 

 

Cantar o Nome Divino É Extremamente Benéfico 

 Repitam o Nome Divino de Deus e, por 

meio desse som, poderão obter grandes benefícios. 

Houve um tempo em que não havia lâmpadas 

elétricas nas ruas, somente lampiões a óleo. Em 

Kashi (Varanasi), atribuía-se a uma pessoa que 

amasse a Deus a tarefa de acender os lampiões de 

rua. Enquanto esfregava a chaminé de vidro do 

lampião para limpá-la, ela repetia o Nome de Deus. 

(Swami entoou o cântico Janaki Jivana Ram; 

Karunga Tumhare Kaam – “Ó Rama, a alma de 

Janaki
5
! Farei apenas o Teu trabalho!”) Os lampiões 

que essa pessoa acendia luziam com muito brilho, 

enquanto os de outras ruas só emitiam uma luz 

embaçada. Isso demonstra que o Nome de Deus 

possui o imenso poder de purificar e iluminar. 

 Não orem para alcançar objetivos mundanos 

e sim para adquirir riqueza espiritual. As pessoas 

                                                             
5 Um dos nomes de Sita, consorte do Senhor Rama e filha do rei 
Janaka. 
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oram por um emprego, uma promoção, filhos, saúde 

e assim por diante. Em vez disso, orem pela eterna 

Bem-Aventurança (Ananda). Essa Ananda é Deus. 

Ela está relacionada com o coração – é eterna, 

imutável, plena de glória radiante. A felicidade diz 

respeito à cabeça – é temporária, efêmera. A 

liberação (mukti) constitui a eterna Ananda. 

 

 

  

Certa vez, Shankaracharya
6
 foi com os seus 

discípulos a Kashi. Ali encontrou um homem 

sentado sob uma árvore às margens do Ganges, 

recitando regras gramaticais, assim: Dukrun Karane 

Dukrun Karane. Shankara perguntou-lhe o que 

estava recitando e ele repetiu essas palavras. 

Shankara, então, indagou-lhe por que recitava aquilo 

e ele respondeu: “Para tornar-me um pandit (erudito, 

pessoa versada nas Escrituras hindus)”. “E por que 

                                                             
6 Shankaracharya ou Adi Shankara, grande mestre da filosofia 

Vedanta que propôs a doutrina conhecida como não dualismo ou 
Advaita Vedanta. 

deseja tornar-se um pandit?”. “Para servir ao rei e 

obter riqueza, posição e proteção”. Shankara 

exclamou: “Sujeito louco! Recite o Nome de Deus. 

As regras gramaticais não o protegerão quando o seu 

fim estiver próximo. Não há ninguém para protegê-

lo, a não ser Deus. Este mundo é transitório e cheio 

de dificuldades. Como poderá obter ananda aqui? 

Busque proteção apenas no Nome Divino de Deus.”  

Nesta Kali Yuga (a Era de Kali) mantenham-se 

repetindo ininterruptamente o Nome de Deus. Assim 

a plantinha da vida se tornará uma grande árvore e 

dará muitos frutos. Deus é mais vasto que o mais 

vasto e mais sutil que o mais sutil. 

 

O Supremo Poder da Devoção (Bhakti) 

 As vibrações surgidas da repetição do Nome 

de Deus afetam as ondas de pensamento. 

Pensamentos puros levam à liberação. A mente é 

como um macaco louco, o corpo é como uma bolha 

d’água. O importante não é o corpo, e sim a bem-

aventurança do Residente Interno do corpo. Só pela 

Graça de Deus é possível obter a liberação. Repitam 

o Nome de Deus. Não desperdicem o seu tempo nem 

a sua vida. Desperdício de tempo é desperdício de 

vida. Não gastem o seu tempo, energia e poder de 

maneira imprópria. Experimentem a bem-

aventurança e ajudem outros a experimentá-la. 

 Dois irmãos, Shanti Deva e Jñana Deva, 

caminhavam por uma floresta. O primeiro era a 

encarnação da devoção (bhakti) e o segundo a do 

conhecimento (jñana). Eles estavam com sede e se 

aproximaram de um profundo poço, mas não havia 

como tirar água dali. Jñana Deva olhou ao redor e 

teve a visão de que tudo era um só, de que todas as 
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coisas nada mais eram que Deus. Transformou-se 

em um pássaro, desceu até o nível da água e dela 

bebeu. Shanti Deva sentou-se à beira do poço e 

recitou o Nome de Deus. A água foi subindo e se 

aproximando dele até ficar ao seu alcance. Ele não 

teve necessidade de mudar a sua forma. Somente um 

devoto (bhakta) pode esquecer-se de si mesmo 

repetindo o Nome de Deus e, assim, obter a Sua 

Graça. 

 Um ímã só atrai o ferro; não atrai o ouro, a 

prata, nenhum outro metal. Deus é o ímã e os 

devotos o ferro. Outras pessoas podem ser grandes 

cientistas, doutores, filósofos, eruditos, intelectuais, 

políticos e assim por diante, mas se assemelham a 

metais preciosos como o ouro e a prata. O ímã não 

os atrai. Deus só atrai os devotos. Estes são como o 

ferro, mas podem adquirir a ferrugem e a poeira dos 

desejos mundanos. Se vocês removerem a ferrugem 

e a poeira, Deus os porá a descansar na liberação; se 

tiverem poeira, Ele os porá à prova
7
. Os desejos 

mundanos são a poeira e esta é a causa da ferrugem. 

A ferrugem faz com que o ferro perca a sua 

capacidade e a sua força. Vocês devem purificar o 

coração por meio da prática diária da repetição do 

Nome de Deus (Namasmarana). 

 A visão (Darshan) os liberta de todos os 

pecados; o toque (Sparshan) os liberta dos efeitos de 

todas as suas ações passadas; a conversação 

(Sambhashan) remove todas as suas tristezas
8
. Pela 

Graça de Deus, o seu coração se tornará puro. 

                                                             
7 Aqui Sai Baba faz um jogo com as palavras da língua inglesa 
rest e test (respectivamente, “descanso” e “prova”, “teste”). 
8 São as três maneiras pelas quais o Divino, um Guru ou um 

santo pode conferir a Sua Graça: por meio da Sua visão 

(Darshan), do Seu toque (Sparshan) e da conversação com Ele 
(Sambhashan). 

Muitas pessoas chegam aqui vindas de lugares 

distantes, à custa de muito dinheiro, apenas por 

amor. Encham o coração de amor; isto beneficiará 

não apenas a vocês, mas também os seus amigos e 

aqueles à sua volta. Não existe paz no mundo; 

apenas “pedaços”
9
. Só a meditação em Deus lhes 

dará paz e proteção. Mantenham-se repetindo o 

Nome de Deus. O som se propaga por toda parte. O 

bom som advém de Namasmarana, que beneficia a 

todos. Quando vocês cantam bhajans (cânticos 

devocionais) com harmonia entre tom, ritmo e batida 

(sruti, laya e tala), o som resultante produz efeitos 

benéficos. A caixa de sruti é a mente, laya as 

palavras e tala as ações. Quando a mente (os 

pensamentos), as palavras e as ações estão em 

harmonia, obtém-se a realização (tripti). 

Bhagavan encerrou o Seu Discurso com o cântico 

devocional Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahin. 

- Discurso Divino de Bhagavan em Sai Sruthi, 

Kodaikanal, no dia 23 de abril de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Aqui Sai Baba faz um jogo com as palavras da língua inglesa 

peace e pieces (respectivamente, “paz” e “peças”), pois em 

inglês existe a expressão go into pieces, que significa “ruir, cair 

aos pedaços” ou, ainda, “descontrolar-se completamente, sofrer 
um colapso nervoso”. 
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BHAGAVAN ESCREVE PARA A 

SANATHANA SARATHI 

 

 Quando Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

iniciou a Sanathana Sarathi, em fevereiro de 1958, 

Ele também passou a escrever um artigo para a 

revista todo mês desde sua primeira edição e 

continuou escrevendo sem qualquer interrupção até 

outubro de 1984. Todos esses artigos foram escritos 

em perfeita sequência, pois se destinavam a serem 

depois compilados na forma de livros, chamados a 

série Vahini. Para familiarizar nossos leitores sobre 

como esses artigos foram escritos por Bhagavan, 

reproduzimos os artigos manuscritos de Bhagavan, 

junto com a tradução que formou o 16º e último 

livro da série Vahini, chamado Leela Kaivalya 

Vahini (“Fluxo da Divina Consciência Cósmica”). 

Expondo o conhecimento profundo dos Vedas na 

forma de perguntas e respostas, esses artigos são 

pequenas joias de sabedoria espiritual. O artigo 

apresentado nessa edição é a segunda e última parte 

do artigo introdutório do Leela Kaivalya Vahini, cuja 

primeira parte foi publicada na edição anterior da 

Sanathana Sarathi. 

 As edições subsequentes da Sanathana 

Sarathi incluirão mais artigos do Leela Kaivalya 

Vahini, que são basicamente um oceano de profundo 

conhecimento dos Vedas em poucas palavras. Uma 

vez que o próprio Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é o 

Veda Purusha e os Vedas surgiram d’Ele, não pode 

haver maior autoridade para propor os valores 

eternos e ensinamentos inestimáveis dos Vedas que 

Ele. Os que buscam compreender a importância 

autorizada e verdadeira dos ensinamentos espirituais 

contidos nessas escrituras mais antigas devem ler e 

reler esses artigos. 
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LEELA KAIVALYA VAHINI 

(O Milagroso rio do Divino Jogo Cósmico) 

 Uma palavra para aqueles que estão 

sobrecarregados pelo fardo das responsabilidades e 

ansiedades mundanas e para aqueles que se 

encontram incapazes de orar ao Altíssimo, porque 

eles se condenaram como indignos ou porque não 

têm fé no Altíssimo. Enorme é o número daqueles 

que vivem seus dias em alegria. Você também foi 

alegre e é assim agora. Mas todos estão destinados a 

desaparecer um dia, como já aconteceu com 

gerações. Portanto, todos devem desejar e adotar 

todos os meios para alcançar não apenas alegria, mas 

o que é muito mais valioso, paz de espírito e uma 

vida ideal e exemplar. 

 Nascida como ser humano, a pessoa não 

deve negar a natureza única dos seres humanos. Não 

deve se esquecer nem por um momento das 

características genuínas dos seres humanos. Nunca 

deve degradar-se ao nível dos animais; ou ao nível 

que é muito pior e desprezível, aquele dos seres 

demoníacos (asuras). Um ser humano deve decidir 

com firmeza que não se permitirá cair nessas 

profundezas. Apenas o caminho espiritual pode 

despertar e sustentar essa resolução, a única que 

pode despertar e fortalecer esse anseio. 

 É necessário enfatizar que, a fim de 

enfrentar com sucesso os problemas que surgem na 

vida cotidiana, é preciso também possuir inteligência 

e habilidade, além das qualidades de justiça, virtude 

e excelência espiritual. Ambas as realizações são 

essenciais para o progresso, tão essenciais quanto 

duas asas para um pássaro ou duas rodas para um 

carro. A importância do caminho mais elevado que 

leva ao Altíssimo pode ser compreendida apenas 

pela experiência e compreensão do mundo. 

 O mundo é encantador porque tem uma 

aparência atraente, embora seja fundamentalmente 

falso. É um fenômeno que está constantemente 

desaparecendo. Quando se toma consciência dessa 

verdade, a pessoa torna-se consciente do Esporte 

Cósmico de Deus e do Ser Universal Eterno.  

 Esse estado de consciência não pode ser 

conquistado através da acumulação de riqueza ou 

poder mundano ou da aquisição de conhecimento e 

habilidade. Ele pode ser conquistado através da 

purificação da consciência em todas suas facetas e 

da seriedade com a qual a busca é realizada. 

 Durante essa busca naturalmente surgem 

vários obstáculos, como dúvidas e dogmas, 

argumentos sem propósito e fantasias frágeis. 

 A partir do próximo Dia do Festival Ugadi 

(Ano Novo), esta série sob o nome Leela Kaivalya 

Vahini irá dissolver todos esses obstáculos e enchê-

los com Ananda. Isso lhes levará ao caminho do 

progresso espiritual. Enquanto isso, aguarde a 

mensagem. 
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ESPECIAL 

DE AROGYA NILAYAM A ANANDA 

NILAYAM 

G.R.S.C.V. Prasada Rao 

 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba disse: “Para 

muitos, pode parecer estranho que nesta Morada da 

Bem-Aventurança (Ananda Nilayam) exista uma 

morada da saúde (arogya nilayam) ou hospital
10

. 

Podem estar imaginando por que se dá preeminência 

à saúde do corpo em um lugar dedicado à saúde do 

espírito. No entanto, para se atingir as quatro metas 

da vida humana ou purusharthas – dharma (retidão), 

artha (riqueza), kama (desejo) e moksha (liberação) 

–, o requisito básico é a saúde física e mental. Não 

fiquem com a impressão de que temos este hospital 

porque necessito da ajuda destes médicos e destes 

remédios para curar aqueles que vêm a Mim. Há 

quem deseje tratar-se com médicos em um hospital; 

esta é a maneira pela qual sentem que poderão ser 

curados. Há muitos que não têm fé em nada a não 

ser em comprimidos e injeções”. 

 

A Importância de Ahara e Vihara na Vida 

 Tendo inaugurado hospitais gerais e de 

superespecialidades que são moradas de saúde 

(arogya nilayams), não centros de saúde (arogya 

kendras), Swami exortou os médicos a dar mais 

importância, durante o tratamento, a educar os 

pacientes para que não adoeçam novamente. Ele 

disse: “Os médicos devem envidar diligentes 

esforços no sentido de educar as pessoas no tocante à 

saúde e à higiene e conscientizar os pacientes de 

                                                             
10 Aqui Sai Baba faz um jogo entre as expressões arogya 

nilayam (que, no sentido literal, significa “morada da saúde”) e 
Ananda Nilayam (“Morada da Bem-Aventurança”). 

como os hábitos alimentares (ahara) e o estilo de 

vida (vihara) afetam a existência e causam doenças”. 

 

 Diz-se que, se uma pessoa tiver ahara e 

vihara ideais, ela não adoecerá. Naturalmente, em 

razão de mudanças sazonais, o corpo poderá mostrar 

sinais de enfermidade que poderão ser prevenidos ou 

tratados mediante a adoção de hábitos alimentares e 

de vida apropriados para aquela estação. Igualmente, 

em decorrência do envelhecimento, a pessoa também 

poderá desenvolver alguma doença específica. Deve-

se ajustar ahara e vihara à idade. Eles, porém, têm 

conotações mais amplas. Ahara não é apenas a 

comida que se ingere. “Toda experiência que se tem 

por meio de qualquer um dos sentidos é alimento e 

afeta a saúde do indivíduo”, afirmou Swami. Vihara 

não é apenas o estilo de vida que se leva e as tarefas 

regulares executadas diariamente, tais como rituais 

de oferenda (puja), meditação e outras, mas também 

o modo como se passa o tempo de lazer ou as 

atividades recreativas praticadas além do emprego, 

negócio, profissão, vocação e assim por diante. 
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 Bhagavan espera que os pacientes 

empreendam uma jornada que os conduza da 

“morada da saúde” (arogya nilayam) até a “Morada 

da Bem-Aventurança” (Ananda Nilayam).  

 Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), define-se a saúde como “um estado de bem-

estar físico, mental, espiritual e social”.  

 Nas unidades hospitalares móveis de Swami, 

os médicos, seguindo as Suas instruções, fazem uma 

abordagem triangular: preventiva, curativa e 

espiritual. Por exemplo, se a unidade hospitalar 

montar acampamento em uma aldeia, haverá Sai 

bhajans e satsangs
11

, aulas expositivas e 

demonstrativas sobre saúde e higiene, cuidados 

preventivos e tratamento médico. Durante o 

tratamento, os médicos sempre meditam em Swami, 

que cura quando eles tratam o paciente com amor, 

usando os seus conhecimentos e a sua capacidade. 

Equipamentos de teste serão usados na medida 

necessária para complementar e confirmar o 

diagnóstico à beira do leito (diagnóstico clínico). 

 

As Diretrizes de Swami Relativas à Saúde 

 As seguintes declarações de Swami, dadas 

em diferentes ocasiões, são relevantes a esse 

respeito: 

1. “Os desejos excessivos do homem o 

tornam propenso a enfermidades de todo 

tipo”. 

2. “Na verdade, mais que as doenças físicas, 

as doenças mentais estão proliferando 

                                                             
11 Satsang: palavra composta de Sat (a Verdade, o Ser) + sang 

(companhia, associação). Significa “a companhia de boas 
pessoas” ou “reunião de pessoas virtuosas”. 

ilimitadamente. A tensão e a preocupação 

causam tantas enfermidades no corpo”. 

3. “A pressa, a preocupação e alimentos 

gordurosos são a causa de doenças 

cardíacas”. 

4. “Maus pensamentos, maus hábitos, má 

companhia e má alimentação são campos 

férteis para o desenvolvimento de 

doenças”. 

5. “Quando as pessoas enxergarem o mundo 

com os olhos do amor, elas terão paz e 

todas as enfermidades serão curadas”. 

6.  “O médico é verdadeiramente Deus” 

(Vaidyo Narayano Hari). 

Swami disse aos médicos: 

“Inspirem confiança nos pacientes; então qualquer 

remédio que ministrarem fará maravilhas”. 

“Quando examinarem os pacientes, mantenham um 

sorriso no rosto e falem suavemente com eles”. 

“Todo médico deve ter amor pelos pacientes, falar 

amorosamente com eles e fazer com que se sintam 

confortáveis e desenvolvam as nobres virtudes que 

são a compreensão e a adaptação”. 

“Vocês devem prestar serviço com espírito de 

sacrifício. Na Karmana Na Prajava Dhanena 

Tyagenaike Amrutattvamanasu (‘Não se conquista a 

imortalidade por meio da ação, da descendência ou 

da riqueza, mas somente pelo sacrifício’). O 

sacrifício é a marca distintiva dos médicos. Somente 

o sacrifício (tyaga) pode levar à espiritualidade 

(yoga)”. 

“Tornem-se mais conscientes da sua realidade e 

perderão o senso de identificação com o corpo. Isso 

os tornará livres de doenças”. – Baba 
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 Todos os médicos, enfermeiros, técnicos e 

demais integrantes das equipes dos hospitais de 

Swami trabalham com o entendimento de que 

médicos e paramédicos tratam os pacientes e Deus 

os cura. As vibrações divinas ao redor operarão 

maravilhas, se forem invocadas e lhes permitirem 

atuar. Nesse sentido, a área da cúpula central do 

Hospital de Superespecialidades em Prashantigram é 

muito significativa. 

– O autor é membro e secretário do Fundo 

Central Sri Sathya Sai em Prashanti Nilayam. 

 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

SWAMI COMO KRISHNA 

John S. Hislop 

 Eu estive com Swami em muitas expedições. 

Quando estávamos no carro, viajando para algum 

lugar, eu me sentava no banco da frente, com o 

motorista, e Swami se sentava no banco de trás com 

algum devoto e com seu secretário pessoal. Durante 

as viagens, eu costumava me virar para trás, 

esticando o pescoço para ver o que acontecia lá 

atrás, porque era onde a ação acontecia. Swami 

normalmente ria, fazia piadas, cantava Bhajans ou 

simplesmente ficava sentado, muito quieto. 

 Certa vez, quando me virei para olhar, fiquei 

absolutamente atônito, porque Swami tinha sumido 

e, no seu lugar, sentava-se uma pessoa com o rosto 

mais belo, mais extraordinário que eu jamais vira. 

Não dava para descrever aquela beleza 

incomparável, nenhum pintor jamais a havia 

capturado, nem um poeta conseguiria descrevê-la. 

Ela simplesmente cativava e aprisionava seu 

coração, de tão bela. 

 Então, eu fiquei encarando por algum 

tempo, mas, depois, rapidamente me virei para frente 

– fiquei embaraçado por haver olhado de forma tão 

ostensiva. Mas, em seguida, virei-me para trás e 

continuei a olhar! Finalmente, os dois 

acompanhantes de Swami, no banco traseiro, um dos 

quais era Raja Reddy, um conhecido cantor de 

Bhajans, me interpelaram: “Hislop, porque olha para 

Swami desse jeito?” Eu não respondi; simplesmente 

perguntei a Swami: “Swami, o que é essa cor azul-

escuro?”, pois seu rosto amável estava azul escuro. 

Swami disse: “Sempre que você olha para algo cuja 

profundidade é impenetrável, inacessível, como o 

céu em certos momentos ou como quando está em 

um navio, olhando para baixo, para as profundezas 

do oceano – sempre que a profundidade não pode ser 

penetrada, aparece esta cor azul escura”. Foi isso que 

Ele disse. 

 Quando me virei em seguida, o Swami que 

conhecemos estava lá novamente. Os outros dois, no 

banco de trás não haviam visto aquilo. 

 Nada mais foi dito até três anos mais tarde. 

Naquela época, eu estava em Prasanthi Nilayam, 
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sentado na varanda, como sempre. Comigo estava 

um oficial do exército de Shimla, com sua esposa e 

filha. Assim que chegaram, Swami os convidou para 

uma entrevista, o que não era comum. Mesmo 

naqueles tempos idos, as pessoas precisavam esperar 

muito tempo, semanas até, antes de conseguir uma 

entrevista. Ele, porém, os convidou em seguida. Eu 

estava sentado na varanda e Swami me chamou para 

ir junto. 

 Ele conversou com aquelas pessoas sobre 

incidentes em suas vidas, ocorridos antes que se 

conhecessem; acontecimentos da época em que se 

conheceram, se casaram, tiveram filhos e assim por 

diante. Assim, demonstrava que Ele esteve com os 

membros daquela família desde o instante de seus 

nascimentos. Deu um colar à esposa e um par de 

brincos para a filha. 

 Então, voltou-se para mim e disse: “Hislop, 

conte a eles algumas histórias”. E eu contei algumas, 

até que, finalmente, contei aquilo que acabei de 

narrar, sobre a bela pessoa que estava no carro. O 

oficial não conseguiu se conter e exclamou: “Esse 

deve ter sido Krishna”! Swami olhou para ele e 

confirmou: “Sim, está certo”. Ele disse: “Eu mostrei 

a Hislop Krishna como de fato era, não como tem 

sido descrito por artistas e poetas”. O homem ficou 

muito excitado e fora de si, dizendo: “Oh! Eu quero 

ver Krishna”! Swami se aproximou, tocou no ombro 

dele e disse: “Paciência, paciência”! 

– Extraído de "Seeking Divinity", de John S. 

Hislop.  

 

 

 

ESPECIAL 

A MENSAGEM DE SERVIÇO DE SWAMI 

Dr. K. Narasimhan 

 Swami diz que o nascimento humano não é 

um fenômeno casual ou acidental, mas algo que tem 

um propósito muito elevado e sublime. A real 

importância do nascimento humano, no entanto, não 

fez sentido para mim até que Bhagavan a enfatizou 

durante uma entrevista. 

 

A Importância do Nascimento Humano 

 Durante uma entrevista pessoal com Swami, 

Ele me perguntou: “Qual é o aspecto mais 

importante de sua vida, que você considera uma 

grande sorte, possuir”? Eu disse: “Swami, 

obviamente é conhecer Você, ver Você, conversar 

com Você. Esta é minha maior boa sorte”. Swami 

disse que tudo isso era secundário e falou que a 

minha maior fortuna era ter nascido como um ser 

humano – Jantunam Nara Janma Durlabham 

(dentre todos os seres vivos, o nascimento humano é 

o mais raro). Ele disse: “só através deste meio, deste 

corpo humano, você pode reconhecer a Verdade e 
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alcançar o Absoluto”. Embora saibamos disto, não 

reconhecemos seu valor ou importância. Quase 

sempre consideramos que nossa vida é garantida e 

perseguimos coisas triviais e efêmeras. Entramos em 

uma linha de pensamento condicionada e 

programada, limitada à identidade que nos deram, ao 

lugar em que nascemos, à educação que recebemos, 

ao trabalho que fazemos e às responsabilidades que 

assumimos como indivíduos com aptidões distintas. 

Enquanto isso, a onda do tempo nos carrega para 

fora deste mundo. 

 A tendência da mente humana de procurar 

coisas temporárias foi exemplificada de uma forma 

muito bela por Swami, na entrevista. Todos 

olhávamos para Ele, que falava, quando, 

subitamente, girou Sua mão duas vezes para 

materializar um belo anel de ouro. Por um momento, 

pareceu-nos que Ele queria mostrar o anel. Mas, para 

nossa surpresa, Swami jogou o anel para o lado e 

todos, imediatamente acompanharam para ver onde 

havia caído. Swami disse em seguida: “Este é o erro 

que todos vocês cometem. O Criador está sentado 

bem diante de vocês, mas se esquecem Dele e se 

concentram na criação. Não deveriam perseguir 

coisas transitórias e efêmeras. Aspirem por aquilo 

que é permanente e eterno”. 

 

Mãos que Ajudam são mais Santas que Lábios 

que Oram 

 Bhagavan, com muita compaixão, nos deu a 

fórmula de ouro para alcançar a meta da vida, que 

tem dois ingredientes: Namasmarana – cantar o 

Nome Divino e Niswartha Seva – Serviço Altruísta. 

A princípio, Namasmarana me pareceu ser uma 

forma relativamente mais fácil de alcançar a meta da 

vida, Mas Swami um dia me explicou porque não é 

tão fácil como parece. Ele enfatizou que mesmo 

lembrar o Nome de Deus requer Sua graça. 

 Swami disse, em uma entrevista: “não ligo 

para cânticos, cultos ou meditação. Vocês podem 

fazer o que achar melhor”. Naquele instante, pensei 

que Swami estaria redefinindo o significado de 

Namasmarana, mas, em seguida, Swami 

acrescentou: “Vocês se sentam num quarto de 

orações e pensam que estão oferecendo adoração; 

sentam-se no salão de Bhajans e pensam que estão 

cantando louvores, mas Eu sei onde sua mente, de 

fato, está – ela está no mercado. De que servem a 

adoração ou os Bhajans, nesses casos?” Aquele 

incidente me fez perceber que Namasmarana em si é 

extremamente poderoso, mas a Kali Yuga em que 

vivemos atualmente obscurece nossas mentes com 

distrações e não nos permite manter o foco e a 

paixão concentradas que permitem fazer desta, a 

única forma de prática espiritual. Já que não temos 

as qualificações requeridas, Swami enfatizou que o 

Seva é a forma crucial de prática espiritual nesta 

Yuga. Porém, não devemos negligenciar 

Namasmarana porque o serviço, feito sem levar em 

conta o Nome de Deus, não é serviço espiritual; é 

serviço social, ou mesmo exibição. 

 Swami tem demonstrado sempre muito amor 

e afeição por seus Seva Dal (voluntários). Em uma 

ocasião, eu levei um grupo de médicos especialistas 

ao hospital de Bengaluru, seguindo instruções de 

Swami para lhes mostrar o local. Ao voltar do 

hospital naquela tarde, Swami perguntou aos 

médicos quais aspectos do hospital eles mais haviam 
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apreciado. Um doutor disse que gostou da bela 

arquitetura enquanto outro apreciou o equipamento 

de última geração que encontrou. Swami então disse, 

com um sorriso na face: “Vocês sabem o que tem 

mantido o hospital tão bonito e eficiente? São os 

Seva Dal, que fazem tão bem a manutenção. Eles são 

o Meu pessoal”. 

 

Servindo com Amor 

 Seva é a melhor ferramenta para destruir o 

ego de cada um. A causa deste ego pode ser 

atribuída à pessoa se identificar com a consciência 

individual. É difícil para qualquer um de nós 

apreciar o fato de que a Consciência Universal 

confinou a Si mesma dentro de nossos corpos, como 

consciências individualizadas. Isto nos leva a crer 

que somos indivíduos, separados do Divino. Swami 

mencionou que esta é a raiz de todas as dores, 

tristezas e sofrimentos. 

 Swami disse: “Seva é aquilo que abre nosso 

coração, ao expandir nossa consciência e, assim, 

integra nossas consciências individualizadas com a 

Consciência Universal”. Seva, recomenda Swami, 

também deve ser saturado de amor. De fato, Seva é 

amor em ação. Como o amor é um conceito sutil e 

abstrato, é mais fácil de perceber quando expresso 

em ação. 

 Em múltiplas situações, Swami tem 

enfatizado a importância de servir com amor. Em 

uma delas, Swami me perguntou: “Como está o 

progresso de suas atividades de serviço”? Eu 

respondi: “Swami, estamos indo bem, com devoção 

e dedicação”. Swami disse: “Kaadu, Prematho 

Chestunnamu Ani Cheppu” (você deveria responder 

que está servindo com amor). Eu também me lembro 

vividamente de um conselho de Swami aos 

profissionais de medicina. Ele disse: “Vocês são 

doutores. Se sua prática médica for feita com amor, 

ela se tornará Medicare. Isto implica em ter cuidado 

(care) com o paciente. Mas, se praticarem a 

medicina sem amor (que, infelizmente é o que 

acontece na maioria dos lugares, atualmente), ela se 

torna MediSin, um grave pecado (sin)”. 

 

Nossas Vidas deveriam ser a Mensagem de 

Swami 

 Em qualquer tarefa que venhamos a assumir, 

onde quer que estejamos, é essencial que não nos 

dediquemos simplesmente a pronunciar o Nome de 

Swami ou pregar Seus princípios. Em lugar disto, 

deveríamos tentar exemplificar os ideais de Swami, 

Seus princípios e valores. Quando trabalhamos com 

compromisso, devoção, dedicação e disciplina 

absolutas, isto, por si só, transmitirá a mensagem de 

que somos Seus devotos. Ser reconhecidos como 

devotos de Swami, ou como estudantes de Sathya 

Sai, através do trabalho que realizamos é a melhor 

forma de deixar Swami orgulhoso e feliz. Esta é a 

única forma válida de nos expressar. 

 Na minha experiência pessoal, tenho 

observado que Swami dá uma importância muito 

grande ao serviço médico. Ele sempre disse que o 

verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo humano 

e que deveríamos fazer mais pelo bem deste templo 

do que construir templos externos. Sendo a saúde a 

maior riqueza, ela é da maior importância para todo 

ser humano. E, para aqueles engajados em servir a 

este corpo humano, especialmente aos pobres das 



14 
 

regiões rurais (Grama Seva), Ele disse: “Eu cuidarei 

de todas as suas necessidades, grandes ou pequenas. 

Não precisam se esforçar pela salvação, como uma 

meta em separado. Grama Seva por si só os levará à 

salvação”. 

 Embora a profissão médica seja, por 

natureza, um trabalho orientado ao serviço, isto não 

implica em ser superior a outras formas de seva. 

Qualquer forma de serviço altruísta imbuído de amor 

fará Swami feliz e, finalmente, nos ajudará a evoluir 

como seres humanos, neste nascimento. 

– Da palestra do Dr. K. Narasimhan, Diretor do 

Sri Sathya Sai Mobile Hospital, Prasanthi 

Nilayam. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

VIVENCIANDO A DIVINDADE DE 

BHAGAVAN 

B.S. Sivananthan 

 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba me abençoou 

com a oportunidade de passar muitos anos a Seu 

serviço, tanto em Prasanthi Nilayam como no 

exterior, como um devoto e como um membro do 

Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai. Eu tive a 

sorte de ter experiências e entrevistas 

transformadoras com Swami e eu gostaria de 

compartilhar algumas delas, em que Swami 

desempenhou o papel de Apadbandhava (salvador) e 

demonstrou Sua Onisciência, Onipresença e 

Onipotência. 

 

Bhagavan Ouve minha Oração 

 Esta experiência ocorreu no verão de 1990 

ou 1991. As férias de verão se aproximavam e todos 

os estudantes no IESSSS (Instituto de Ensino 

Superior Sri Sathya Sai) estavam se preparando para 

os exames finais. Na época, eu era o chefe do Centro 

de Informática e era responsável pelo bom 

funcionamento dos Centros de Informática Sri 

Sathya Sai nos três campi.  

 Os centros de informática foram 

estabelecidos sob o cuidado e a supervisão direta de 

Bhagavan e equipados com excelentes sistemas de 

computação para uso dos estudantes nas suas 

pesquisas acadêmicas. Um dos desafios para o 

funcionamento confiável dos computadores é 

garantir que uma fonte de energia constante esteja 

disponível. Para fazer isso, o centro de informática 

tem um sistema de UPS (Fonte de Energia 
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Ininterrupta, sigla em inglês; ou No Break) que, 

basicamente, garante que os estudantes não percam 

dados no caso de uma falta de energia, que é um 

fenômeno frequente devido ao calor do verão em 

muitas partes da Índia.  

 Como os exames estavam se aproximando, 

eu andava ocupado fazendo verificações nos 

sistemas para ter certeza de que tudo estava em 

ordem para os exames finais. Foi nessa época que eu 

descobri que o sistema UPS não estava funcionando 

corretamente e iria durar somente 30 minutos antes 

de desligar. Eu fiz uma solicitação urgente ao 

departamento de compras para adquirir novos 

dispositivos UPS. Como tais solicitações 

normalmente levam tempo (devido ao fato de ter que 

fazer inventário e ainda há a demora do frete), eu dei 

uma ênfase especial ao fato de que as unidades UPS 

precisavam ser recebidas antes dos próximos 

exames.   

 Infelizmente, os exames começaram e não 

havia sinal da entrega dos equipamentos. Nós 

tivemos que improvisar com os computadores 

disponíveis na manhã dos exames e, quase 

inevitavelmente, faltou energia e o sistema UPS 

falhou também. Naquela manhã, muitos estudantes 

perderam seus trabalhos. Como uma solução de 

curto prazo, eu liguei a fonte de alimentação do 

gerador diretamente nos computadores (o que não é 

aconselhável) para permitir que os alunos refizessem 

seus trabalhos e concluíssem os exames. 

 Era hora do almoço quando eles terminaram 

e eu estavam bastante aborrecido, pois os estudantes 

sob meus cuidados tiveram que suportar esta 

dificuldade por um problema que eu tinha previsto. 

Eu não consegui nem comer e, como é o caso com 

tantos devotos, eu dirigi minha frustração para 

Swami. Havia uma grande fotografia de Swami no 

centro de informática, dada pelo próprio Swami, que 

ficava pendurada na parede principal. Eu dirigi 

minha raiva e sentimentos de aborrecimento por 

causa das falhas para esta imagem. Fui direto para 

casa depois disso e inclusive faltei ao Darshan e 

Bhajans da noite e fui direto para a cama. 

 Fui despertado por uma batida forte na 

minha porta. Era o funcionário do Vice-Chanceler 

(VC) da Universidade e ele disse que precisavam 

que eu fosse urgentemente ver o VC. Naquela época, 

o estimado Professor Sampath era o Vice-Chanceler 

da Universidade e era também uma pessoa com um 

forte treinamento em Ciência da Computação. Eu 

segui o funcionário até o VC e fui cumprimentado 

por um aborrecido Prof. Sampath, me perguntando: 

“Por que você foi diretamente a Swami reclamar 

sobre o sistema UPS?” Por um instante, eu fiquei 

perplexo. Eu contei ao VC o que tinha acontecido 

naquela manhã e disse que nem tinha ido ao Darshan 

da noite de tão aborrecido que estava. Ele respondeu 

que Swami tinha dito: “Sivananthan reclamou para 

Mim que o sistema UPS falhou e que os estudantes 

tiveram que refazer todo o trabalho deles.” 

 Foi então que se esclareceu para nós dois 

que Bhagavan tinha escutado quando eu fiquei na 

frente de Sua foto e reclamei para Ele! Ele se 

assegurou de que eu recebesse a mensagem de que 

Ele se importa, de que Ele é Onipresente, Onipotente 

e Onisciente. O novo sistema UPS chegou depois de 

dois dias e foi instalado imediatamente. Quando fui 

para o Darshan, o Senhor chegou até mim e 
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perguntou: “O UPS está OK?” Eu respondi: “Sim, 

Swami.” E o Senhor se afastou com Seu belo 

sorriso. 

 

Uma experiência transformadora de vida no 

Kuwait 

 Em 2017, no Kuwait, país do Oriente 

Médio, eu comecei a me sentir muito sonolento 

enquanto dirigia do trabalho para casa. Na época, eu 

morava a cerca de 25 km de distância do meu 

escritório e o tráfego da tarde era sempre muito 

intenso na rodovia.  

 Sentindo-me incapaz de dirigir em 

segurança, eu estacionei no acostamento e decidi dar 

uma parada. Depois de algum tempo, decidi lavar 

meu rosto e retomar a direção de volta para casa.  

 Nesta altura, eu passei para a faixa do centro 

da rodovia, com a faixa de alta velocidade à minha 

esquerda e outra faixa à  minha direita. Eu estava 

dirigindo a 120 km/h. No Kuwait os motoristas 

frequentemente excedem a velocidade na faixa de 

ultrapassagem, dirigindo a 140-160 km/h. Pode ser 

bastante perigoso perder o controle do próprio 

veículo mesmo que seja só por alguns momentos e o 

país tem uma das taxas mais altas de acidentes de 

tráfego fatais no mundo. Nesse tipo de ambiente, de 

repente eu “apaguei”.     

 Eu acordei não sei depois de quanto tempo, 

tendo viajado pelo menos 7 km dormindo. Minhas 

mãos estavam no meu colo e não na direção. O carro 

tinha, de algum modo, desviado para o acostamento, 

com as luzes de emergência ligadas, e estava 

avançando lentamente em linha reta por sua própria 

vontade. A compreensão sobre o que tinha 

acontecido me deixou horrorizado e, na verdade, 

mesmo quando eu pus minhas mãos de volta sobre a 

direção, o carro se desviou para o lado e eu tive 

dificuldade em endireitá-lo.    

 Eu estava estupefato em vigília e fui capaz 

de chegar em casa com segurança. Eu tinha 

conduzido o carro de volta abalado, em lágrimas e 

sentindo meu coração cheio de gratidão a Bhagavan 

por ter salvo minha vida. Porque não havia outra 

explicação para como eu tinha conseguido, 

virtualmente inconsciente, sair do meio de uma 

rodovia perigosa e me colocar de modo seguro na 

lateral da estrada, enquanto viajei durante 7 km em 

alta velocidade. O Senhor demonstrou sua bondade e 

compaixão ilimitadas estando ali à disposição de um 

devoto em perigo e me salvando de um desastre 

certeiro. 

 Compartilhado com humildes saudações aos 

Pés de Lótus. 

- O autor é um antigo devoto de Bhagavan e 

atualmente serve como Consultor de TI na 

Fundação Mundial Sadhana Sri Sathya Sai, em 

Prasanthi Nilayam. 
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MENSAGEM DE KRISHNA JANMASHTAMI 

SANTIFIQUE SEUS SENTIDOS NO SERVIÇO 

A TODOS 

ADIRA À VERDADE E À RETIDÃO 

Encarnações do Amor! Encarnações do Amor! 

 As pessoas adoram Deus com devoção e 

sinceridade, mas Deus não se satisfaz com devoção 

externa. Vocês devem servir à sociedade. Somente o 

serviço pode conferir a felicidade a vocês. Através 

da prestação de serviço à sociedade, não somente se 

pode aliviar o sofrimento das pessoas, mas se pode 

também promover a transformação em suas vidas. 

Sirvam a sociedade com sua capacidade máxima. 

 

 

O Serviço Altruísta Purifica a Mente 

 Vocês estão fazendo Bhajans do amanhecer 

até o escurecer. A satisfação que vocês obtêm ao 

participar dos Bhajans é temporária, enquanto o 

serviço confere satisfação permanente. Há alguns 

minutos, os estudantes cantaram Bhaja Govindam, 

no qual se diz: 

 Ma Kuru Dhana Jna Yauvana Garvam, 

 Harathi Nimeshath Kalah Sarvam. 

(Não se orgulhe de sua riqueza, progênie e 

juventude; a maré do tempo pode destruí-las num 

instante). 

 Não sinta orgulho por sua juventude e 

riqueza. Elas são como nuvens passageiras. Por isso, 

não cultive desejos excessivos. Cumpra seu dever 

com sinceridade. Aconteça o que acontecer, bom ou 

mau, aceite como presente de Deus. Entenda que é 

bom para você. O tempo é o presente mais precioso 

de Deus, mas você o está desperdiçando em buscas 

vãs e com sentimentos não sagrados. Santifique o 

tempo que lhe foi dado servindo a sociedade. Hoje, a 

inquietação e a violência reinam ao máximo no 

mundo, já que Sathya e Dharma declinaram nos 

corações das pessoas. Tudo o que se encontra do 

lado de fora não é senão a reação, o reflexo e a 

ressonância de seus sentimentos inferiores. A vida 

humana é altamente sagrada, preciosa e divina ao 

extremo. Não dissipe esta vida dedicando-se à 

prática de atividades não sagradas. Ela deve ser 

vivida da maneira correta, exercitando-se o controle 

sobre os dez Indriyas (sentidos). Fale com doçura e 

suavemente. Santifique seus sentidos no serviço a 

todos. Se você exercitar o controle sobre seus 

sentidos, poderá alcançar qualquer coisa na vida. Se 

Deus não estiver satisfeito com você, você será 

olhado com desdém por todos no mundo. Você pode 

pensar que deu dez sacos de arroz para a caridade e 

distribuiu roupas para quinhentas pessoas. Tais 

contas devem ser apreciadas pelo Departamento de 

Imposto de Renda e não por Deus. Deus não está 

interessado em quantidade. Ele vê o sentimento por 

trás dos atos. 
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Leve a Vida Como um Verdadeiro Ser Humano 

 Lembre-se de que você é um ser humano, 

não um animal. Tendo nascido como um ser 

humano, você deve cultivar valores humanos. Não se 

comporte como um animal. Adira à verdade e à 

retidão. A criação inteira se baseia na verdade. Onde 

a verdade está, aí se encontra a plenitude e a 

prosperidade. A vida humana não se destina aos 

confortos e conveniências físicas, que são 

momentâneos. Destina-se a estabelecer um ideal 

para o resto do mundo. Tendo vivido todos estes 

anos, qual é o ideal que você estabeleceu? O que foi 

que você conquistou? Faça esta pergunta a você 

mesmo. A resposta é um grande nada. 

 Você pode ter feito alguns bons atos na vida, 

mas eles empalidecem em comparação com o 

número de maus atos que fez. Esta não é a qualidade 

de um ser humano. Cultive bons pensamentos, fale 

boas palavras e realize bons atos. Este é o verdadeiro 

humanismo. Os nomes dos sábios da antiguidade são 

lembrados ainda hoje por causa dos bons atos que 

eles realizaram. Não siga os ditames do corpo, siga a 

consciência, ou seja, o princípio do Espírito ou 

Atma. 

- Retirado do Discurso de Nascimento de 

Bhagavan Sri Krishna, em 22 de agosto de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DO 

DISTRITO DE KRISHNA 

 Um musical com dança sobre o tema 

sublime da devoção foi apresentado em 30 de junho 

de 2018 pelas crianças Bal Vikas e pela Juventude 

Sai do Distrito de Krishna de Andhra Pradesh, como 

parte da peregrinação de devotos deste distrito. Mais 

de 2000 devotos, incluindo as crianças Bal Vikas e a 

Juventude Sai, participaram desta peregrinação. O 

drama destacou a devoção verdadeira de um 

sacerdote pela Divina Mãe Durga, que o abençoou 

com Sua visão, santificando, desta forma, sua 

devoção, embora pertencesse a uma casta inferior, 

tendo sido objeto do ridículo por pessoas de casta 

alta. Embelezado por uma quantidade de danças 

emocionantes pelas crianças Bal Vikas, o drama 

trouxe à luz a verdade de que é a devoção que 

granjeia a graça Divina, a despeito de casta, credo e 

status do devoto. Além deste belo drama pelas 

crianças Bal Vikas e pela Juventude Sai, o Canto do 

Veda e os Bhajans no Sai Kulwant Hall foram 

oferecidos pela Juventude Sai do distrito de Krishna, 

durante esta peregrinação.  

 

Peça com dança e música pelas crianças Bal Vikas e 

Jovens Sai do Distrito de Krishna, de Andhra 

Pradesh. 
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JUBILEU DE OURO DA MISSÃO 

EDUCACIONAL DE BHAGAVAN 

 Um evento grandioso foi organizado pelas 

estudantes, funcionários e ex-alunas do Campus de 

Anantapur do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino 

Superior, no Sai Kulwant Hall, em 21 de julho de 

2018, para celebrar o Jubileu de Ouro da Missão 

Educacional de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que 

começou com o estabelecimento da Faculdade de 

Artes e Ciências para Mulheres em Anantapur, por 

Bhagavan, em 22 de julho de 1968.  

 O programa começou às 8hs com o canto 

dos hinos Védicos. Simultaneamente, uma procissão 

de ex-alunas da Faculdade de Anantapur entrou no 

Sai Kulwant Hall acompanhada pela banda de metais 

do Campus de Anantapur. Em seguida, uma bela 

canção de dedicação “Sai Ram Teri Saran Mein 

Aaye Hain Hum” (Ó Sai, viemos buscar refúgio em 

Ti) reverberou no Sai Kulwant, expressando o amor 

e a gratidão a Bhagavan. A isto, seguiu-se uma 

oferenda de três peças cintilantes pela banda de 

metais de Anantapur. 

 A Diretora do Campus de Anantapur, Dra. 

Rajeshwari Patel, fez, então, seu discurso de boas 

vindas, no qual comentou sobre o impacto da Missão 

Educacional de Bhagavan, que promoveu a 

transformação dos estudantes, os quais, por sua vez, 

estavam trabalhando para promover a transformação 

na sociedade. Foi lançado um livro, “Sai Sannidhi”, 

que faz uma representação ilustrada do elo de amor 

entre a Mãe Sai e Suas estudantes no Campus de 

Anantapur, nos últimos 50 anos. A Convidada 

Principal do evento foi a Dra. Rosario G. Acierto, 

das Filipinas. Relatando sobre sua primeira visita a 

Bhagavan, em 1999, que resultou numa 

transformação pessoal completa que a tornou uma 

pessoa e uma cristã melhor, a Dra. Rosario 

compartilhou a experiência de um sonho bonito que 

abriu caminho para a implementação do ISSE 

(Instituto Sri Sathya Sai de Educação) nas Filipinas. 

Falando sobre os aspectos únicos da Educação 

Sathya Sai, Dra. Rosario, ao concluir, falou sobre 

sua receita especial para experimentar Bhagavan 

seguindo os 4S’s – S para Sai, S para Simplicidade, 

S para Seva (serviço altruísta) e S para “Share” 

(compartilhar, em inglês).  

 Duas ex-alunas da Faculdade falaram então 

sobre seu inestimável aprendizado aos Pés de Lótus 

de Bhagavan. Falando primeiro, a Sra. Sarika 

Pradhan, da turma de 1998, disse que os anos que 

passou na presença de Bhagavan lhe deram a melhor 

experiência de aprendizagem de sua vida. Contando 

que aprendeu a arte de encontrar Bhagavan em seu 

coração através da dedicação de todo ato singelo a 

Ele, a oradora também destacou as oportunidades de 

serviço disponíveis no setor governamental. A Sra. 

Pradhan é Funcionária Pública, atualmente no cargo 

de Secretária Adicional do Departamento de 

Desenvolvimento e Gerenciamento Rural do 

Governo de Sikkim. A oradora final de sessão, a Sra. 

Sumana Murali falou sobre o Guru Dakshina (oferta 

ao Guru) que os estudantes devem oferecer a 

Bhagavan após aprender sobre a arte de viver e a 

arte de estar a Seus Pés de Lótus. Narrando um belo 

incidente com Bhagavan, em que Bhagavan certa 

vez buscou um Guru Dakshina na sua turma de 

estudantes, a Sra. Sumana disse que, no dia em que a 

pessoa se sente como reflexo de Swami, esse é o dia 
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em que se deve prestar o verdadeiro Guru Dakshina. 

A Sra Sumana é professora em uma escola elementar 

de New Jersey, que também aplica a Educação Sri 

Sathya Sai. As ex-alunas, agradecidas, irromperam 

então em três belas oferendas musicais, 

magnetizando o ambiente inteiro com profundo 

fervor devocional.  O programa da manhã foi 

encerrado com Bhajan e Arati. 

 O programa da tarde começou com o canto 

do Veda, após o que a Profa. Rajeshwari Patel 

dirigiu-se aos presentes. Abordando a Missão 

Educacional de Bhagavan, que começou com o 

estabelecimento do Colégio de Artes e Ciência Sri 

Sathya Sai de Anantapur em 1968, a Profa. Patel 

elucidou que Bhagavan dava grande importância à 

educação das moças e as orientou a promover 

valores na sociedade. 

 Um souvenir “The Indweller” (o Residente 

Interno) foi, em seguida, lançado pelo Chanceler do 

Instituto, Sri K. Chakravarthi, após o que ele deu 

uma palestra significativa destacando os aspectos 

salientes do sistema educacional começado por 

Bhagavan, o qual integrava os valores humanos com 

o conhecimento secular. A educação, conforme 

Bhagavan, disse ele, era para a vida e não 

meramente para ganhar a vida. Abordando a 

filosofia do educare, o distinto orador observou que 

educare era um meio para se manifestar a divindade 

do homem de seu interior. Seguiu-se a isto uma 

cerimônia de felicitação, em que o Chanceler, os ex-

Chanceleres e os membros da Faculdade de 

Anantapur foram felicitados por sua destacada 

contribuição para a Missão Educacional de 

Bhagavan. A cerimônia de felicitação foi seguida 

pela fala de uma ex-aluna, a Sra. Sushma Kotagiri, 

que narrou suas experiências da Divindade de 

Bhagavan e expressou sua gratidão a Ele por Sua 

inspiração e orientação em sua vida. Um filme em 

vídeo da Faculdade de Anantapur foi então 

apresentado, mostrando sua gênese, crescimento e 

desenvolvimento. 

 

Programa musical por ex-alunas do campus de 

Anantapur. 
  

Um programa devocional musical foi então 

apresentado pelas ex-alunas, cuja música e melodia 

produziram um efeito magnetizante na audiência. 

Algumas das belas e melodiosas canções 

interpretadas pelas cantoras incluíam “Vandana 

Prabhu Vandana” (saudações, Ó Senhor, saudações), 

“Tallivi Neeve” (Tu és Mãe), “Tu Khudaya” (Tu és 

Deus) e um Bhajan no estilo Mira “Payoji Maine 

Naam Ratan Dhana Payo” (Encontrei a joia do 

Nome Divino). 

 Os devotos foram, em seguida, abençoados 

com um Discurso Divino de Bhagavan, no qual Ele 

aconselha os devotos a purificar suas mentes porque, 

quando suas mentes são purificadas, seu 

comportamento e suas vidas também se tornam 

puros. Assim como for a mente, assim será o 

homem, acrescentou Ele. Vieram os Bhajans após 

isto e concluiu-se com o Arati. 
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ASHADI EKADASI 

 Mais de 2000 devotos vieram dos etados 

gêmeos de Mumbai e Goa celebrar o festival          

sagrado de Ashadi Ekadasi no recinto sagrado de 

Prasanthi Nilayam. Além da procissão tradicional 

Dindi, eles apresentaram música e programas 

culturais arrebatadores e conduziram o canto do 

Veda e de Bhajan no Sai Kulwant Hall, em 22 e 23 

de julho de 2018. 

 

Procissão de Dindi no Sai Kulwant Hall. 

 Em 22 de julho de 2018, uma cantora 

consagrada, a Sra. Priyanka Barve Kulkarni, com 

sua equipe de companheiros musicais de Pune, 

apresentou um programa musical devocional 

intitulado “Sai Swaranjali”, que compreendia 

Abhangs em Marathi dedicados ao Senhor Vitthala, 

a Kabir, e Bhajans de Mira e peças instrumentais em 

Sarod. Algumas das canções devocionais, Abhangs  

e peças instrumentais foram: “Baaje Muraliya 

Baaje” (Krishna toca a flauta), “Bheti Laga Jeeva, 

Laagali Se Aaga”, “Raghupat Raghava Raja Ram”, 

“Khara To Prema Na Dhari”, “Avagha Rang Ek 

Jhala”. A apresentação inteira pelos músicos e 

cantores habilidosos teve um efeito fascinante na 

audiência e definiu o tom para as celebrações 

grandiosas de Ashadi em 23 de julho de 2018. A 

apresentação, que começou às 17hs, foi concluída às 

18h30. Em seguida, vieram os Bhajans, concluindo-

se com o Arati. 

 O programa, em 23 de julho de 2018, 

começou às 8hs com o canto do Veda seguido por 

breve diálogo entre dois jovens sobre a importância 

da Dindi de Ashadi. À medida que a procissão Dindi 

entrava no Pátio Sai Kulwant Hall, o pátio inteiro 

reverberava com o Nome Divino “Jai Jai Ram 

Krishna Hari”. Enquanto um grupo de moças 

executava uma bonita dança, os devotos, no salão, 

agitavam bandeiras, criando um cenário de alegria e 

sacralidade. Após isto, veio um quadro vivo dos 

santos de Maharashtra e então os devotos 

testemunharam uma dança vibrante realizada pela 

Juventude Sai do distrito de Wardha, de 

Maharashtra. O último item do programa da manhã 

foi a apresentação de música devocional pelos 

Jovens Sai, rapazes e moças, dos distritos de Nagpur 

e Akola de Maharashtra. O salão inteiro ressoou com 

o Nome Divino do Senhor Vitthala quando os 

cantores cantaram os Abhangs famosos em Marathi, 

com seus corações cheios de profunda devoção.  

 

 

Dança vibrante pelos Jovens Sai do distrito de 

Wardha, em Maharashtra. 
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 Ao entardecer, as crianças Bal Vikas do 

distrito de Pune apresentaram um drama de dança 

intitulado “Tamaso Ma Jyotir Gamaya” que 

emoldurou as histórias das vidas de três grandes 

mulheres de Maharashtra, que são Muktabai, Jijabai 

e Savitribai Phule. Iniciando com uma prece-canção 

e dança dedicadas ao Senhor Ganesha e à Deusa 

Saraswati, o drama ilustrou, primeiro, a vida de 

Muktabai, a irmã mais jovem do Santo Gyaneswar, 

que ensinou o significado mais profundo de Sadhana 

para ele, formando a própria base de sua jornada 

espiritual rumo à santificação. A seguir, o drama 

ilustrou a história da vida de Jijabai, a mãe ilustre de 

Chhatrapati Shivaji, que modelou o jovem Shivaji 

através de seus ensinamentos de valores para ele. 

Finalmente, o drama expôs a história da vida de uma 

das grandes reformadoras sociais da Índia, Savitribai 

Phule, que fundou a primeira escola para moças em 

Pune, no ano de 1848 e trabalhou para abolir a 

discriminação na sociedade com base em gênero, 

casta e credo. Tema sublime, atuação excelente do 

elenco, maquiagem e vestuário adequados e canções 

e danças emocionantes pelas crianças, e o bom apoio 

de multimídia tornaram o drama uma excelente 

apresentação. 

 

Jojabai deu as primeiras lições de valor ao jovem 

Shivaji. 

 

GURU PURNIMA 

 Um grande número de devotos vindos de 

todas as partes do mundo aglomerou-se em Prasanthi 

Nilayam para oferecer seu amor, reverência e 

gratidão a seu Sadguru, Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba, no Guru Purnima celebrado em 27 de julho de 

2018. Um Discurso muito iluminativo de Bhagavan 

sobre a importância do Guru Purnima, as falas 

significativas por oradores eruditos, o Guru Vandana 

(saudação ao Guru) na forma de Stotras e canções 

devocionais pelos estudantes, e a música e as 

apresentações culturais devocionais emocionantes 

marcaram este evento de grande significado 

espiritual. Um relato detalhado sobre as celebrações 

do Guru Purnima será dado na próxima edição da 

Sanathana Sarathi. 

 

Grande aglomeração de devotos no Sai Kulwant 

Hall. 
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NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

C A N A D Á 

 Todos os meses, crianças da Educação 

Espiritual Sai (EES) do Centro Sai de Cooksville, 

Mississauga, apresentam um programa musical, 

“Melodia do Divino Amor”, aos residentes da Casa 

de Repouso Erin Meadows. O tema para o programa 

de 25 de fevereiro foi “Amor”, com ênfase na 

mensagem “Ame a Todos, Sirva a Todos.” A tarde 

foi preenchida com doces melodias, executadas por 

crianças e jovens talentosos tocando a tabla, o 

harmônio, o teclado e cítara. Vibrantes canções 

devocionais ecoavam nos salões da casa de repouso, 

com o público aplaudindo e cantando junto. As 

crianças menores apresentaram uma canção popular 

clássica, “Skidamarink”, com movimentos de dança 

rítmicos para comunicar a mensagem de amor por 

todos. O programa terminou com um breve esquete: 

“Somente o Tempo é Capaz de Entender o Valor do 

Amor”. Este esquete, apresentado de modo muito 

bonito com muito entusiasmo e dedicação, 

emocionou a todos. 

 

"Melodias do Divino Amor", pelas crianças de EES 

do Canadá. 

 

 

R Ú S S I A 

 Nos últimos 17 anos, Jovens Adultos 

voluntários de um Centro Sathya Sai na região 

Noroeste da Rússia têm servido regularmente 

residentes da Casa dos Veteranos como parte de um 

projeto chamado “Dias de Misericórdia”. Em 2017, 

os jovens voluntários visitaram os veteranos dez 

vezes, ajudando-os em suas atividades diárias, como 

a limpar seus apartamentos, a passar suas roupas, 

isolando janelas, executando reparos domésticos e 

comprando mantimentos. Além de ajudar com essas 

tarefas domésticas, os voluntários passam tempo 

com os veteranos, oferecendo apoio e os envolvendo 

numa conversa amorosa.  

 

Serviço aos idosos, na Rússia. 

 Os veteranos também anseiam por cada 

visita dos jovens, os quais oferecem palavras de 

apoio e conforto, e conversam com eles sobre 

assuntos importantes para os veteranos idosos. 

Durante as férias, os voluntários Sathya Sai 

organizaram concertos para os veteranos, em que 

todos se juntaram cantando canções e se deliciando 

com um refrescante chá. Os residentes também 

receberam doces e presentes em diversas ocasiões. 

Os voluntários Sathya Sai da região organizaram um 
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total de quatro concertos nas instalações durante o 

ano. Os residentes demonstraram sua gratidão para 

como os voluntários dedicando a eles e seu serviço 

desinteressado um poema de Ano Novo, reforçando: 

“Nós os amamos muito e ninguém irá substituí-los.”    

 

T R I N D A D E  E  T O B A G O 

 Os voluntários Sathya Sai em Trindade 

construíram e doaram muitas casas para famílias 

carentes de baixa renda. No dia 14 de janeiro de 

2018, uma equipe de 100 voluntários viajou para Sea 

Lots, uma comunidade muito pobre nos arredores de 

Port-of-Spain, Trindade, e construíram casas para 8 

famílias cujas casas tinham sido destruídas em 

incêndios recentes. Começando do zero, os 

voluntários trabalharam diligentemente para 

completar a construção até o final do dia. Além 

disso, eles também melhoraram as condições dos 

banheiros da comunidade e o sistema de esgoto da 

área.  

 

Casas para famílias carentes, em Trindade e 

Tobago. 

 

Q U Ê N I A 

 O Centro Sathya Sai de Nairobi serve 

alimento a cerca de 1200 crianças todo domingo, o 

ano inteiro. Antes de receber a comida, as crianças 

assistem a aulas de Educação Sathya Sai em Valores 

Humanos (ESSVH). Uma dedicada professora de 

ESSVH conduz as aulas e as sessões de contação de 

histórias para crianças entre 11 e 15 anos. Iniciado 

em 2014, este programa teve um marcante impacto 

sobre as crianças, trazendo perceptíveis melhoras na 

disciplina, conduta e atitudes. No dia 25 de fevereiro 

de 2018, os Jovens Adultos no Centro Sathya Sai se 

uniram ao projeto de serviço semanal e distribuíram 

cestos contendo pasta de dente, escovas de dente, 

cadernos, lápis, borrachas, biscoitos de chocolate e 

um pacote de lanches, para aproximadamente 1200 

crianças carentes.  

 

Narayana Seva em Nairibi, Quênia. 

 

A U S T R Á L I A 

A OSSI da Austrália contribui regularmente com a 

Campanha do Dia da Limpeza na Austrália. 

Abraçando a mensagem “A Limpeza está Próxima 

da Religiosidade”, devotos Sathya Sai, Jovens 

Adultos e crianças da EES, em New South Wales, 

foram voluntários em eventos de limpeza em 

Bonnyrigg, Rooty Hill e Blacktown. Voluntários em 

Queensland removeram o lixo da região de Fortitude 

Valley e mais tarde se reuniram em Spring Hill para 
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refletirem sobre os ensinamentos de Sai Baba sobre 

a proteção do ambiente. Em Adelaide, 21 voluntários 

Sathya Sai recolheram 14 sacos de lixo e encheram 

sete sacos com material reciclável nos parques da 

cidade de Adelaide. Mais de 60 voluntários da 

Região Ocidental da Austrália limparam a região de 

Willetton, incluindo um parque local, uma zona de 

mato e áreas em torno de um pequeno complexo de 

compras. Voluntários Sai e Crianças da EES na 

região da capital australiana e Vitória também 

participaram dos eventos do Dia da Limpeza na 

Austrália no Edison Park, Woden, Millpark e 

Epping.  

–Organização Sathya Sai Internacional  

 

B H A R A T (Í N D I A) 

Gujarat: Gujarat é uma terra abençoada pois 

Bhagavan visitou diversos lugares nesse estado. No 

dia 17 de maio de 1970, Bhagavan visitou o 

santuário sagrado de Somnath, que é considerado o 

primeiro Jyotirlinga entre os 12 Jyotirlingas. Swami 

entrou no santuário sagrado onde os Pandits estavam 

recitando hinos védicos e pediu um prato. Então, Ele 

espalhou os dedos de Sua mão direita e os balançou 

sobre o prato. Instantaneamente, 108 folhas de prata 

de árvore de Bael (Aegle marmelos) e 108 flores de 

ouro caíram de Sua mão. Swami derramou estas 

mesmas folhas e flores sobre o Lingan como 

Abhishekam. Ele também inaugurou o Digvijay 

Dwar durante Sua visita. 

 Para comemorar esta divina visita, a 

Organização de Seva Sri Sathya Sai preparou 

Rudrabhishekam e cântico de Vedas no santuário. O 

programa iniciou com três Omkars e o acendimento 

de lâmpadas pelos dignitários, incluindo um dos 

sacerdotes do templo. Foram cantados Bhajans em 

louvor ao Senhor Shiva e, então, o Presidente 

estadual, Sri Manohar G. Trikannad, relatou aos 

presentes tudo sobre a visita de Swami ao Templo 

Somnath. Isto foi seguido por cantos de Sri Rudram 

e outros Mantras Védicos. O programa terminou 

com o Arathi e distribuição de Abhishekam Vibhuti 

recebido do principal sacerdote do templo, que tinha 

tido o Darshan de Bhagavan durante Sua visita em 

1970. 

 

Rudrabhishekam no Templo Somnath. 

 

Kerala: Como parte do Projeto Sri Sathya Sai 

Premadhara, Pathanapuram Samithi, no distrito de 

Kollam, instalou um purificador de água na Escola 

Pública Secundária Superior Punnala, no dia 5 de 

julho de 2018. Cerca de 250 litros de água purificada 

estão disponíveis por hora para os estudantes. Este é 

o 93º purificador de água fornecido pela 

Organização Sai como parte das celebrações do 93º 

aniversário de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.   
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DISCURSO DE BHAGAVAN EM 15/8/2007 

ALCANCE O ETERNO REINO ÁTMICO 

AMOR E VERDADE SÃO NOSSA 

VERDADEIRA FORÇA 

 O princípio do Atma é o mesmo em cada 

indivíduo. Todos são dotados do poder do Atma. O 

homem é a encarnação do Atma. Por isso o Senhor 

Krishna declarou na Bhagavadgita: Mamaivamsho 

Jivaloke Jivabhuta Sanathana (o eterno Atma em 

todos os seres é uma parte do Meu Ser). Ele disse: 

“Todos são aspectos de Minha Divindade”. Se Eu os 

considero partes de Meu Ser, vocês também 

deveriam considerar os outros como seu próprio ser. 

Amem a Todos; Sirvam a Todos. Vocês não 

deveriam observar quaisquer diferenças entre 

indivíduos, pensando em um como pobre e outro, 

como milionário. 

 

 

Pratiquem Caridade e Honestidade 

 Há muitos milionários na Índia (Bharat). No 

entanto, estão engajados apenas em encher seu 

próprio estômago. Eles não estão preparados sequer 

para dar um punhado de comida a um mendigo, que 

pede esmola à sua porta, dizendo Bhavati Bhiksham 

Dehi (mãe, uma esmola por favor). De que serve ter 

ricos assim em nosso país? Eles só são ricos na 

aparência, mas, em verdade, são os mais pobres 

dentre todos. Embora haja tanta gente rica no país, a 

honestidade e a caridade parecem ter sumido daqui. 

Assim sendo, o povo deste país deveria seguir o 

caminho da caridade e honestidade. Considerem os 

outros como seus próprios irmãos e irmãs. Melhor 

ainda, considerem-nos como vocês mesmos. As 

pessoas só chamam os demais de irmãos e irmãs à 

vista dos outros, mas quem, de fato, coloca isto em 

prática? Ninguém! 

 

Lembrem-se Sempre das Almas Nobres 

 Hoje em dia, onde quer que vão, há gente 

querendo ganhar dinheiro. As pessoas lutam para 

juntar riquezas, mas ninguém se esforça para cultivar 

amor e retidão. Os três palestrantes anteriores 

falaram sobre o mundo, mas ninguém falou sobre o 

Atma. O mesmo princípio do Atma está presente em 

todos. Ele está em vocês, em Mim e em todos os 

demais. Daivam Manusha Rupena (Deus está na 

forma de um ser humano). Não é certo desrespeitar 

quem quer que seja, pois todos são personificações 

de Deus. Deveriam viver com esta convicção, de que 

todos são seus irmãos e irmãs. Só poderemos 

alcançar Swaarajya quando desenvolvermos tais 

sentimentos amplos. Até lá, simplesmente teremos 

Swarajya (liberdade política), na qual Swa significa 

Swartha (egoísmo). Em lugar disto, deveríamos 

aspirar por Swaarajya  (liberdade do Ser), na qual 

Swaa refere-se ao coração espiritual – Hridaya. 

 Todos vocês estão realizando Grama Seva e 

servindo aos pobres. Mas, antes de tudo, deveriam 
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alcançar a verdadeira independência do Ser 

(Swaatantrata). Amem, respeitem e auxiliem a 

todos. Só assim poderão ser chamados de 

verdadeiros estudantes Sai. Tudo pode mudar, 

exceto o Atma. Mesmo uma pessoa má, ou um 

demônio é incapaz de produzir qualquer mudança no 

Atma. Esforcem-se para alcançar este eterno e 

imutável reino Átmico. Tenham autoconfiança. Só 

assim poderão atingir o estado natural do ser 

humano. Este é o seu real e eterno estado. Alcancem 

o reino do Ser e conquistem boa reputação. 

 Eu falo do Meu amor por Subhas Chandra 

Bose, embora ninguém tenha Me pedido para falar. 

Pessoas como Subhas Chandra Bose deveriam 

nascer a todo instante em Bharat. A Índia deveria 

reconquistar sua glória primitiva. Se Subhas 

Chandra Bose estivesse vivo atualmente, teríamos 

alcançado a mais alta honraria na história. Não 

haveria mendigos neste país. Como resultado, não 

estaríamos agora enfrentando tantas dificuldades. 

Deveríamos amar e respeitar tais almas nobres. 

Amor e confiança são nossa verdadeira força. Jamais 

deveríamos nos esquecer de Subhas Chandra Bose. 

Seus ensinamentos foram repletos de pensamentos 

nobres e grandes ideais. 

 É uma pena que o povo se esqueça destas 

boas pessoas e se lembre das pessoas ruins. Este é 

um grande equívoco. Jamais se esqueçam de boas 

pessoas. Elas são como jóias preciosas. Eu espero 

que vocês sempre se recordem dessas nobres almas. 

Encerro o Meu discurso abençoando a todos vocês. 

– Do Discurso Divino de Bhagavan em 15 de 

agosto de 2007. 

 

CONFERÊNCIA GO GREEN 2018 

Organização Sathya Sai Internacional  

 A Conferência Go Green foi organizada pela 

Organização Internacional Sathya Sai em Prasanthi 

Nilayam com o objetivo de proteger o planeta Terra 

da poluição ambiental. Foi realizada no período de 

25 a 26 de julho de 2018 e participaram cerca de 

1.200 delegados de 70 países. As deliberações da 

conferência foram desenvolvidas no Sai Kulwant 

Hall e no Auditório Purnachandra nesses dois dias. 

 

Dia 1: 25 julho 2018 

 A primeira sessão da Conferência foi 

realizada no Sai Kulwant Hall e começou com a 

música tema da conferência, “Juntos cantamos em 

paz e harmonia”, entoada pelos Jovens Adultos 

Sathya Sai. Em seu Discurso de Boas Vindas, o Dr. 

Narendranath Reddy, Presidente do Conselho de 

Prasanthi, observou que a Natureza é um dom de 

Deus para o ser humano e que cada átomo é 

permeado pela Divindade. Portanto, o ser humano, 

disse ele, deveria reverenciar e proteger a natureza, 

ao invés de poluí-la e destruí-la. Descrevendo os 

projetos empreendidos pela Organização 

Internacional Sathya Sai em vários países para 

proteger o planeta Terra e para conservar os recursos 

naturais, o Dr. Reddy advertiu que o esgotamento 

dos recursos naturais e a poluição do meio ambiente 

têm consequências desastrosas. O discurso principal 

da conferência foi feito por Sri M.C. Mehta, um 

advogado ambientalista de renome mundial, que 

observou que Go Green significa Pense Verde, Aja 

Verde e Viva Verde. Enfatizando a praticidade do 

programa, ele convocou a Organização Internacional 
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Sathya Sai a unir forças para servir e salvar o planeta 

Terra, criando mais e mais conscientização nas 

pessoas para proteger os recursos naturais. 

 Os devotos foram então abençoados com o 

Discurso Divino de Bhagavan Baba, que foi ao ar no 

sistema de vídeo para todo o Sai Kulwant Hall. 

Falando sobre a estreita relação entre ser humano, 

sociedade, natureza e Deus, Bhagavan observou que 

o ser humano deveria colocar um limite em seus 

desejos e verificar o consumo irrestrito, de modo a 

restaurar o equilíbrio na natureza. Os bhajans foram 

entoados em seguida, encerrados com Arati. 

 O programa da manhã continuou no 

Auditório Purnachandra. A Sra. Katinka van 

Lamsweerde, membro do Comitê Ambiental da 

SSIO, lembrou aos participantes que todos eles eram 

frutos da mesma semente do amor divino. Mas 

infelizmente os desejos descontrolados do ser 

humano resultaram em consequências desastrosas 

para a Mãe Terra. Ela destacou a necessidade 

urgente de maior consciência, reverência e gratidão 

para com a natureza. 

 Um painel dinâmico com discussões 

considerou “Soluções Espirituais para Problemas 

Ambientais”. O painel abordou preocupações 

ambientais importantes, particularmente as 

mudanças climáticas, soluções em nível político e 

pessoal, a importância da espiritualidade para 

perceber a unidade do ambiente e da sociedade e 

para criar uma maior conscientização, e o 

conhecimento das questões ambientais. 

 A sessão da noite no Sai Kulwant Hall 

começou com a apresentação do resumo dos 

trabalhos da sessão da manhã realizada no Auditório 

Purnachandra. O resumo foi apresentado pela Sra. 

Roshini Viswanathan. Isso foi seguido por discursos 

de dois oradores. A primeira oradora foi a senhora 

Hrund Hafsteinsdottir, da Islândia, que falou sobre o 

tema “Iniciativas Go Green na Islândia”. Advertindo 

a todos sobre as catástrofes naturais causadas pela 

exploração imprudente da natureza pelo homem, ela 

se referiu ao primeiro acordo legal juridicamente 

vinculativo sobre meio ambiente sob os auspícios da 

ONU em Paris, identificando a energia renovável 

como a chave para enfrentar a ameaça da mudança 

climática. A segunda oradora da sessão foi a Sra. 

Achenyo Idachaba-Obaro, da Nigéria, que falou 

sobre o tema “Soluções Ambientais Práticas”. 

Narrando a história inspiradora de sua própria e 

inovadora Fundação, Miti Meth, ela deu detalhes 

técnicos sobre a reutilização e reciclagem de 

recursos naturais para evitar desperdícios. 

 O último item do programa foi uma 

apresentação de música devocional por crianças Bal 

Vikas e devotos do Grupo Sadhana da Califórnia. 

Com seus corações cheios de profunda devoção e 

amor por Bhagavan, os cantores apresentaram letras 

melodiosas em inglês, acompanhadas de música 

emocionante. Algumas das músicas foram, “Dance 

Shiva, Dance em meu coração”, “Mais Amor, mais 

poder, mais de Você na minha vida”, “Sai, você é 

meu coração e alma”. Os bhajans que seguiram isso 

também foram liderados por crianças Bal Vikas da 

Califórnia. 

 

Dia 2: 26 de julho 2018 

 Três oradores se dirigiram à audiência na 

sessão da manhã no Sai Kulwant Hall em 26 de 
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julho de 2018, o segundo e último dia da 

Conferência Go Green. O primeiro palestrante foi 

Manfred K. Muller-Gransee, um coach e consultor 

autônomo que está executando um projeto de 

reciclagem de produtos eletrônicos e que é 

presidente da Fundação Sai Care da Alemanha. 

Falando sobre o tema “Natureza: a vestimenta de 

Deus”, ele exortou todos a elevarem suas 

consciências para a verdade última de que a 

Natureza era a manifestação de Deus. Chamando o 

Amor Divino como a base da estrutura de trabalho 

da Natureza, o orador enfatizou que a Natureza é a 

vestimenta de Deus. Referindo-se aos 2.000 anos de 

exploração após o tempo de Jesus Cristo, o orador 

listou os efeitos catastróficos e horríveis da 

exploração humana ameaçando vidas no planeta 

 Terra. 

Falando em seguida, sobre o tópico “Iniciativas 

Ambientais na Índia”, Sri Nimish Pandya, Presidente 

da Organização Sri Sathya Sai Seva da Índia, 

sublinhou a necessidade da Responsabilidade 

Ambiental Individual e deu detalhes sobre os 

projetos ambientais implementados em toda a Índia 

pela Organização Sai. Ele apontou que a poluição 

externa refletia a poluição em nossa mente. Ele 

lembrou aos delegados que sua consciência deveria 

guiá-los a reduzir o consumo excessivo. 

 A Sra. Shruthi Vijayakumar, jovem adulta 

da Nova Zelândia, foi a última oradora da sessão e 

falou sobre “Oportunidade de Ação”. Listando 

muitos atos de desequilíbrio que servem mal o 

planeta, a Sra. Shruthi disse que o que era necessário 

eram nossos pensamentos e ações coletivos. A 

poluição externa era apenas um reflexo de nossa 

poluição interna e a solução estava em seguir os 

ensinamentos de Bhagavan, disse Shruthi. Após essa 

fala, seguiram-se bhajans, concluídos com Arati. 

 O programa da manhã no Auditório 

Purnachandra começou com uma palestra de Sri R. 

J. Rathnakar, membro do Sri Sathya Sai Central 

Trust, que explicou como a Terra era um dom de 

Deus e como a Fundação vinha implementando 

iniciativas verdes há muitos anos, incluindo os mais 

recentes projetos de energia solar. Ele instou os 

delegados, “Tornem-se Verdes, tornem-se Divinos”. 

Falando sobre o tema “Iniciativas ambientais pela 

Escola Sathya Sai da Tailândia”, o Dr. Art-ong 

Jumsai, Diretor da Escola Sathya Sai da Tailândia, 

falou sobre os projetos de alimentos orgânicos e de 

energia solar da escola, e a produção de biodiesel a 

partir de óleo vegetal usado. 

 A sessão da noite no Sai Kulwant Hall 

começou com a palestra de Sri Dhipesh Pai, que 

falou sobre “Destaques do Go Green ao redor do 

mundo”. Ele enumerou as iniciativas globais do Go 

Green, variando de nível pessoal a social, citando 

instâncias da Indonésia à Austrália, do Suriname à 

Alemanha, listando alguns dos projetos de destaque 

em ação. 

 A Sra. Selena Ricart, da Argentina, 

apresentou o Resumo da Conferência e oito 

resoluções que surgiram da conferência. 

 A Coordenadora Internacional para Jovens 

Adultos, Sri Deviesh Tankaria, do Reino Unido, 

abordou o encontro, descrevendo as iniciativas 

globais Sai sob os auspícios da Organização Sai 

Internacional. Detalhando muitas iniciativas em todo 

o mundo, a oradora tinha uma resposta para todos os 
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problemas, que foi dada pelo próprio Bhagavan. Ele 

disse que a resposta para todos os problemas estava 

na mente humana, pois a resposta para tudo estava 

dentro e não fora. 

 No final, os jovens adultos apresentaram um 

drama musical, “Ame a todos, Sirva a todos” 

trazendo uma maior consciência ambiental. A 

apresentação retratou belamente como Bhagavan se 

separou de Si mesmo, resultando na vasta criação 

infinita e como alguém deve sempre estar ciente da 

unidade de Deus-Natureza-Homem, seguindo o 

caminho Go Green. Canções vibrantes baseadas em 

valores feitas por Jovens Adultos enriqueceram a 

apresentação. 

 

Programa Sathya Sai Internacional de Liderança 

para jovens adultos 

 Anteriormente, em 24 de julho de 2018, foi 

realizada uma cerimônia de formatura, na qual cerca 

de 300 jovens adultos de 31 países receberam 

certificados de conclusão do Programa Internacional 

de Liderança para Jovens Adultos Sathya Sai, 

promovido pela Organização Internacional Sathya 

Sai.  

 

Oferenda de músicas devocionais pelos Jovens 

Adultos do Programa Sathya Sai Internacional de 

Liderança. 

 Nessa ocasião, os formandos apresentaram 

um programa musical devocional cintilante. 

Começando seu programa com a oração sânscrita 

dedicada ao Senhor Ganesh “Vakra Tunda 

Mahakaya” e uma oração à deusa Saraswati, os 

cantores apresentaram sete canções, que incluíam 

“Da ignorância à verdade”, “Não há razão para o 

amor”, “Pense em um mundo tão arrumado e 

limpo”, um conjunto de Bhajan e uma música em 

espanhol. 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Existe Apenas Um Atma em Todos os Seres 

Reconhecer a unidade na diversidade é 

espiritualidade. A verdade básica a se reconhecer é 

que existe apenas um Atma em todos os seres. As 

dúvidas e as perguntas surgem quando se vê 

multiplicidade na unidade. Toda a Criação emergiu 

do amor. Não há diferença entre religião, 

espiritualidade e educação. Religião é a realização 

do próprio Ser. A espiritualidade também consiste 

em descobrir quem se é realmente. 

– Baba 

 


