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DISCURSO DO AVATAR 

O DHARMA
1
 SUSTENTA O UNIVERSO 

 

A Lua ilumina o mundo à noite, 

E o Sol o ilumina durante o dia. 

A Retidão ilumina os três mundos, 

E um filho de alma nobre 

Ilumina toda a sua estirpe. 

(verso em sânscrito) 

 

AS PESSOAS DE ALMA NOBRE SÃO AS 

VERDADEIRAS PROTETORAS DO MUNDO 

  

 Assim como a noite é glorificada pela 

presença da Lua, e o dia pela presença do Sol, todos 

os três mundos são glorificados e fortalecidos pelo 

Dharma. De igual modo, uma estirpe inteira é 

glorificada por um filho de alma nobre. Essa nobre 

família se abrilhanta em termos de fama e reputação. 

Devido a uma pessoa que tenha bondade e nobreza 

de alma, toda a nação é considerada com reverência. 

 

O Sol e a Lua Sustentam e Iluminam o Universo 

 Ninguém busca a escuridão; pessoas de alma 

nobre, em especial, a desprezam. Por outro lado, 

pessoas más e perversas lhe dão as boas-vindas; é na 

escuridão da noite que exercem as suas atividades 

nefandas. A escuridão se afina com maus 

sentimentos. Diz-se que ela é o refúgio do demônio 

(rakshasa priti). Na escuridão da noite, os demônios 

                                                             
1 Literalmente, “aquilo que sustenta”. É o conjunto das leis 
universais que regem a harmonia social e os direitos, deveres e 

obrigações individuais. Com o sentido de Retidão, o Dharma é 

um dos cinco Valores Humanos universais, sendo os outros 

quatro Satya (Verdade), Prema (Amor), Shanti (Paz) e Ahimsa 
(Não Violência). 

(rakshasas) adquirem 

plenos poderes. A noite é o 

período oportuno para as 

ações nefastas daqueles que 

se entregam a atividades e 

passatempos maléficos. As 

pessoas de ânimo alegre 

(sumanaskas) e as de bom 

coração se regozijam com 

um dia de lua cheia. Dizem 

os Vedas: (Escrituras 

Sagradas): Chandrama 

Manaso Jata Chaksho 

Suryo Ajavata (“Da mente 

do Ser Supremo nasceu a 

Lua e, dos Seus olhos, o 

Sol”). Em um dia de lua 

cheia, a mente humana 

floresce e brilha. Ele 

também favorece a cura de 

muitos males e traz grande 

inspiração às mentes dos 

poetas. Olhando para a lua 

cheia, as crianças brincam e se divertem, felizes. A 

noite se torna alegre com a lua cheia. É um período 

em que se desenvolvem sentimentos sagrados e 

agradáveis. 

O Sol sustenta o mundo inteiro. A nossa existência 

na Terra só é possível graças a ele. Todas as 

colheitas, todos os rios, toda a vegetação e toda a 

vida na Terra se devem ao Sol e por ele são 

mantidas. Eis a razão pela qual o povo deste país tem 

adorado o Sol como deus. 
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 Não é possível descrever o poder de Deus, 

que está além de toda compreensão. Yato Vacho 

Nivartante Aprapya Manasa Saha (“Por isso as 

palavras, junto com a mente, ricocheteiam em vão, 

sem O compreender”), declaram os Vedas. A 

Divindade é incompreensível e está além de 

qualquer descrição. O deus Sol está sempre 

transformando mal em bem, sacrilégio em 

sacralidade. O Sol evapora a água salgada do mar e 

despeja água potável na terra. Ele é, portanto, 

descrito acertadamente como “a chama da vida” 

(Jivan Jyoti) e como “a luz do mundo” (Jagat Jyoti). 

O Sol e a Lua são como os olhos para os humanos. 

Desde tempos imemoriais, os indianos (bharatiyas) 

os têm adorado como deuses. Há quem os veja sob 

uma perspectiva diferente e considere o Sol como 

uma massa de hidrogênio, hélio, oxigênio e 

nitrogênio. Estes e todos os outros elementos estão 

igualmente presentes no corpo humano. Eles se 

originaram dos deuses simbólicos que são o Sol e a 

Lua. O corpo humano também é pleno. Os Vedas 

proclamam: 

Purnamadah Purnamidam, Purnat 

Purnamudachyate, 

Purnasya Purnamadaya, Purnamevavashishyate 

(“Aquilo é pleno, isto é pleno; do pleno veio o pleno. 

Tirando o pleno do pleno, somente resta o pleno”). 

Quando esta Verdade for bem compreendida, não 

haverá lugar no coração para as trevas da ignorância. 

 

Pureza de Pensamento, Palavra e Ação é a 

Qualidade Inerente do Homem 

 Em seguida vem o Dharma. Essa palavra 

conota uma imensa gama de princípios éticos, 

retidão, deveres e assim por diante. Trailokye dipako 

Dharma (“O Dharma ilumina todos os três 

mundos”). Os Vedas o definem como Dharayati iti 

Dharma (“Aquilo que sustenta é o Dharma”). O 

Dharma é a veste da Verdade (Satya). É a identidade 

básica do Ser. Todos os elementos e todas as 

relações entre pessoas, espécies e mundos diferentes 

são sustentados por meio do Dharma. No contexto 

humano, o Dharma é aquilo que mostra o caminho 

correto. Ele envolve direitos, deveres e a sua 

coordenação.  Direitos e deveres são como as duas 

asas de um pássaro ou as duas pernas do homem. 

Esse duo é inseparável. Os nossos ancestrais davam 

a máxima importância ao modo de vida dhármico. A 

doçura é o princípio ou qualidade inerente do açúcar; 

algo não tenha sabor doce não pode ser açúcar. A 

qualidade natural do fogo é queimar; se não queima, 

deixa-se de chamá-lo de fogo. De igual modo, a 

qualidade inerente do homem é a pureza de 

pensamento, palavra e ação (Trikarana Shuddhi). A 

pureza é nutrida pela harmonia de pensamentos, 

palavras e ações. Na cultura indiana, chama-se o 

homem de manava, termo composto de duas 

palavras: man e nava. A primeira significa “novo” e 

a segunda quer dizer “não”, o que indica que o 

homem não é novo, ou seja, que o ser individual 

passa por um ciclo de nascimentos e mortes. 

 Qual é o fator principal que controla a vida 

humana? É a mente que rege o comportamento 

humano. A palavra manava deriva da raiz manas 

(mente). Àquele que deu origem à raça humana dá-

se o nome de Manu, que deriva de “mente”. Os 

Vedas proclamam: Mano Mulam Idam Jagat (“A 

mente é a base do mundo inteiro”). 
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 A mente pode se mover 

a uma velocidade inimaginável, 

ao passo que o corpo se move 

muito devagar. A mente está 

presente tanto no interior 

quanto no exterior do corpo. 

Ela não é visível porque é 

extremamente sutil. Não se 

pode ver o ar, mas ele é 

perceptível ao toque. Esse toque 

agrada a mente. Ela é capaz de 

se associar com o corpo e 

também com o ar. Pode viajar pelo ar e ultrapassar 

todos os obstáculos. Tão logo uma cidade vem à 

mente, esta a alcança em um instante. Quando vocês 

dizem: “A minha mente não está presente aqui”, o 

corpo se torna algo que é meramente visto; a mente é 

aquela que vê. Tendo compreendido a importância 

do papel da mente no caminho da vida agora e no 

futuro, deve-se proceder a um estudo profundo da 

sua estrutura, capacidades e limitações, assim como 

das suas maquinações. Diz-se: Manah Eva 

Manushyanam Karanam Bandhamokshayo (“A 

mente é a causa da servidão e da liberação do 

homem”). Ela pode tanto iludir como iluminar o 

homem. A mente, que é pura na sua forma original, 

está sendo poluída pela associação do homem com 

trivialidades. É assim que, na época atual, o homem 

está perdendo a paz. Olhem para o ourives. Ele usa 

um jaleco branco e limpo; porém, à medida que tenta 

aumentar o fogo do fundidor de ouro, a sua roupa 

fica suja. A mente humana torna-se turva devido à 

sua associação com pensamentos mundanos e 

desejos maliciosos. Como fazer a mente poluída 

voltar ao seu estado de pureza? Para 

limpar uma camisa, deve-se primeiro 

embebê-la em água, esfregá-la com sabão 

e, finalmente, batê-la em uma pedra. Da 

mesma forma, deve-se embeber a mente 

na água do amor, esfregá-la com o sabão 

da fé inabalável (sraddha) e, então, batê-

la na pedra da renúncia (vairagya). 

Vocês, no entanto, a alimentam sempre 

com maus pensamentos. Pode-se manter a 

mente no estado de pureza alimentando-a 

constantemente com bons pensamentos. 

Este mundo brilha por causa de algumas pessoas que 

adotaram rigorosamente um modo de vida dhármico. 

Esses grandes indivíduos são os verdadeiros 

protetores do mundo. Quando os habitantes de um 

país adotam maneiras contrárias ao Dharma, não 

haverá nenhum progresso nele. Dharmo Rakshati 

Rakshitah (“O Dharma protege aqueles que o 

protegem”). O Dharma protege todos os três 

mundos. Hanuman
2
 incendiou toda a cidade de 

Lanka
3
. Enquanto a cidade inteira ardia em chamas, 

a mente de Ravana
4
 estava tomada pelas trevas. 

 

A Verdadeira Educação Mostra o Caminho do 

Dharma 

 Suputro Kuladipakah (“Um bom filho 

ilumina a sua linhagem”). Quem é um bom filho? É 

aquele que segue as ordens dos pais. Um filho deve 

                                                             
2 Personagem do poema épico hindu Ramayana, considerado o 

símbolo máximo da devoção por sua total dedicação ao Senhor 

Rama. 
3 Reino insular governado pelo rei-demônio Ravana, principal 

adversário do Senhor Rama. O seu território hoje corresponde à 

antiga ilha do Ceilão, atual República do Sri Lanka. 
4 Rei-demônio de Lanka e principal adversário de Rama, 
conforme relata o poema épico Ramayana.  
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moldar-se de acordo com os desejos dos pais. Nem 

todos os pais são cultos ou intelectuais, mas a 

nenhum falta o amor para com os filhos. Alguns 

estudantes tornam-se arrogantes, orgulhando-se de 

serem mais inteligentes que os pais. Esquecem-se 

dos sacrifícios feitos pelos pais e a quantidade de 

provações que suportaram para que os filhos se 

instruíssem. Por meio da educação, o estudante deve 

desenvolver a qualidade da humildade e da 

reverência para com as pessoas de bem. A 

verdadeira educação mostra o caminho do Dharma. 

Aquele que se empenha pelo bem-estar dos pais, da 

sua linhagem e da sociedade, sendo estritamente fiel 

ao Dharma, é suputra (um bom filho). A ética e a 

moralidade estão relacionadas com a qualidade da 

bondade (satguna). Quando um povo abandona a 

moralidade, o país é arruinado. Desenvolvimento 

moral não é o mesmo que desenvolvimento 

econômico. A moralidade é um componente de suma 

importância para o desenvolvimento integrado da 

sociedade. Os pais e a sociedade em geral sentem 

orgulho de um filho de alma nobre. O simples 

nascimento de um filho não é causa de orgulho para 

um pai. Este só se sente orgulhoso quando o filho 

conquista uma boa reputação. A comemoração do 

aniversário de um filho não tem sentido, a menos 

que ela faça aflorar a lembrança de sentimentos 

sagrados e bons atos associados a ele. Um pai fica 

feliz quando o filho desenvolve o discernimento e 

promove valores. 

 Vivia em uma cidade um homem muito rico 

e famoso que criava o filho com muito amor. O filho 

tinha obsessão por estudar no exterior. Todos os 

apelos e tentativas de dissuasão do pai foram inúteis. 

Frequentemente são os pais que cedem aos desejos 

dos filhos. O rapaz partiu e adquiriu tudo quanto era 

vício em um país estrangeiro; quando voltou, era 

uma pessoa totalmente estragada. Começou a se 

exibir como um moleque chegado do exterior. Na 

verdade, ele estava se vangloriando da riqueza e do 

prestígio do pai. Logo foi marcado o seu casamento; 

mas, bem na hora em que ia atar o nó no Mangala 

Sutra (cordão sagrado usado em volta do pescoço 

pelas mulheres casadas) ao redor no pescoço da 

noiva, o jovem caiu morto. Esta não é uma história 

inventada, é uma história da vida real. Havia muitos 

dignitários e médicos renomados entre os presentes 

ao casamento. Os médicos declararam que o rapaz 

estava morto; no entanto, passados vinte minutos, 

todos ficaram surpresos ao ver que ele voltara à vida. 

O jovem, então, narrou a sua experiência de pós-

morte: “Foi como um sonho. Deixei este corpo e este 

mundo e fui a um mundo diferente, onde deparei 

com um Mestre. Ele me disse que estava satisfeito 

com as boas ações do meu pai e que, por isso, me 

devolveria a vida sob uma condição: a de que algum 

parente ou amigo meu se oferecesse para me 

substituir. Será que algum de vocês faria o favor de 

se apresentar para cumprir essa condição e salvar a 

minha vida?”. Ao ouvir as suas palavras, a noiva, os 

pais da noiva e todos os demais foram saindo 

furtivamente do aposento sob diversos pretextos. 

Então o jovem percebeu que as pessoas só o 

respeitavam enquanto estava vivo; e assim voltou 

para Yama Dharmaraja (o deus da morte na tradição 

hindu) como uma alma mais sábia.        
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A Devoção Sincera Conquista a Graça Divina 

 Shastra (Escritura) é aquilo que fornece 

diretrizes autênticas. Significa um texto padrão ou 

livro de regulamentos. Muitos discípulos estudavam 

sob a orientação do sábio Gautama
5
 no seu 

eremitério (ashram). Houve uma época em que 

grassou uma severa fome por toda a região. Certo 

dia, o reverenciado sábio chamou todos os discípulos 

e lhes falou: “Meus queridos alunos! Este lugar está 

assolado pela fome. Todas as árvores e pastagens 

secaram. Não há forragem para as vacas. Nós, que 

somos humanos, conseguimos de alguma forma lidar 

com a situação. Estas vacas, no entanto, são animais 

destituídos de inteligência e não poderão sobreviver 

aqui por muito tempo. Por isso desejo que alguns de 

vocês as levem para um pasto verde e cuidem delas”. 

Nenhum dos discípulos se apresentou para aceitar a 

árdua tarefa. Apenas um deles se voluntariou para 

cumprir o desejo do mestre. Todos os demais 

tentaram dissuadi-lo com veemência, dizendo que 

seria impossível para uma só pessoa manejar tantas 

vacas. O discípulo, porém, afirmou que seria fiel à 

palavra do mestre (guru) a todo custo. Declarou: “A 

verdade é a vida para uma palavra, assim como o 

exército é a vida para um palácio real e a assinatura 

para uma nota promissória. Eu jamais voltaria atrás 

na minha promessa. Estou preparado para morrer em 

vez de desobedecer ao guru”. 

 O grande sábio ficou muito satisfeito com a 

atitude do discípulo e o assegurou da proteção de 

Deus. O discípulo respondeu que não aspirava a 

nada além da Graça do seu mestre. Conduziu todas 

                                                             
5 Siddharta Gautama, que, após a sua iluminação, passou a ser 

conhecido como o Buddha, palavra que significa “o Desperto”, 
“o Iluminado”. 

as cem vacas para longe, mas em nenhum lugar 

encontrou um campo verde. Recordou-se, então, da 

declaração dos Vedas: Vedahametam Purusham 

Mahantam Adityavarnam Tamasa Parastat (“Eu 

visualizei o Ser Supremo, que brilha com o 

resplendor de um bilhão de sóis e está além de 

tamas, a escuridão da ignorância”). Reuniu 

autoconfiança e disse a si mesmo: “Eu sou a 

encarnação do conhecimento; em mim não existe 

ilusão nem escuridão. Como poderá fracassar o meu 

empreendimento?”. No mesmo instante a área inteira 

tornou-se um campo virgem verdejante e as vacas 

começaram a pastar avidamente. Assim se passaram 

alguns anos. O número de vacas aumentou até 

chegar a milhares. Enquanto o discípulo as conduzia 

de volta ao ashram de Gautama, muitos vaqueiros 

(gopalas) vieram, como por milagre, para ajudá-lo. 

Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Sthita, 

ou seja, “O Deus que tudo permeia está presente no 

interior e no exterior”. Ele é Gopala, o protetor das 

vacas e de todos os seres. O Senhor Narayana 

apareceu diante dele e lhe disse: “Meu querido! 

Você estava preparado para sacrificar tudo por amor 

à Verdade. De agora em diante, o seu nome será 

Satyakama (o aspirante verdadeiro)”. 

 Satyakama era o repositório de três 

qualidades, a saber, Pureza, Paciência e 

Perseverança. Um verdadeiro devoto deve 

desenvolver a tríplice pureza de pensamento, palavra 

e ação. A vida de Satyakama é um ideal para todos 

os estudantes, pois ele conseguiu manter a tríplice 

pureza. Aquele que é capaz de vencer a indolência 

(tamas) é o comandante de todos os comandantes. 

Uma pessoa assim brilha como kuladipa – aquele 
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que glorifica a sua linhagem. O simples nascimento 

de um filho não traz felicidade aos pais; eles só 

desfrutam de verdadeira felicidade quando o filho 

começa a ser enaltecido. 

 Um pai pode distribuir doces quando lhe 

nasce um filho, mas fica imerso em pesar quando 

esse mesmo filho se torna um malfeitor. Os 

estudantes devem reconhecer que a mãe é ainda 

maior do que Deus. Vocês não devem esquecer a 

máxima Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, 

Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava 

(“Reverenciem a mãe, o pai, o preceptor e o hóspede 

como Deus”). Se não conseguem compreender as 

aspirações da própria mãe, que é Deus em forma 

humana diante de vocês, como poderão compreender 

Deus, que é imperceptível? Como poderá amar a 

Deus aquele que é incapaz de amar a mãe, o pai e os 

filhos? Os estudantes devem conscientizar-se de que 

a sua cabeça, o seu sangue, a sua comida e o seu 

dinheiro (duddu) vêm todos dos seus pais. Só aquele 

que reverencia os pais é digno de ser denominado “a 

luz da sua linhagem”. Uma única trepadeira de 

jasmim espalha o seu aroma por toda a floresta; uma 

árvore que exale mau odor estraga o encanto do 

jardim.    

 Os estudantes devem ser cuidadosos na 

escolha das suas companhias. Diz-me com quem 

andas e te direi quem és. Vocês devem procurar 

fazer amizade com boas pessoas, ainda que isso 

envolva transtornos. Livrem-se das más companhias, 

mesmo à custa de um preço elevado. O Dharma é a 

luz para todos os três mundos. Um bom filho é uma 

luz para toda a nação. 

 Cultivem o hábito de falar menos e agir mais 

(falar menos, trabalhar mais). Dediquem-se ao 

trabalho que Swami aprecia. Estudem bastante, 

conquistem uma boa reputação, arranjem um bom 

emprego, ganhem dinheiro e gastem-no visando o 

bem da sociedade. Para se ter uma boa saúde, é 

preciso exalar o ar inalado e, após a digestão, expelir 

o alimento ingerido. As qualidades da renúncia e do 

sacrifício são essenciais para se levar uma vida 

nobre. 

- Discurso Divino de Bhagavan em Sai Sruthi, 

Kodaikanal, no dia 28 de abril de 1992.  

 

A primeira necessidade consiste em desenvolver 

espírito de sacrifício e livrar-se do apego e da 

possessividade. Então crescerá o anseio por Deus. 

Todos têm direito a receber a Graça de Deus 

segundo o mérito de cada um. É como sacar de uma 

conta bancária de acordo com o que se tenha 

depositado nela. Há três maneiras de se obter 

dinheiro de um banco. Uma é sacar dos depósitos 

disponíveis na conta; em termos espirituais, isso 

equivale a colher os frutos de ações passadas. A 

segunda é levantar um empréstimo dando os 

próprios bens em garantia; isso corresponde à 

Graça obtida pelos bons atos no presente. A terceira 

é ter um bom avalista para o empréstimo que se 

deseja levantar no banco; espiritualmente, equivale 

a assegurar a Graça de Deus com o suporte de um 

preceptor (guru). 

- Baba 
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CELEBRAÇÕES EM PRASHANTI NILAYAM 

BUDDHA PURNIMA
6
 

 O sagrado festival do Buddha Purnima, que 

comemora o nascimento, a iluminação e o 

Paranirvana
7
 do Senhor Buddha, foi celebrado com 

grande devoção e santidade em Prashanti Nilayam. 

Mais de 600 devotos vieram do Nepal, do Sri Lanka, 

da Malásia, da Tailândia, de Singapura, da 

Indonésia, do Brunei, de Taiwan, de Hong Kong e 

do Japão para participar das festividades, realizadas 

nos dias 29 e 30 de abril de 2018. O tema das 

comemorações deste ano foi “Dhamma
8
 – a Senda 

do Nirvana”. 

 A programação do dia 29 teve início com a 

recitação de versos (slokas) tradicionais budistas por 

devotos da Tailândia, seguindo-se o discurso de 

boas-vindas, proferido pelo Sr. Amar Karki, 

coordenador das celebrações do Buddha Purnima 

deste ano. Ele discorreu sobre a importância da 

Retidão (Dhamma) como caminho para a liberação 

(Nirvana) e apresentou os dois palestrantes da 

cerimônia. O primeiro foi o Dr. Art-ong Jumsai, da 

Tailândia, que narrou a insigne história da vida do 

Buddha e descreveu como ele se tornou um buscador 

da Verdade e alcançou o Nirvana após renunciar à 

sua vida de luxo como príncipe. 

 O segundo palestrante foi o Prof. Sunanda 

Degamboda, do Sri Lanka, que falou sobre a nobre 

                                                             
6 Assim é denominado, na Índia, o festival realizado na Lua 
Cheia do mês lunar de Vesak, que corresponde a abril ou maio 

no calendário gregoriano, para celebrar o nascimento, a 

iluminação e o passamento de Siddharta Gautama, o Buddha. 
7 Segundo o budismo, é um estado de Nirvana profundo e final, 
alcançado após a morte do corpo físico, no caso de ter a pessoa 

alcançado, em vida, a iluminação. 
8 Palavra da língua páli que, em sentido abrangente, corresponde 

a Dharma (sânscrito) e que, em sentido estrito, se refere aos 
ensinamentos do Senhor Buddha. 

Senda Óctupla legada pelo Senhor Buddha para que 

se atinja o Nirvana e observou que os cinco Valores 

Humanos ensinados por Bhagavan Baba – a 

Verdade, a Retidão, a Paz, o Amor e a Não 

Violência (Satya, Dharma, Shanti, Prema e Ahimsa) 

–mostravam ao homem o mesmo caminho para a sua 

liberação. 

 Em seguida, crianças de Bal Vikas 

(denominação dada à Educação Espiritual Sai para 

crianças na Índia) e Jovens Adultos do Sri Lanka 

encenaram a peça Seri Vanija, baseada em um dos 

Contos Jataka (histórias sobre as vidas anteriores do 

Buddha) do mesmo nome. Por meio da história de 

dois mercadores, a peça demonstrou que a cobiça foi 

a causa da destruição de um homem, enquanto o 

contentamento poderia levá-lo à nobre senda.   

 

Cena da peça "Seri Vanija". 

 O último número da programação foi uma 

série de canções devocionais intitulada “Divinas 

Melodias”, apresentada por devotos do Sri Lanka. 

Iniciando com uma oração cantada em louvor ao 

Senhor Ganesha, os cantores emocionaram os 

devotos durante quase quarenta e cinco minutos com 

melodiosas canções lindamente ilustradas em uma 

tela, o que as tornou simplesmente fascinantes, e 
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concluíram a apresentação com a canção Sai 

Premamu Vedasaramu (“O Amor de Sai é a essência 

dos Vedas”). Seguiu-se uma sessão de bhajans e 

procedeu-se ao encerramento com o arati
9
. 

 A programação do segundo dia das 

celebrações do Buddha Purnima teve início com a 

recitação de hinos védicos, seguida por uma palestra 

sobre o tema das comemorações, proferida pelo Sr. 

Ashok Sakhrani, coordenador central da Zona 5 da 

Organização Sathya Sai Internacional, que 

apresentou uma síntese dos ensinamentos do Senhor 

Buddha e de Bhagavan Baba, ressaltando a 

necessidade de se levar uma vida significativa para 

se atingir a meta do Nirvana. Após essa palestra, 

estudantes da Escola Sathya Sai da Tailândia 

exibiram um número de dança intitulado “O Senhor 

Buddha”, que representou a vida de Siddharta e a 

sua transformação no Buddha, descrevendo o 

acontecimento histórico que foi a sua iluminação. A 

seguir, alunas de Bal Vikas do Sri Lanka encenaram 

“O Motim da Mente”, peça dançada que retratou os 

caprichos da mente, demonstrando que ela pode 

conduzir o homem tanto à evolução espiritual quanto 

à destruição. Depois da peça, foi apresentado um 

vídeo inovador que mostrava cantores de diversos 

países interpretando o cântico devocional Hari 

Bhajan Bina Sukha Shanti Nahin em uma variedade 

de idiomas. 

 O número final da programação consistiu de 

um Discurso Divino no qual Bhagavan teceu 

comentários sobre os ensinamentos do Buddha e 

enfatizou a necessidade de se fazer uso dos sentidos 

                                                             
9 Ritual que consiste em girar um recipiente com tabletes de 

cânfora em chamas em torno da imagem de um santo ou de uma 
divindade. 

de maneira virtuosa a fim de se atingir a meta da 

vida. Bhagavan concluiu o Seu Discurso com dois 

bhajans, que foram: Govinda Krishna Jai e Vahe 

Guru Vahe Guru Vahe Guruji, acompanhados em 

uníssono pelos devotos com grande veneração. 

Seguiram-se bhajans e o encerramento com o arati. 

 

“Mulheres em Brahma Vidya”
10

: uma Peça 

Teatral 

 No dia 1º de maio de 2018, devotos do Sri 

Lanka apresentaram a peça temática “Mulheres em 

Brahma Vidya”, baseada nos ensinamentos de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que ressaltava o 

mesmo direito que tinham as mulheres - de estudar 

os Vedas e obter o conhecimento de Brahman 

(Brahmajñana) por meio de instrução espiritual 

(Brahma Vidya).  

 

A peça "Mulheres em Brahma Vidya" destacou a 

grandeza das mulheres buscadoras do conhecimento de 

Brahman. 

 A peça mostrou como mulheres na Índia 

Antiga alcançaram elevado prestígio como 

buscadoras de Brahma Vidya e citou Gargi, Sulabha, 

Chudala, Maitreyi e Madalasa como nobres 

exemplos a serem seguidos pelas mulheres. Mais 

                                                             
10 O conhecimento (vidya) de Brahman, ou seja, do Absoluto, da 

Realidade Última que tudo permeia; por extensão, instrução de 
caráter espiritual.  
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adiante, a peça explicou como pais e mestres (gurus) 

de Bal Vikas deviam estimular as crianças a trilhar o 

caminho da espiritualidade, de modo a obter 

Brahmajñana. 

 

O DIA DE EASHVARAMMA 

 Em 6 de maio de 2018, celebrou-se em 

Prashanti Nilayam, com profunda devoção e 

santidade, o Dia de Eashvaramma, com o objetivo de 

prestar reverentes tributos à Divina Mãe 

Eashvaramma, que deu ao mundo o Avatar da Kali 

Yuga
11

, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. A 

programação matinal, realizada no túmulo 

(Samadhi) dos Divinos Pais, Eashvaramma e Pedda 

Venkamma Raju, teve início às sete horas e quarenta 

e cinco minutos, com a entoação de bhajans, ao 

mesmo tempo que um grande número de dignitários 

e parentes fazia oferendas no Samadhi, lindamente 

ornamentado.  

 

Oferendas feitas no Samadhi dos pais divinos no Dia de 

Eashwaramma. 

 Após o encerramento dos bhajans com o 

arati, procedeu-se à realização de Narayana Seva. 

                                                             
11 A Era de Kali ou Idade do Ferro, que é a era atual. 

 

Narayana Seva
12

 no dia de Eashwaramma. 

 A programação noturna teve lugar no Sai 

Kulwant Hall, onde membros do Grupo de Bhajans 

de Prashanti, integrado por antigos estudantes de 

Bhagavan, ofereceram à Divina Mãe tributos 

musicais sob a forma de comoventes cânticos 

devocionais marcados por profunda devoção e 

perfeita harmonia de ritmo e melodia. Alguns desses 

cânticos, que tocaram o coração de todos, foram 

Sarade Jaya Hansavahini Jayati Vina Vadini 

(“Vitória à Mãe Saraswati, que tem por veículo um 

cisne e toca uma vina”), Janani Janani Jagam Nee 

Agam Nee (“Ó Mãe Divina! Tu és o mundo! Tu és o 

nosso Ser Interno!”), Kanulona Pongennu 

Karunajalapathamu (“Ó Swami! A compaixão flui 

dos Teus olhos como uma cascata”). À apresentação 

de música devocional seguiu-se um Discurso Divino 

de Bhagavan, no qual Ele enalteceu a glória da 

maternidade e exortou a todos a fazer as suas mães 

felizes em qualquer circunstância e a satisfazer os 

desejos dos seus pais. Bhagavan finalizou o Seu 

Discurso com o cântico Hari Bhajan Bina Sukha 

Shanti Nahin. 

 

                                                             
12 Serviço a Deus por meio do serviço ao próximo, 

especialmente aos pobres e necessitados, com o sentimento de 
que se está servindo ao próprio Senhor. 
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MENSAGEM DE BHAGAVAN PELO GURU 

PURNIMA 

CONSIDEREM DEUS COMO SEU GURU 

 

Encarnações do Amor!  

 Deus é onipresente e o residente no interior 

de todos os seres. Da mesma forma, os cinco 

elementos, que não passam de manifestações 

divinas, também são onipresentes e todo-poderosos. 

 

Reconheçam a Importância dos Cinco Elementos 

 O mundo inteiro é permeado pelos cinco 

elementos, limitado por eles e só funciona por causa 

deles. Não funcionaria se apenas um dos cinco 

elementos estivesse ausente. Portanto, para cada 

homem, os cinco elementos são como cinco 

princípios vitais. Ninguém pode compreender o 

poder desses elementos. Porém, todo homem deve, 

necessariamente, saber da importância deles. Só 

aquele que compreende essa importância e age de 

acordo com ela é verdadeiramente abençoado e 

digno de méritos. Na verdade, ele terá alcançado os 

objetivos da vida humana, isto é, os Purusharthas. É 

o dever sagrado de todo ser humano reconhecer a 

importância desses cinco elementos, que constituem 

a causa do prazer e da dor humana, do bem e do mal. 

Os cinco elementos conferem ao homem felicidade 

ou miséria, dependendo da forma como ele os 

utiliza. Seus nomes e formas podem parecer simples, 

mas eles são extremamente poderosos. 

 Tendo nascido, o homem vive por alguns 

anos e, no fim, abandona seu corpo. Os cinco 

elementos são responsáveis pelo nascimento, 

crescimento e morte do indivíduo. Eles estão 

disseminados desde o microcosmo até o 

macrocosmo. Estão presentes no homem, da cabeça 

aos pés. É, portanto, imperativo que ele conheça os 

segredos desses elementos. 

 

 

Controlem seus sentidos 

 Tendo compreendido bem a importância dos 

cinco elementos, Buda se empenhou em conquistar 

controle sobre seus cinco sentidos. Ele ensinou 

Buddham Saranam Gachchhami, Dhammam 

Saranam Gachchhami, Sangham Saranam 

Gachchhami, cujo verdadeiro significado é: Você 

precisa concentrar sua mente (Buddhi) na direção da 

conduta correta (Dharma). Esta conduta correta deve 

ter como objetivo servir à sociedade (Sangha). 

Quando isto é alcançado, a sociedade se purifica. 

Buda usou seu intelecto para compreender a verdade 

e compartilhou seu conhecimento com a sociedade. 

Antes de tudo isso, ele exerceu controle sobre sua 

visão. 
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 Dentre os cinco sentidos de percepção, os 

olhos são dotados de imenso poder. Eles têm, cada 

um, 400 mil sensores de luz. Atualmente, o homem 

está utilizando mal seus sentidos e, como resultado, 

seu corpo enfraquece dia após dia. Seu tempo de 

vida está sendo reduzido por sua visão profana e 

pelos prazeres sensuais a que se entrega. Dezenas de 

milhares de sensores de luz em seus olhos estão 

sendo destruídos por causa de sua visão deturpada. 

Esta é a razão para que desenvolva defeitos de visão. 

Atualmente, muita gente passa por operações de 

catarata, a fim de restaurar a visão. Os médicos 

podem dizer que os defeitos de visão são decorrentes 

da catarata, mas, de fato, são resultado da profanação 

da visão. Então, o indivíduo deve controlar sua 

própria visão, adequadamente. Quaisquer práticas 

espirituais que um indivíduo possa fazer, ele não 

obterá benefícios sem haver controlado a própria 

visão. Todos os Sadhanas (exercícios espirituais), 

como Japa (cânticos), Tapa (penitências) e Dhyana 

(meditação), só proporcionam satisfação temporária. 

Essas práticas não podem auxiliar na aquisição do 

controle sobre sua própria visão. De fato, toda a 

Criação (Srishti) se baseia na sua visão (Drishti). Os 

olhos (Netras) são, em verdade, as escrituras 

sagradas (Sastras). 

 Juntamente com o controle da visão, é 

necessário exercer controle sobre a língua. Há trinta 

mil papilas gustativas na língua. Como o homem 

tornou-se escravo do paladar, ele consome várias 

guloseimas e, no processo, danifica sua língua. Não 

apenas faz com que sua língua pronuncie palavras 

ofensivas, mas também fere os sentimentos dos 

outros com palavras duras. Deste modo, seu tempo 

de vida se reduz ainda mais pelo mau uso de sua 

língua. O mesmo acontece com todos os sentidos, 

que estão perdendo seu poder devido à má 

utilização, resultando na diminuição do tempo de 

vida da pessoa. Então, em primeiro lugar, o homem 

deveria manter seus olhos e sua língua sob controle. 

Quando esses dois estiverem controlados, a energia 

do homem será revitalizada. O poder que não se 

conseguiria obter com anos de penitências é 

alcançado com o uso sagrado dos olhos e da língua. 

Ó língua, conhecedora do sabor! Você é muito 

sagrada. Fale a verdade da maneira mais 

agradável. Cante os Divinos Nomes de Govinda, 

Madhava e Damodara sem descanso. Este é o seu 

principal dever (Verso em Sânscrito). 

 Não magoe os outros pelo uso de palavras 

duras. De fato, eles não são “outros”, mas o seu 

próprio ser, já que o mesmo princípio do Atma está 

presente em todos. Aquele que provoca dor e aquele 

que sofre com ela são um só e o mesmo. Assim 

sendo, jamais fale de forma a ferir os demais. É por 

isso que Eu costumo lhes dizer para falar menos, 

mas vocês não levam a sério as Minhas palavras. 

São incapazes de compreender os perigos que o 

futuro lhes reserva, por falar demais. 

 Não vejam o mal; vejam o que é bom. Só 

então seus olhos manifestarão poder sagrado, através 

do qual serão capazes de visualizar a Divina Forma 

Cósmica. Práticas espirituais produzirão grandes 

recompensas se os sentidos forem mantidos sob 

controle. Sem se dar conta do poder dos sentidos e 

sem utilizá-los corretamente, o homem vive sob a 

ilusão de que pode alcançar grandes recompensas 

através de várias práticas, que, por sua natureza, são 
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físicas e materiais. Porém, em verdade, ninguém 

alcançará coisa alguma por meio dessas práticas, 

exceto satisfação temporária. 

 Antes de qualquer outra coisa, o homem 

deveria exercitar o controle sobre seus sentidos. 

Jamais escutem qualquer coisa maligna. Se tal 

situação surgir, deixem o local imediatamente. Não 

deem ouvidos ao mal, não vejam o mal, não falem 

sobre o mal. Façam todos os esforços para se 

afastarem do mal. Só assim, o poder espiritual que 

há em vocês crescerá mais e mais. 

 Por que nossos antigos santos e profetas 

foram para as florestas viver em solidão? Apenas 

para controlar seus sentidos. A verdadeira prática 

espiritual está em controlar os próprios sentidos. 

Sem esse controle, todas as práticas espirituais serão 

fúteis. Em vez de usar a língua para pronunciar 

palavras maléficas, porque não cantar nomes 

divinos, como Rama, Krishna e Govinda? Vocês 

estão acumulando pecados pelo mau uso dos 

sentidos. Os pecados que acumularam podem não 

ser visíveis a olho nu, mas certamente os farão 

sofrer. Aquilo que não é visto aparecerá na colheita 

dos frutos de suas ações. Ó homem, compreenda este 

segredo do Karma (ação). 

 

Sigam o Caminho da Espiritualidade 

Encarnações do Amor!  

 Os sentidos são como princípios vitais para 

todo homem. Uma vez que consigam dominá-los, 

suas vidas serão pacíficas. Vocês não apenas 

deveriam evitar maledicência; deveriam também 

falar menos. Suas palavras deveriam ser breves e 

doces. Sábios como Valmiki e Vyasa e grandes 

devotos como Potana compuseram textos sagrados 

santificaram suas vidas. Tentem igualar seus ideais e 

tornem suas vidas exemplares. Leiam os textos 

sagrados compostos por essas almas nobres. Hoje 

em dia, as pessoas leem livros que poluem a mente. 

É um hábito muito ruim. Seja ler, escrever, ver ou 

falar, cuidem para que tudo seja bom. Não cometam 

erros conscientemente. Vocês conseguirão 

experimentar a Divindade na humanidade ao usar 

adequadamente os sentidos. Só conseguirão 

visualizar as manifestações divinas e tornar-se o 

próprio divino através do uso sagrado dos sentidos. 

 O homem, inconsciente de seu potencial 

divino inato, considera-se inferior e vive uma vida 

ilusória. Ele pensa que existe um poder superior a si 

mesmo e se esforça para alcançá-lo. Não há poder 

superior a ele. Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti 

(a verdade é uma só, mas o sábio a ela se refere 

usando vários nomes). Há somente um, não dois. É 

um sinal de ignorância pensar que existe algo 

diferente de vocês e procurar por isto. A 

multiplicidade está na sua própria imaginação. 

Ekoham Bahusyam (o Uno desejou tornar-se 

muitos). Poderão compreender esta verdade assim 

que controlarem seus sentidos. 

 As pessoas se enganam com a noção de que 

se sentem felizes quando seus desejos são satisfeitos. 

De fato, a felicidade não vem da satisfação dos 

desejos, mas do seu controle. Só se pode desfrutar 

do estado de bem-aventurança controlando os 

próprios desejos. Aquele que anseia pela satisfação 

de seus desejos está sempre inquieto. Desejos 

correspondem a Pravritti (o mundo material), no 

qual não há felicidade possível. Vocês estão iludidos 
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ao pensar que há felicidade no mundo, enquanto se 

mantêm distantes da Espiritualidade (Nivritti). 

Estudantes!  

 Vocês são jovens e esta é a idade certa para 

exercitar controle sobre os sentidos. Podem fazer uso 

deles, de forma sagrada. Assim que conhecerem o 

caminho correto, jamais desistirão dele. Só poderão 

entender os ensinamentos dos Vedas quando 

cultivarem boas qualidades. Esse cultivo só vem 

através de boas práticas. Pode haver obstáculos no 

seu caminho, mas jamais desistam. 

 Hoje estamos celebrando o Guru Purnima. 

Purnima significa um dia de lua cheia. E quem é um 

Guru? Os Gurus modernos sussurram um Mantra no 

seu ouvido e estendem a mão pedindo seu dinheiro. 

Essas pessoas não merecem ser chamadas de Gurus. 

Gukaro Gunatita, Rukaro Rupavarjita (o verdadeiro 

Guru é aquele que não tem atributos nem forma), o 

Guru é necessário para fazer com que entendam a 

divindade sem forma e sem atributos. Já que é difícil 

encontrar Gurus assim, Considerem Deus como o 

seu Guru. 

Gurur-Brahma Gurur-Vishnu 

Gurur Devo Maheswara; 

Guru Sakshat Param Brahma 

Thasmai Sri Gurave Namaha. 

(O Guru é Brahma, Vishnu, Maheswara! De fato, o 

Guru é o próprio Absoluto Supremo! Então, 

reverenciemos o Guru!) 

 Neste mundo, tudo é manifestação da 

Divindade. Sarvam Khalvidam Brahma (em 

verdade, tudo isto é Brahman). Todos são 

encarnações da Divindade. De fato, tudo aquilo que 

veem nada mais é do que Viswa Virat Swarupa (a 

Forma Cósmica de Deus).  

 Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksha 

Sahasra Pad (o Ser Cósmico tem milhares de 

cabeças, olhos e pés). Isto significa que todas as 

cabeças, todos os pés e todos os olhos que vemos 

neste mundo pertencem a Deus. Quando a 

declaração Védica Sahasra Sirsha foi feita, a 

população do mundo era de alguns milhares, mas, 

hoje, é de alguns bilhões. Naqueles tempos as 

pessoas consideravam que todos eram divinos. Elas 

acreditavam nos provérbios Védicos Sarva Bhuta 

Namaskaram Kesavam Pratigachchhati (a 

reverência a todos os seres chega até Deus), Iswara 

Sarva Bhutanam (Deus é o residente em todos os 

seres), Isavasyam Idam Sarvam (Deus permeia o 

universo inteiro). A divindade não se restringe a um 

local particular. Deus está aqui, ali e em toda parte. 

Vocês criam diferenças a partir da ilusão, mas a 

Divindade é Uma e Só Uma. É dever de um Guru 

propagar este princípio de unidade. 

Encarnações do Amor! 

 Em vez de fazer declarações vazias sobre 

Devoção (Bhakti), mantenham o Amor Divino 

(Prema) como sua meta a ser alcançada. Não há 

nada que seja maior que este Sadhana. Nada mais 

poderá liberá-los mais facilmente do que o amor 

puro e altruísta. Há quatro palavras: Mukti 

(liberação), Bhakti (devoção), Rakti (apego) e 

Anurakti (apego ou amor por Deus). Porém, o Amor 

é a corrente que anima todas elas. Nesta auspiciosa 

ocasião do Guru Purnima, o amor é o presente mais 

valioso que Eu entrego a vocês. Ele é a Minha 

dádiva mais preciosa. Desprovidos de amor, 
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quaisquer outros presentes que Eu possa lhes dar 

será inútil. Meu amor é puro, sagrado e muito 

precioso. Cultivem, vocês também, um amor assim. 

– Extraído de Discursos de Guru Purnima feitos 

por Bhagavan. 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

A VISITA DIVINA 

 Numa terça-feira, 21 de setembro de 1976, 

realizamos a primeira sessão pública de Bhajans em 

nossa casa e fomos surpreendidos quando, no meio 

da sessão, um senhor chinês de estatura média entrou 

e se juntou à nossa oração coletiva. Mais tarde, 

depois que meu marido contou à assembleia suas 

experiências com Baba na Índia, o senhor, Wong 

Wing Kwan, foi convidado a falar e nos fez uma 

espantosa narrativa de sua conversa com Baba. Ele 

também nos surpreendeu com a informação de que 

havia cerca de três mil devotos chineses de Baba na 

Malásia. Até na área de Kepong Bahru, onde 

vivíamos, havia cerca de 300 devotos chineses. 

 Ele disse que era um Budista praticante e 

também tinha grande devoção por Lao Tsé. Desde os 

19 anos de idade, era vegetariano e esteve 

constantemente envolvido na busca pela Verdade. 

Então, certo dia, ele ouviu de um amigo indiano que 

existia um homem milagroso na Índia, aclamado por 

muitos como uma encarnação de Deus. Esse amigo 

lhe deu alguns livros, dentre os quais estava o 

“Homem dos Milagres” de Howard Murphet. Num 

belo dia, em agosto ou setembro de 1975, ele 

planejara visitar a casa de outro amigo indiano em 

Brickfields, para ver algumas fotografias de Baba. 

Porém, como chovia muito, decidiu não ir e, 

permanecendo em casa, leu um dos livros sobre 

Baba. Cada vez mais intrigado com os poderes de 

Baba, ele pediu a Baba perdão por não ter sido capaz 

de atender ao compromisso. 

 Já estava escuro e o quintal da sua casa (que, 

na época, ficava na área de Bungsar, Jalan Bilis) 

estava quase alagado. De repente, ele se surpreendeu 

ao ver um homem idoso, barbado, do lado de fora de 

sua porta gradeada. O homem era alto, tinha uma 

aparência agradável e cabelo grisalho; usava um 

pano enrolado na cabeça, como se fosse um turbante. 

Considerando o avançado da hora e sem saber quem 

seria o estranho, ele não abriu a porta; o ancião 

começou a falar com ele num idioma que parecia um 

dialeto chinês, que ele não pode entender. Porém, 

pelos gestos daquele homem, Wong teve a 

impressão de que ele se referia a alguém com um 

“halo” em volta da cabeça. Wong, ainda apreensivo 

quanto às intenções daquele homem, disse-lhe: 

“desculpe, não sei quem você é e não compreendo o 

que está dizendo”; e não abriu a porta. O homem 

virou-se para sair e, voltando, entregou a Wong um 

pedaço de papel que tinha no bolso da camisa. A 

folha, escrita em caracteres chineses, continha o 

número “63”. Wong não sabia ler chinês e, assim, 

não pode compreender a escrita, mas o número “63” 

chamou sua atenção, pois era o número da casa que 

deveria ter visitado naquele dia. O ancião ficou 

apontando para o bilhete e para a direção de 

Brickfields. Depois de fazer isto, o ancião passou 

sua mão pela grade da porta e eles trocaram um 

aperto de mão. Wong descreveu a mão daquele 
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homem como muito macia, como se não tivesse 

ossos e fosse possível espremê-la. Enquanto 

cumprimentava o homem, com sua mão direita, 

Wong segurava o livro de Baba que estivera lendo, 

atrás das costas, com sua mão esquerda. Mas, no 

instante em que o homem segurou sua mão direita, 

ele sentiu como se uma corrente elétrica corresse 

dessa mão, passando pelo corpo, até a mão esquerda, 

obrigando-a a movê-la das costas, quase que 

forçando Wong a colocar o livro sobre o peito. Então 

o ancião foi embora. 

 Só então lhe ocorreu o pensamento: “Será 

que aquele era Baba aparecendo em uma forma 

diferente?”. Rapidamente se voltou para sua esposa e 

filho que assistiam à estranha cena e mandou seu 

filho atrás do ancião para ver para onde fora. A casa 

de Wong ficava no final de um beco, mas, quando o 

filho saiu, não havia qualquer sinal de pessoa ou 

veículo. Para Wong aquilo fora muito estranho, pois 

não havia meio de o homem ter desaparecido tão 

subitamente. 

 No dia seguinte, Wong foi à casa em 

Brickfields para ver as fotos de Baba. Para sua 

surpresa, ele viu a foto de um ancião. Em resposta à 

sua espantada pergunta, lhe informaram que aquele 

era Shirdi Baba – a encarnação anterior de Sai Baba. 

Wong ficou ali, estupefato, sem entender, pois a 

imagem era do mesmo ancião que visitara sua casa 

na noite anterior. 

 Reconhecendo que a busca de sua vida pela 

Verdade poderia tê-lo levado a Baba, aquele homem 

milagroso, ele começou a ler mais livros e convidou 

outros amigos chineses para compartilhar sua 

experiência. De forma discreta, começaram a 

compartilhar os livros e a conversar sobre religião. 

Ficaram tão entusiasmados que, em 1975, sete deles 

viajaram juntos a Prasanthi Nilayam, em Puttaparthi, 

Índia, para participar das celebrações do Aniversário 

de Baba. Assim que Wong desceu do táxi, 

reconheceu Baba saindo de um edifício. Ele estava 

de pé na varanda, entre dois pilares – Baba acenou 

para ele, como que reconhecendo sua presença. 

Devido à grande quantidade de gente reunida para o 

Aniversário, ele não conseguiu uma entrevista 

pessoal, mas, um dia, enquanto caminhava em torno 

do Purnachandra, o enorme auditório, ele quase 

esbarrou em Baba, que saía do salão. Baba sorriu e, 

falando em inglês, disse-lhe: “Eu estou em você; 

você está em mim. Continue com seu trabalho”. 

Então Baba se afastou, deixando Wong muito 

comovido, com a decisão de difundir a mensagem de 

Baba da melhor maneira que pudesse. 

 Ele voltou para a Malásia, bastante perplexo, 

pensando em como executar o “trabalho” de Baba. 

Ele orou a Baba por orientação, perguntando como 

fazer os devotos chineses participarem dos Bhajans 

cantados em sânscrito e télugo, muito difíceis de 

repetir. Baba lhe deu a resposta em sonho. Num 

estado semiadormecido, ele pode sentir Baba lhe 

dando instruções, como um professor. Primeiro, 

Baba ditou os versos das canções em chinês e, em 

seguida, ensinou as melodias, idênticas àquelas dos 

Bhajans cantados em télugo ou sânscrito. Ele 

despertou imediatamente e, como se escutasse 

alguém que lhe falava diretamente, prestou atenção a 

cada palavra. Em seguida, Wong ditou aqueles 

versos em chinês para que outra pessoa escrevesse, 
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já que ele mesmo não sabia a escrita chinesa. Deste 

modo, ele foi capaz de compilar alguns Bhajans em 

chinês (8, no total), para poder cantar durante suas 

sessões de Bhajans. Os versos e as melodias eram 

tão agradáveis que encantaram seus amigos, já que 

ele não tinha qualquer educação formal em chinês ou 

em música. Toda a sua formação era na língua 

inglesa. 

 As sessões de Bhajans aconteciam aos 

sábados, em uma casa ao lado da residência de 

Wong em Kepong. A devoção dos chineses foi 

fortalecida pelo poder de Baba, evidenciado através 

do Vibhuti que ele havia recebido em Puttaparthi. O 

Vibhuti ficava em um recipiente e parecia que o 

suprimento jamais se esgotava, sendo usado com 

propósitos curativos. O Vibhuti, dizia Wong, havia 

sido especialmente milagroso em curar vítimas de 

pólio. A cinza sagrada era aplicada na perna do 

inválido, que logo sentia a cura começando a atuar. 

Enquanto os sete estavam na Índia durante as 

celebrações do Aniversário, o resto dos devotos 

continuou a cantar Bhajans diante do seu altar em 

Kepong Bahru. Na véspera do Aniversário (que 

acontece em 23 de novembro), todos os devotos 

viram a manifestação da forma de Baba de pé, diante 

deles, em uma túnica dourada. Ele os instruiu a 

adotarem o vegetarianismo no Seu Aniversário. A 

experiência fenomenal fortaleceu ainda mais a 

devoção a Baba, no grupo de Kepong Barhru. 

– Do artigo de Wong Wing Kwan contido em 

“Journey to God - Part I: The Malaysian 

Experience with Sai Baba” de J. Jagadeesan 

(conforme relato de Wong em 21 de setembro de 

1976 registrado por um devoto, J. Shanti).  

ESPECIAL 

DESCOBERTA DOS VEDAS COMO UMA 

FONTE DE SABEDORIA 

Dr. N. Gopalakrishnan 

 

 

 Minhas saudações aos Pés de Lótus do 

Avatar Swami Sri Sathya Sai Baba.  

 Tenho a sorte de ter estado aqui três vezes: 

cheguei aqui primeiro durante o Ati Rudra Maha 

Yajna. Eu tive a sorte de manter meu rosto no colo 

de Swami e Ele me perguntou, “Inthavaraku Meeru 

Ikkadaku Ra Ledu Yinukku Ra Ledu?” (“Até agora 

você não tinha vindo, por quê?). A próxima pergunta 

que Ele me fez foi, “Meeku Emi Kavali?” (“O que 

você quer?”). Eu disse, “Padanamaskar”. Depois 

disso, alguém telefonou daqui e me disse que eu 

deveria vir e fazer uma palestra. Eu não recebi 

naquele dia a data em que dia eu deveria vir. Em 

sonho, Swami veio e disse: “Você tem um ego 

terrível. Uma vez que o seu ego esteja acabado, 

então Eu vou chamá-lo”. Então, no sonho, perguntei: 

“O que devo fazer para remover esse ego?” E Ele 
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disse, mostrando cinco dedos, “Você não deve 

aceitar nenhuma guirlanda. Você não deve aceitar 

nenhuma recompensa ou dar qualquer certificado a 

outras pessoas. Você não deve receber nenhum 

buquê. Você não deve permitir que as pessoas falem 

sobre você em tom grandioso. Uma vez que sua 

palestra termine, certifique-se de que você diga que 

não é seu o conhecimento, que o conhecimento 

pertence aos seus antepassados. Depois de cinco 

anos, Eu vou ligar para você”. Cinco anos se 

passaram e agora eu estou aqui. Eu me sinto tão 

emocionado. 

Os Vedas exortam o homem a levar uma vida 

gloriosa e significativa 

 Depois de ouvir as palestras ontem e ver os 

trabalhos da Conferência de Vedas hoje, lembro-me 

do que Swami Vivekananda disse em 1893, não em 

Chicago, mas na Universidade de Michigan. Ele 

disse, “O século XX pertence a vocês, pessoas que 

estão reunidas aqui, mas o século XXI pertence a 

nós, indianos.” Nos tempos antigos, a Índia era a 

capital espiritual do mundo. Que este local seja o 

centro da capital espiritual do mundo agora. Nesta 

abertura, ofereço meus Pranams a cada um de vocês 

e recito esta oração védica: 

Samgachchhadhwam Samvadadhwam 

Sam Vo Manaamsi Jaanataam. 

Samgachchhadhwam significa “vamos seguir em 

frente juntos, gloriosamente”, Samvadadhwam 

significa “vamos conversar juntos gloriosamente”, 

Sam Vo Manaamsi Jaanataam significa “vamos 

entender uns aos outros psicológica e mentalmente”. 

Vamos viver uma vida feliz, gloriosa, útil, com 

propósito, frutífera e significativa e deixar que a 

nossa oração seja o Asato Ma Sadgamaya (conduza-

me da irrealidade à realidade).Ó, Deus, leve-nos do 

mal ao bem, de bem a melhor e de melhor a ótimo. 

Que, a partir da nossa vida, nossa mente, corpo, 

relações familiares, valores culturais, laços sociais, 

integração nacional obtenham benefício sustentável 

permanente. Que nossa mente passe de maus 

pensamentos para bons pensamentos, de má saúde 

para boa saúde, de ruptura das relações familiares 

para fortalecimento das relações familiares, da 

desvalorização de nossa cultura para alta valorização 

de nossa cultura, do afrouxamento de nossos laços 

sociais para o fortalecimento de nossos laços sociais, 

da nação em desintegração à nação integradora. 

Tamaso Ma Jyotirgamaya (“Conduza-me das trevas 

para a luz, da ignorância para o conhecimento”). 

Mrityor Ma Amritamgamaya (“Conduza-me da 

morte à imortalidade”). Que a mente passe do mal ao 

bem. Então, os pensamentos se moverão de ruins 

para bons e as ações passarão de ruins para boas. 

Vamos todos ouvir mensagens gloriosas, mensagens 

positivas. Vamos todos ver o bem em todos. Há sete 

bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de pessoas 

no mundo, e cada uma delas tem algo de bom em si. 

Todo mundo tem um pouco de ruim também. Ignore 

o mal e fique com o bom. Bhadram Pashyema 

(“Veja apenas o bem”). Preparação para viver não é 

vida, a experiência de viver é vida. Faça o bem aos 

outros enquanto viver aqui. Swami costumava dizer: 

“Nara Seva é Narayana Seva. Manava Seva é 

Madhava Seva. Jan Seva é Janardana Seva”. Aqueles 

que estão vivendo para os outros, para ajudar os 

outros, somente eles estão realmente vivendo. E 

vamos viver juntos. Os Vedas dizem: 



19 
 

Saha Navavatu, Saha Nau Bhunaktu, Saha Viryam 

Karavavahai, 

Tejaswi Navadhitamastu, 

Ma Vidvishavahai. 

(Que sejamos protegidos e nutridos juntos! Que 

possamos realizar feitos heróicos! Que sejamos 

cheios de energia divina! Que nunca tenhamos ódio 

entre nós!) 

Não tenhamos ódio por ninguém. Da mesma forma, 

a oração, 

Sarve Bhavantu Sukhinah, 

Sarve Santu Niramayah, 

Sarve Bhadraani Pashyantu, 

Ma Kashchid Dukha Bhaag Bhavet. 

(Que todos sejam felizes! Que todos estejam livres 

de doenças! Que todos possam ver o que é 

auspicioso! Que ninguém sofra!) 

 Que todos sejam felizes, que todos 

aproveitem a vida. Estamos vivendo aqui na Terra 

aproximadamente oitenta a oitenta e cinco anos. 

Cada respiração está nos levando para o cemitério. 

Quanto tempo vivemos, ninguém se incomoda. 

Como nós vivemos isso é com o que todos estão 

preocupados. 

 

Ciência e espiritualidade devem complementar-se 

 Nós, indianos, nunca dizemos que apenas 

nossa religião é perfeita; nós nunca dizemos que 

somente nosso Deus é perfeito; nós nunca dizemos 

que apenas nosso livro é perfeito; nós nunca dizemos 

que só o nosso caminho está correto. Nós dizemos, 

Aano Bhadra Krtavo Yantu Viswatah (“Deixe 

pensamentos nobres virem até mim de todas as 

direções”). Onde quer que haja boas coisas, onde 

quer que haja coisas nobres, que elas nos pertençam 

também. Somos doadores como os rios. O rio tem 

água doce, o oceano tem água salgada. Por que o rio 

tem água doce? Ele doa água ao oceano, por isso é 

doce. O oceano leva, por isso que tem água salgada. 

Então, vamos ser rios como Ganga, Yamuna, 

Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu ou Kavery. 

 Você pode ver no Isavasya Upanishad. Ele 

diz, Asurya Naama Te Loka Andhena 

Tamasaavritah Taamste Pretyaabhigachchhanti Ye 

Ke Chaatmahano Janaah (“Nos mundos não 

divinos, envoltos em escuridão ofuscante, em 

verdade, eles vão atrás da morte, aqueles que são 

matadores do Atman, o Eu”). Aqueles que decidiram 

cometer o suicídio Atmahanojanaaha, eles estão se 

conduzindo a um mundo cheio de escuridão 

ofuscante. Algumas pessoas irão para esse caminho 

negativo. É seu papel, seu dever conduzi-los ao 

caminho certo. Milhares de pessoas se reuniram aqui 

para levá-los à direção correta, transmitindo-lhes o 

conhecimento correto. O conhecimento é de dois 

tipos — Vidya e Avidya. Vidya é um conhecimento 

espiritual eterno e experiencial, enquanto que Avidya 

é um conhecimento externo, experimental e 

científico. Use conhecimento científico e 

tecnológico para enfrentar os problemas cotidianos 

da vida e use o conhecimento espiritual para 

alcançar a imortalidade, para alcançar a paz 

permanente. Aqueles que pensam que a ciência pode 

resolver todos os problemas humanos, eles estão se 

conduzindo à escuridão ofuscante. Aqueles que 

pensam que a espiritualidade pode resolver todos os 

problemas humanos, eles também estão se 
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conduzindo à escuridão ofuscante. Então, integre 

ciência e espiritualidade. No Bhagavad Gita, é dito: 

Jnanam Vijnana-sahitam 

Yaj Jnatva Mokshyase Ashubhat. 

(“Eu lhe darei o conhecimento que, uma vez 

conhecido, o libertará das misérias da existência 

material.”)  

 Como a maioria de vocês é de hindus, vocês 

devem ter lido o Bhagavad Gita. Então, lembrem-se 

de Jnanam Vijnana-sahitam. Depois de aprender 

todos os 700 Slokas de cor, Albert Einstein proferiu 

uma palestra na Universidade de Cambridge e disse, 

“Ciência sem religião é cega e religião sem ciência é 

manca”. Swami costumava dizer, “Prakriti 

(Natureza) é uma parte de Purusha (Brahman); é 

divina. Nós consideramos a Terra como nossa mãe.” 

Eu estava trabalhando na Universidade de Alberta 

por cerca de um ano. De cada lado do sistema de 

transporte, estava escrito: Proteja a Mãe Terra. Nós 

oramos para o ar, Namaste Vayo Twameva 

Pratyaksham Brahmasi (saudações ao ar, você é de 

fato o Brahman visível). O ar é divino para os 

hindus. 

 

Não se desvie da verdade e da retidão 

 Ontem eu li algumas linhas para o meu 

amigo. O primeiro livro escrito no mundo é o Rig 

Veda; esse mesmo será o último livro da raça 

humana. Ficará até o último dia da raça humana 

porque é Anadi (sem começo). Ninguém sabe o 

ponto inicial do conhecimento védico. Os Vedas são 

Apaurusheya (não compostos pelo homem). O 

significado simples disso é que é humanamente 

impossível escrever os Vedas. Nenhuma adição, 

exclusão, modificação, correção é necessária para os 

Vedas. Eles eram compilados por Mantradrashtas 

(videntes), que podiam realmente ver a Natureza e 

copiar suas regras, para as quais não são necessárias 

adição, exclusão, modificação e correção. 

Infelizmente, não sabemos quantos Vedas existem. 

Dos 21 ramos do Rig Veda, apenas dois estão 

disponíveis. Dos 86 ramos do Yajur Veda, apenas 

quatro estão disponíveis. Dos 1.000 ramos do Sama 

Veda, apenas três estão disponíveis, e de nove ramos 

do Atharvana Veda, apenas dois estão disponíveis. 

Felizmente, pelo menos isso está lá. Meu pedido 

para os irmãos e irmãs desta assembleia é que 

peguem o que nossos antepassados nos deram. 

Transportem para a próxima geração. 

 O mundo está se apresentando para obter o 

conhecimento da Índia. A Índia não morreu; a Índia 

não poderia ser morta, justamente por causa do 

conhecimento que existia aqui. Então, quando você 

reza à terra, quando você reza para o fogo, quando 

você reza para o ar, você reza para o Ser Supremo 

que criou esses elementos. Por que estou dizendo 

tudo isso? Você sabe, meu tema é o aspecto 

científico do Veda. Então, tenho que falar sobre o ar, 

tenho que falar sobre o fogo, tenho que falar sobre a 

água. Também quero lhes dizer que a ciência e a 

tecnologia foram bem desenvolvidas nos tempos 

védicos. Por exemplo, há menção de Nakhakutta 

(cortador de unhas) nos Vedas. Falando de 

cortadores de unhas, vocês devem entender que lá 

existia a tecnologia para confeccioná-los. Vocês 

também devem entender que existia a tecnologia 

para o processamento metalúrgico de metais, com os 

quais os cortadores de unha eram feitos. Vocês 
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devem saber que os minérios eram conhecidos 

durante esse período. Vocês devem saber que a 

purificação de minérios e minerais era conhecida. 

Então, quando vocês ouvem uma palavra do Veda, 

vocês podem perceber o conhecimento científico que 

existia nesses momentos, além do conhecimento 

espiritual. Da mesma forma, a palavra Hridayam 

(coração). Todo mundo tem um. Os Vedas 

descrevem a palavra Hridayam, que é usada como 

aceitar, dar e circular. Antes que nossos grandes 

cientistas do Ocidente descobrissem isso, 

explicamos aqui por palavras. Então, nosso 

conhecimento da ciência era vasto. Infelizmente, 

somos ignorantes sobre isso. Mas isso não é uma 

desculpa para mantermos nossa ignorância 

continuamente. Nós devemos saber sobre nossa 

herança; devemos mudar de ruim para bom. Os 

Vedas dizem a vocês: Sathyam Vada (fale a 

verdade), Dharmam Chara (pratique a retidão). Que 

toda mãe siga o Matru Dharma e todo pai siga o 

Pitru Dharma. Todo filho deve seguir Putra Dharma 

e toda filha Putri Dharma. Sathyam Vada Dharmam 

Chara Svadhyayanma Pramadah (fale a verdade, 

pratique a retidão, não negligencie o estudo dos 

Vedas). Nunca se desvie da verdade, nunca se desvie 

do Dharma, aprenda continuamente, ensine os outros 

e leve uma vida feliz. Mantenha um rosto sorridente 

até o seu último suspiro. Nunca mantenha uma cara 

de abóbora apodrecida. De qualquer forma, você vai 

morrer um dia. Seja você um oficial superior, seja 

você um herói ou seja você é um zero, 

definitivamente você vai morrer. Assim, Uthishta 

Jagrat Prapya Varannibodhat (Ó homens! 

Levantem-se; estejam atentos e despertem! 

Aproximem-se dos homens nobres e aprendam com 

eles o segredo para alcançar a Divindade). 

Gloriosamente, levantem-se, estejam cientes de que 

vocês não são permanentes neste mundo. Iluminem-

se adquirindo conhecimento dos estudiosos. 

 Eu me sinto iluminado por estar aqui como 

um pequeno homem que tem a sorte de se colocar 

aqui de pé. E eu virei com muita frequência a este 

lugar exatamente como vocês, não como um orador, 

mas como um servidor orientado para a missão. 

Desejo uma vida longa, feliz, útil, cheia de 

propósito, frutífera e significativa a todos os meus 

irmãos e irmãs. Minhas prostrações. 

– Da palestra do Dr. N. Gopalakrishnan, Diretor, 

Indian Institute of Scientific Heritage de Kerala, 

durante a Primeira Conferência International Sri 

Sathya Sai sobre Vedas em 21 de novembro 2017. 

 

 

 

ESPECIAL 

O AMOR É A LINGUAGEM DO CORAÇÃO 

Jayanti Kumari 

 Sentada no meu jardim na montanha, na 

plenitude da primavera, meu coração estava cheio da 

Presença Divina de Swami, e eu disse, “Amado 

Swami, com que palavras, com que expressões e em 

que língua eu posso transmitir a Você a profunda 

gratidão que meu coração sente?” Imediatamente, 

num piscar de olhos, veio a resposta imaculada e 

perfeita do Divino Mestre: “O amor é a linguagem 

do coração”. 

 Então, o coração deve estar cheio de amor 

para falar com Swami. E com esse amor profundo 
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por meu Divino Guru, Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba, ofereço minha gratidão profunda e amorosa 

por remar o barco da minha vida através dos altos 

mares da dor mundana, tristeza, desafios, quase 

derrota, deficiências físicas e dificuldades 

financeiras, até as praias sagradas do Seu Divino 

amor, de onde Ele guiou cada passo que dei. 

Frequentemente, Ele me deu Seu Darshan amoroso 

em sonho e me disse o que fazer. Como uma mãe, 

Ele me parava se eu saísse de controle. Como uma 

mãe, Ele ouvia minhas birras, mas não cedia. Se Ele 

não quisesse que eu fosse a um lugar, Ele viria em 

minha meditação e me diria, “Por que você quer ir 

para lá? O que é aquilo que Swami não pode lhe dar? 

O que é aquilo que Swami não pode responder?”. 

 

 

Os três comandos de Swami 

 Quando uma vez eu desafiei Meu Senhor e 

queria ir a uma reunião, perdi o endereço ou, melhor, 

o endereço do local (na Suíça) desapareceu da minha 

mochila e eu não pude ir. Mais uma vez, quando eu 

estava teimosa e inflexível sobre permanecer a todo 

custo nos Estados Unidos (1976-1977) e “discuti” 

com meu Swami, Ele deu três comandos firmes. Seu 

primeiro comando foi, “Volte para a Suíça” (7 de 

abril de 1977). Ao desobedecê-lo, Ele me repreendeu 

e disse, “Pare de me incomodar por sua estadia. 

Você não pode ficar. Fique em silêncio e cante 

Bhajans (junho de 1977)”. A terceira ordem veio 

após meu protesto, “O que eu farei na Suíça, Swami? 

Não há devotos, não há bhajans.” Prontamente veio 

a Sua correção; Ele disse, “Muitos devotos, muitos 

bhajans. Não me pergunte aqui (Estados Unidos); 

quando você estiver lá, eu a guiarei” (outubro de 

1977). Mais uma vez, fiz outro pedido, “Então, 

posso passar o Natal com meus amigos (devotos de 

Sai nos Estados Unidos)”? Prontamente veio a 

autoridade Divina, “Natal na Suíça (dezembro de 

1977)”. 

 Eu não protestei mais, pensei que Swami 

pudesse ficar com raiva de mim. Eu tinha uma 

última pergunta; eu perguntei a Swami, “Com qual 

status devo ir?” Vem com firmeza a resposta do 

Guru: “Turista”. Mais uma vez, pensei em meu 

pequeno eu: “Como posso ir como turista? Depois 

de três meses, o que farei?” Eu pensei que Swami 

não tivesse ouvido corretamente. Então, 

cautelosamente, fiz a mesma pergunta novamente. 

Novamente, Swami repetiu Sua firme ordem e 

autoridade para mim, “Eu disse um visto de turista”. 

Com que rapidez nos esquecemos da Suprema 

‘Palavra’ do Guru e recaímos em nossas pequenas e 

instáveis mentes e construímos nossas próprias 

suposições e cálculos, superando completamente Sua 

Sabedoria Divina e Conhecimento Absoluto do 

passado, presente e futuro de cada ser sobre a terra, 

sobre tudo o que Ele criou! O Mestre Iluminado 

nunca dá a razão ou discute as consequências da 
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Palavra dada. Swami não dá qualquer razão sobre a 

quem, onde, o quê e como Sua palavra dada ao 

Sadhaka vai se cumprir e qual será o resultado de 

Sua palavra suprema, pura e potente para o Sadhaka. 

Quando Ele diz “Eu te guiarei”, Ele constrói em nós 

a fé e o amor para que confiemos n’Ele de maneira 

implícita e explícita, e não questionemos o que Ele 

disse. Então temos que confiar em Seu Tempo, pois 

Ele é o Tempo e Ele está no controle de todos os 

Tempos, Ele deu Sua palavra de que Ele guiará – 

mas, novamente, quando o tempo estiver maduro e, 

acima de tudo, quando o devoto obedecer ao que Ele 

disse e andar afastado de todos os obstáculos, medos 

e dúvidas, acreditando em toda a totalidade que “Eu 

te guiarei”. “Dê todas as suas preocupações para 

Mim; Vou suportar todas as conseqüências kármicas 

e libertá-lo para sempre”, Ele assegura. 

 

Centro Sai de Berna 

 Baba estava determinado a me fazer 

obedecer, porque só Ele conhecia o valor do presente 

espiritual que Ele estava me dando em uma vida 

completamente nova na Suíça. Meu protesto não 

significava nada para Ele. Era como água nas costas 

de um pato - Ele não deu ouvidos a esta devota 

teimosa e inflexível e eu tive que deixar os Estados 

Unidos em 12 de dezembro de 1977. 

 Nos 21 anos e meio seguintes, Swami me 

manteve na Suíça, onde Sua orientação amorosa 

tomou forma em quatro de nós, Seus devotos, que se 

uniram para formar um Centro Sai em Ganesh 

Chaturthi (sem o nosso conhecimento em 26 de 

agosto de 1979) e de forma ativa se tornaram 

profundamente envolvidos na organização amorosa 

de Swami e em todas as Suas obras guiadas; além de 

um emprego estável e um lindo apartamento que 

todos os Seus lindos devotos me ajudaram a mobiliar 

até o último item e em detalhe. Minha queixa, 

“Nenhum devoto, nenhum bhajan”, resultou na 

formação do Centro Sai de Berna e me deu o dever 

de ser professora de Bhajans por 15 anos de 

inspiração e elevação espiritual, até que Baba, dentro 

de Sua bênção perfeita e amorosa e de Sua 

orientação, me mandou de volta para a Índia, em 9 

de dezembro de 1988. Muitas vezes, quando eu 

pedia a Swami para voltar à Índia mais cedo (do que 

o plano d’Ele), ele sempre dizia: “Índia, qual Índia? 

Quando chegar a hora, eu a guiarei”. 

 

Viagem ao Reino do Auto-Despertar 

 Com o meu Amado Guru, Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, a vida tem sido uma maravilhosa 

aventura de descoberta – uma jornada ao reino do 

auto-despertar, de compreensão, amor, confiança, fé 

no que Ele ensinou e ainda está ensinando, 

autoconfiança, determinação, a análise de cada passo 

e movimento antes de agir. Através de tudo isso e de 

muitas outras maneiras inexplicáveis Ele guiou e 

abriu meu caminho para a estabilidade, a segurança 

e, acima de tudo, para que eu tentasse compreender a 

mim mesma. 

 Seus ensinamentos simples, porém 

profundamente inspiradores, disponíveis em Seus 

Discursos, livros (agora em milhares) e no sadhana 

interior, gradualmente eliminaram o pó que 

obscureceu minha mente em várias distrações, 

injustiças e dificuldades mundanas, para perceber o 
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esplendor de Sua Divina Presença e Sabedoria 

Divina dentro e fora. 

 Seus ensinamentos sagrados, dirigidos 

internamente, começaram em Prasanthi, no Mandir, 

em dezembro de 1974, para uma novata que chegava 

a Ele com uma mente vazia, ignorante de quem era 

Sai Baba. Ele me entrelaçou em Sua teia poderosa e 

assim começou a Centelha Sagrada do Sadhana 

interior, e Baba enfaticamente disse que este seria 

meu contato com Ele, pois eu não teria tantas 

oportunidades de vir a Ele em Sua Presença física. E 

assim tomou forma o modo como Swami disse que 

seria e eu não pude vir mais que uma vez a cada três 

ou quatro anos. 

 Por 37 anos muito bonitos (44 anos 

enquanto escrevo), Swami me agraciou e abençoou 

para estar sempre em Sua Divina Presença e Ele 

continuará a me ensinar através de Sua Voz interior. 

Ele tem ensinado e continua a ensinar-me muitas 

lições espirituais, muitos ensinamentos práticos 

sobre como manejar, como suportar, como tolerar e 

permanecer acima de todas as dificuldades, mentais 

e físicas, que nos atingem como relâmpagos. 

Vivendo no exterior sozinha, completamente nova 

no mundo ocidental, com tantos desafios, tantos 

obstáculos, muitas vezes como se meu mundo 

estivesse desmoronando, Swami me ajudou e me 

disse o que fazer, me ensinou como lidar com a 

situação. Sua orientação e proteção eram como o 

santo néctar doce que Ele me deu para adoçar as 

circunstâncias e me guiar para compreender que Ele 

estava comigo e lidando com tudo e que Ele estava 

no controle total. Swami – que me enviou para a 

Suíça com as palavras “Não me pergunte aqui; 

quando você estiver lá, eu a guiarei” – incutiu em 

mim amor, fé, confiança e coragem. 

 

Onde você pode ir sem Mim? 

 Muito recentemente, eu estava em 

Puttaparthi com minha sobrinha Jyotshna, no Natal 

de 2010. Swami havia me chamado depois de quatro 

anos de imenso desejo de ter o Seu santo Darshan. 

Como poderia saber que esse seria nosso último 

Darshan em Seu corpo físico divino? Na manhã 

seguinte ao Natal, o carro de Swami passou por 

nosso portão por volta de 8 da manhã. Minha 

sobrinha tem um apartamento em Sai Nagar, 

Gokulam. Swami estava a caminho do hospital. 

Claro, como de costume, suspirei e disse, “Ó Swami, 

sentimos falta de seu Darshan!”. Imediatamente, Ele 

amorosamente me corrigiu e disse: “Nada é perdido 

com Swami; Darshan constante”. Então eu disse: 

“Swami, você vem para o Darshan no Mandir?”. 

Imediatamente, Swami disse: “Sim, sim, estou 

chegando”. Nós fomos apressadamente para os 

Bhajans da manhã e de 15 a 20 minutos depois, 

Swami veio para o Sai Kulwant Hall. Havia muito 

poucos devotos, porque Swami não era esperado. 

Em sua cadeira, parecia que Swami havia infundido 

o ar com tanta energia que muitas mulheres 

choraram. Eu também estava chorando quase a 

soluçar. De repente, Swami disse-me: “Por que você 

está chorando?” Eu, em lágrimas, disse: “Porque, 

Swami, iremos embora em breve”. O amado Mestre 

Divino, com tanta ternura e gentileza, disse: “Onde 

você pode ir sem mim?” Isso tocou a profundidade 

de minha alma e minhas lágrimas não pararam. 



25 
 

 No entanto, pode meu coração se curar de 

Sua ausência física? Swami diz, no entanto, que não 

devemos nos imergir em dor e tristeza. Nós devemos 

estar cheios de alegria e felicidade. Ele sempre foi 

conhecido por dizer: “Muito feliz, muito feliz, muito 

feliz”. Swami quer que sejamos felizes como Ele 

sempre foi. Swami é Eterno e Sua Presença está com 

todos nós e sempre estará. 

– A autora, de Uttarakhand, é uma ardente 

devota de Bhagavan.  

 

 

ESPECIAL 

PAPEL DO GURU BAL VIKAS NO CENÁRIO 

ATUAL 

Devi Rajgopal 

 Os rabinos da Europa gabavam-se da 

distinção de suas famílias rabínicas, mas o Rabino 

Yeschiel era uma exceção. Ele era filho de um 

simples padeiro. Uma vez, quando um grupo de 

rabinos se aglomerou em certa festividade, a cada 

um foi pedido que demonstrasse um grande 

ensinamento dado a ele por seu ancestral ilustre. Um 

após outro, os rabinos proferiram suas dissertações 

eruditas. No final, chegou a vez do Rabino Yeschiel. 

Ele ergueu-se e disse: “Mestres, meu pai foi um 

padeiro. Ele me ensinou que somente o pão 

fresquinho é apetitoso e que eu devo evitar o pão 

dormido. Isto também pode se aplicar ao 

conhecimento”. E com isto o Rabino Yeschiel se 

sentou. 

 Esta história ilustra uma valiosa lição que 

pode ser aplicada no ensino de Bal Vikas Sri Sathya 

Sai. O ensinamento deve sempre ser novo, ou seja, 

deve ser entusiástico, de coração e deve nascer da 

fonte da experiência. O grande filósofo Platão disse: 

“Não treinem as crianças para o aprendizado pela 

força e aspereza, mas conduzam-nas a ele pelo que 

diverte suas mentes, de modo que nós, professores, 

possamos ser capazes de descobrir, com grande 

precisão, a inclinação peculiar do gênio de cada uma 

e ajudá-las, deste modo, a elevar-se para ideais mais 

altos”. 

 

 Hoje, a criança é produto da era da 

tecnologia. Ela é bombardeada por tantas distrações, 

como a mídia, a Internet, etc., que abrem tantas 

portas de entretenimento e conhecimento para ela. 

Somada a isso vem a carga acadêmica e os pais com 

excesso de entusiasmo, que matriculam a criança em 

aulas extracurriculares, deixando-a com muito pouco 

tempo livre. Assim, neste contexto, o papel do Guru 

Bal Vikas se torna muito desafiador. Vamos olhar 
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alguns dos desafios enfrentados pelo Guru Bal 

Vikas, hoje. 

 

Integrando o Tradicional com o Moderno 

 Em dias mais distanciados, as crianças 

costumavam sentar-se imóveis em nossas aulas Bal 

Vikas, quando o Guru lhes contava histórias 

mitológicas. As histórias acendiam sua imaginação e 

os valores eram absorvidos pela criança. As crianças 

e os adultos de hoje se defrontam com o conflito de 

tradição versus modernização. As crianças precisam 

desenvolver uma atitude que as faça entender que 

nem tudo na tradição é ruim, e nem tudo na 

modernização é bom. A Índia é famosa por sua 

cultura antiga que destacou valores como tolerância, 

veracidade, não violência e paz. Muitos de nossos 

costumes tradicionais têm uma base científica que 

deve ser instilada nas mentes das crianças. 

Harmonizar o tradicional com o moderno ajudará as 

crianças a enfrentar os desafios de hoje e, ao mesmo 

tempo, a reter sua cultura indiana. 

 

A Erosão de Valores na Sociedade 

 Ocorre uma rápida erosão de valores na 

sociedade, hoje. A veracidade tornou-se uma questão 

de conveniência. Fraude e corrupção vestiram roupas 

respeitáveis. As pessoas tornaram-se egoístas, 

gananciosas e desonestas. Esquecemos nosso dever 

em relação à sociedade. Globalização, consumismo, 

materialismo, terrorismo e mau uso da ciência e 

tecnologia são alguns dos fatores que contribuiram 

para esta situação. Uma criança é influenciada por 

tudo que acontece em volta dela e assim nós, os 

Gurus, temos que definir caminhos e meios para 

equilibrar essas influências negativas. Construir uma 

relação de proximidade com as crianças ajudará a 

entender os problemas que elas estão enfrentando na 

escola, em casa ou fora. Testes de atitude e 

brincadeiras de fazer de conta contribuirão muito na 

transformação da personalidade das crianças. 

Histórias, canto devocional e meditação instilarão 

amor, devoção e paz nas crianças. Ainda mais 

importante, elas aprenderão a exercitar o poder de 

discernimento que mostra a elas o que é certo e o 

que é errado. Visitas a lares geriátricos, orfanatos e 

aldeias adotadas as ajudarão a entender a 

importância do serviço.    

 

A Influência da Mídia e o Mau Uso de 

Dispositivos Eletrônicos 

 O progresso da ciência e tecnologia fez o 

mundo andar a passos largos. As descobertas 

científicas ajudaram o homem a economizar tempo e 

espaço. A internet e a mídia de massa prenderam a 

atenção das crianças, assaltando-as continuamente 

com todo tipo de informação que influencia seus 

pensamentos e o modo de vida. Hoje, as crianças 

estão se entregando à violência, em casa e fora. Elas 

também enfrentam pressão sem par e são vítimas de 

todo tipo de vícios. As crianças de hoje raramente 

são vistas brincando ao entardecer, já que têm um 

novo companheiro com quem brincar, o telefone 

celular. A televisão, o vídeo game e o computador 

foram substituídos pelo celular, que tem múltiplas 

funções. O tão falado jogo Blue Whale (Baleia Azul) 

é um dos muitos inconvenientes de se usar este 

dispositivo. 
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 As crianças que vêm para nossas aulas 

devem ser educadas sobre os prós e os contras de se 

usar esses gadgets (dispositivos). Aplicativos como 

WhatsApp podem ser usados para criar grupos de 

classe em que as mensagens relacionadas aos tópicos 

ensinados possam ser postadas. A internet pode ser 

usada para coleta de assuntos sobre vários tópicos 

que podem ser apresentados pelas crianças, 

especialmente as do Grupo 3, durante os seminários 

e as apresentações de power-point. 

 O hábito de ler, que está desaparecendo 

rápido na geração de hoje, tem que ser recuperado. 

Um bom livro é um companheiro para a vida e aguça 

nosso intelecto e a criatividade. Ter uma biblioteca 

pequena, de boa literatura, para crianças em toda 

classe de Bal Vikas ajudará muito no cultivo deste 

hábito. As crianças também devem ser encorajadas a 

participar de esportes e jogos, já que eles ajudam no 

crescimento físico da criança. 

 

Diversidade 

 A Índia é um país multilíngue, multicultural 

e multirreligioso. As crianças devem ser ensinadas a 

apreciar esta unidade na diversidade. Embora 

sejamos tão diversos, ainda somos um como nação. 

As diferentes fés e religiões que existem na Índia são 

como as flores de um jardim. Entender a filosofia e 

os ensinamentos das diferentes religiões ajudará as 

crianças a entender que todas as religiões são uma. O 

princípio da Fraternidade do Homem e da 

Paternidade de Deus fica enraizado na criança. 

     Expor as crianças às fés das diferentes religiões 

na forma de visita a seus lugares de adoração, 

celebração de festivais e palestras de vários líderes 

religiosos as ajudará a desenvolver tolerância e 

aceitação. Como Swami disse, “Nosso país Índia é 

como um Nandanavana. Neste Nandanavana, várias 

religiões que estão florescendo devem ser vistas 

como diferentes flores que nos dão Ananda, ou Bem-

aventurança”. 

 

Ambiente 

 Tornar a criança sensível ao ambiente em 

torno é assunto de grande importância. Há 

exploração inconsequente do ambiente na forma de 

desmatamento, aquecimento global, poluição do ar e 

da água, depleção do ozônio, erosão do solo e 

poluição industrial, para citar alguns pontos. Como 

Gurus, precisamos sensibilizar as crianças quanto a 

estes aspectos e ajudá-las a conservar e proteger o 

ambiente. Limpeza dos arredores – Swachchhata 

Abhiyan, abandonar o uso de sacolas plásticas, 

aprender sobre coleta de água da chuva, combate ao 

desperdício, plantio de árvores e amor pelos animais 

e pássaros são algumas das coisas que devem ser 

encorajadas nas ações das crianças para se chegar a 

uma Índia limpa e verde. 

 

Participação dos Pais 

 Educação é como uma bicicleta. A roda da 

frente é o professor, que mostra o caminho, e a roda 

de trás, que tem o cubo, é o pai. A menos que a roda 

de trás se mova, a roda da frente não se moverá. Isto 

mostra o importante papel que os pais desempenham 

na educação.  

 Diferente dos tempos antigos, em que havia 

famílias conjuntas, hoje temos famílias nucleares, na 

maioria das quais ambos os pais trabalham. Os pais 
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hoje têm muito pouco tempo para educar os filhos. 

Temos também altas taxas de divórcio, levando os 

lares em disfuncão à ruptura. Procuramos, como 

Gurus, fazer nosso melhor para dotar as crianças 

com valores, mas, a menos que elas sejam 

acompanhadas pelos pais, não seremos capazes de 

atingir nossas metas. A cooperação dos pais é a 

chave para implementar, com sucesso, o Bal Vikas.   

 Construir uma relação de proximidade com 

os pais, especialmente as mães, conseguindo que se 

envolvam nas atividades da classe e do Samithi 

(Centro Sai), mantendo sessões de Bhajan em seus 

lares, levando-as a visitar Puttaparthi, etc., 

lentamente as fará perceberem o que representam a 

Organização Sai e Bhagavan. Como Swami tem dito 

repetidamente, a educação deve promover a 

transformação e não simplesmente tornar as crianças 

armazéns de informação. Desde que os pais vejam 

seus filhos florescendo como personalidades 

reconhecidas ao redor, com bom caráter, eles 

entenderão que Bal Vikas é, de fato, uma Dádiva 

Divina de Bhagavan. 

 

Após o Maha Samadhi de Bhagavan 

 Quando Swami estava conosco em Sua 

forma física, as crianças Bal Vikas tiveram 

numerosas oportunidades de se banhar em Seu 

infinito amor e graça. Seu Darshan, Sparshan e 

Sambhashan transformaram muitas crianças e suas 

famílias. Mas as novas crianças estão em 

desvantagem, já que não existe mais a proximidade 

física com Bhagavan. Elas têm que confiar no que 

ouvem de nós e veem sobre Swami em vídeos e 

filmes. Neste contexto, o Guru tem uma tarefa 

altamente difícil, a de instilar amor e devoção a 

Swami nessas crianças, especialmente nas casas de 

devotos. Este desafio também pode ser enfrentado 

por nós já que Swami, com certeza, concede Seu 

infinito amor e graça a essas crianças.  

 Deixem-me concluir com uma citação do 

Discurso de Gurus Bal Vikas de Swami, em 14 de 

Junho de 1983: “Não se condenem a ser mascates 

insignificantes do conhecimento. Vocês são os 

construtores do futuro da humanidade. Vocês podem 

torná-lo brilhante e jubiloso ou sombrio e pavoroso. 

Vocês podem enfraquecer ou fortalecer os alicerces 

da vida. Vocês são os planejadores e engenheiros 

que estendem a estrada régia da paz e da 

prosperidade. Vocês são o raio de esperança que 

ilumina a noite escura que envolve todos os países. 

Vocês são os reveladores do Poder Divino que 

anima todo ser vivo e o instiga na direção do 

autossacrifício e do autoconhecimento. Vocês 

definem e dão os passos adequados para a ascensão 

do homem para Deus. Vocês dirigem os olhos dos 

alunos para seu interior, penetrando a Realidade, e 

os convidam para festejarem nessa luz. Vocês 

apressam o processo sagrado de ignorar e esquecer o 

superficial e avançam na Consciência Divina, que é 

a realidade do homem. Gu (ignorância), Ru 

(destruidor) – a palavra (Guru) lhes recorda o papel 

que vocês assumiram.”  

 Vamos orar ao nosso Amado Bhagavan para 

que nos dê força, conhecimento e sabedoria para 

levar adiante Sua Missão. 

- A autora é Guru Bal Vikas e Coordenadora 

Distrital de Bal Vikas de Mumbai, 

(Maharashtra). 
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O Ideal das Bal Vikas é fazer surgir uma geração de 

rapazes e moças que tenha uma consciência limpa e 

clara. O conteúdo programático em si não é tão 

importante quanto a criação de uma atmosfera em 

que os hábitos e os ideais nobres possam crescer e 

frutificar. Os alunos Bal Vikas seguem a disciplina e 

o currículo Bal Vikas durante um dia na semana e 

frequentam suas escolas comuns em outros dias. 

Portanto, o impacto do Guru tem que ser extraforte, 

para que aja como catalisador no processo de 

modificação dos padrões de comportamento destes 

alunos. 

                                                                                                                                            

- Baba 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

C A N A D Á 

 Não intimidadas pelo tempo chuvoso e frio, 

120 pessoas, incluindo 25 membros da Organização 

Internacional Sathya Sai (OISS), reuniram-se no 

Centro Sathya Sai de Toronto, em 3 de fevereiro de 

2018, para celebrar a inclusão e a harmonia entre fés 

através de deleitantes oferendas músicais e 

criteriosas palestras. A celebração, um esforço 

colaborativo da OISS, da Igreja Luterana de St. 

Philips e da Igreja Unida Metropolitana, serviu como 

precursora para o Parlamento das Religiões, a ser 

realizado em Toronto, em novembro de 2018. Após 

a fala de abertura, o Presidente da OISS do Canadá 

dirigiu-se à aglomeração, após o que vieram falas 

inspiradoras sobre a importância dos valores 

humanos e do esforço conjunto para combater forças 

negativas.   

 O programa apresentou cinco eventos 

musicais interreligiosos. Primeiramente, os Jovens 

Adultos Sathya Sai conduziram uma prece 

soerguedora de todas as fés. Em segundo lugar, a 

Igreja Luterana de São Philips apresentou quatro 

composições, incluindo um hino que destacava a 

glória de Deus e uma composição Espiritual Afro-

Americana. O terceiro evento apresentou três gazéis, 

da tradição Sufi, que destacava a importância do 

amor e da unidade entre as pessoas de todas as fés. A 

quarta apresentação, por membros da fé Baha’i, 

celebrou a alegria de ser devotos de Deus e 

buscadores da Verdade. Na apresentação final, um 

Jovem Adulto da OISS leu uma carta comovedora 

escrita pela “Fé”, que toma a forma de um ser 

humano escrevendo uma carta para a própria 
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humanidade. Durante as entrevistas, os líderes 

interreligiosos falaram acerca da importância da 

Semana da Harmonia Interreligiosa e como é 

necessário reconciliar-se e ficar ombro a ombro para 

combater a negatividade. O canal de TV local fez a 

cobertura do evento. 

 

Semana da Harmonia Interreligiosa, no Canadá. 

 

R E I N O   U N I D O 

 Todo mês, durante os quatro últimos anos, 

os Jovens Adultos, de várias partes de Londres, 

uniram forças para levar alimento a pessoas sem teto 

no Centro de Londres. Em 2 de março de 2018, a 

Ala Nacional de Serviço e os Jovens Adultos 

levaram alimento para cerca de 85 pessoas sem teto 

em The Strand, Charing Cross. Os sem-teto 

receberam também refeições embaladas a seco para 

levá-las consigo, amorosamente preparadas por 

voluntários Sathya Sai.  

 

Servindo os sem-teto no centro de Londres (Reino Unido). 

U C R Â N I A 

 Durante janeiro de 2018, mais de 35 pessoas 

participaram de uma Conferência Nacional de três 

dias. Em meio a conflito e desarmonia dentro do país 

e ao redor do mundo, o tema da conferência foi 

adequadamente escolhido como “A Unidade Protege 

a Pessoa”, e o motto foi “Qualquer esforço para 

perceber a unidade subjacente na diversidade 

reconhecida é um passo em direção à vida divina”. 

No primeiro dia, a conferência começou com uma 

fala de boas vindas. Foram apresentadas atividades 

do Instituto Europeu de Educação Sathya Sai 

(IEESS), ressaltando a importância de se usar o 

conhecimento ganho através das práticas espirituais 

para se praticar tais princípios na vida cotidiana, e 

estar cônscio da unidade em meio à diversidade. No 

segundo dia, os participantes interagiram com os 

representantes de vários Centros e Grupos Sathya 

Sai e relataram suas atividades do ano anterior. O 

ultimo dia foi uma troca de experiências, destacando 

a importância de se seguir os ensinamentos de Baba. 

À tarde, os participantes trabalharam em dois 

grupos, levando ao palco um show de bonecos para 

crianças, sobre valores humanos universais.  

 

Conferência Nacional sobre "A Unidade protege a 

pessoa", na Ucrânia. 
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M A U R Í C I O 

 Em 12 de março de 2018, a OISS de 

Maurício comemorou o aniversário de 50 anos da 

independência do país organizando uma Caminhada 

de Valores em Lallmatie, uma das aldeias mais 

desenvolvidas do país. O evento trouxe 200 pessoas, 

inclusive crianças Educação Espiritual Sai, que 

participaram com grande entusiasmo e alegria. A 

caminhada pretendia elevar a consciência da 

importância de se praticar valores humanos e 

reacender o espírito patriótico. Foram veiculadas 

mensagens poderosas e inspiradoras sobre valores 

humanos através de flutuadores coloridos, cartazes e 

canções. O dia momentoso foi recheado com 

abundância de fervor patriótico, ao mesmo tempo 

que compartilhava os ensinamentos de Baba. A 

procissão parou na Praça Bissoondoyal para prestar 

tributo ao saudoso Professor Basdeo Bissoondoyal 

por sua contribuição inestimável na conquista da 

independência. A caminhada foi encerrada com 

canções devocionais, terminando com uma famosa 

canção patriótica, “Donne to la main, Prend mo la 

main” (dê-me sua mão e tome minha mão), que era 

o tema do 50º aniversário da independência de 

Maurício. 

 

Caminhada pelos Valores, Maurício. 

 

 

E. U. A. 

 No dia 7 de outubro de 2017, 139 

voluntários, incluindo 37 profissionais da área de 

saúde de uma variedade de especialidades, prestaram 

serviço altruísta a mais de 200 pessoas. Quase a 

metade dos pacientes tinha menos de 19 anos de 

idade. Além das verificações abrangentes de saúde e 

dos exames, o acampamento forneceu óculos 

gratuitos, vacinas de gripe, testes de sangue e 

marcação para exames de mamografia gratuitos no 

Centro de Câncer da Universidade de St. Louis. Foi 

realizado também um cadastro de doadores de 

medula óssea.  

 

Acampamento médico em St. Louis, Missouri. 

 As crianças receberam material escolar, 

equipamento esportivo e capacetes de bicicleta – 

mais de 55 crianças receberam capacetes de 

bicicleta. Foram inspecionados assentos de carro 

para crianças, e 16 assentos foram considerados 

inseguros e substituídos por novos. Esta feira de 

saúde introduziu dois novos serviços este ano: 

treinamento para relaxamento e cuidados com 

animais domésticos. O treinamento de relaxamento 

foi oferecido para aliviar a tensão mental e acalmar 

as mentes dos pacientes no acampamento, e o 

cuidado com animais domésticos foi oferecido por 
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representantes do Centro de Adoção de Animais, 

como mensageiros silenciosos de amor e gratidão. 

- Organização Internacional Sathya Sai 

 

Í N D I A 

Gujarat: Como todo ano, este ano também foi 

realizada uma cerimônia em 1º de abril de 2018 para 

comemorar a visita de Bhagavan em 31 de março de 

1967 à Escola Secundária de Waghaldhara de 

Valsad, Gujarat. O Convidado Principal foi Sri 

Dalichandbhai Shah, Membro do Fundo, da Escola 

Secundária de Waghaldhara. 

 Seguindo o ditado de Swami, “serviço ao 

homem é serviço a Deus”, foram distribuídos 46 

pares de camisa e peças de calça para todos os 

estudantes do albergue Adivasi que estudam na 

Escola Secundária, e dois triciclos também foram 

doados aos necessitados.  

 O Coordenador do Programa, Sri 

Harshadbhai Naik, narrou o incidente quando Swami 

fez Sua visita em 1967. Seguiu-se uma fala muito 

inspiradora e motivadora por Sri Manohar 

Trikannad, Presidente Estadual da Organização de 

Serviço Sri Sathya Sai de Gujarat, o qual, como 

sempre, impulsionou a todos com entusiasmo para 

que se façam, cada vez mais, atividades de serviço.  

     Em seguida, o Convidado Principal, Sri 

Dalichand Shah, compartilhou suas próprias 

experiências e agradeceu a Swami, que em 1967 

plantou a semente que agora floresceu como uma 

moderna Faculdade I.T.I. e albergue. 

 Após isto, Bhajans de encher a alma foram 

cantados por devotos. A celebração foi concluída 

com o Arati. Sri Kirtibhai Desai, que é uma das 

testemunhas da visita de Bhagavan, e que também 

captou a presença de Swami nesta terra sagrada com 

sua câmera, 58 anos atrás, estava presente na 

ocasião.  

 

Cerimônia para comemorar a visita de Bhagavan a 

Waghaldhara, em 1967. 

 

Jammu e Caxemira: O Narayana Seva Nacional 

está sendo realizado escrupulosamente no Hospital 

da Faculdade de Medicina do Governo, em 

Bakshinagar, Jammu, a cada manhã de domingo, 

servindo chá e lanches aos acompanhantes dos 

pacientes que vieram de lugares remotos para 

tratamento de seus parentes e amigos no hospital. 

Este tipo de atividade de serviço também está sendo 

conduzido no Hospital SMGS de Shalamak Chowk, 

Jammu, a cada domingo, pelos voluntários da 

Organização Sai. Ultimamente, a cada domingo, são 

servidos comestíveis aos pacientes internados do 

Hospital de Doenças do Coração de Bakshinagar, 

Jammu, e esta atividade da Organização tem sido 

apreciada pela administração do hospital.  

 Um acampamento médico foi montado no 

mês de abril de 2018 na aldeia Shikha Peer, em 

Marh, Jammu, sob a orientação do perito veterinário, 

Dr. M.L. Sharma. Quase 150 vacas e búfalos foram 

tratados de doenças do pé e da boca e os 
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proprietários do gado foram instruídos sobre a 

manutenção higiênica e rentável de seus rebanhos. 

 

Rajastão: A Organização de Serviço Sri Sathya Sai 

do Rajastão e o Hospital do Coração Sri Sathya Sai 

de Rajkot organizaram um acampamento de check-

up gratuito do coração na Faculdade Sri Sathya Sai 

de Jaipur, em 25 de março de 2018. A Ministra-

chefe do Rajastão, Sra. Vasundhara Raje Scindia, foi 

a Convidada Principal do programa inaugural.  

 

Inauguração do acampamento cardíaco pela Sra. 

Vasundhara Raje Scindia, Ministra-chefe do Rajastão. 

 O programa foi conduzido por um Juiz da 

Alta Corte, Juiz Kalpesh Jhaveri. Mais de 650 

pacientes cardíacos foram examinados e 301 

pacientes receberam a data para cirurgias cardíacas a 

serem realizadas em Rajkot. Mais de 300 voluntários 

de Serviço, Seva Dal, de vários distritos do Rajastão 

prestaram Seva. Nesta ocasião, a Sra. Vasundhara 

Raje parabenizou dois cardiologistas, Dr. P.K. Dash 

e Dr. Varsha Bain, por seu serviço incansável em 

prol desta causa. Ela também distribuiu Cartas 

Formais de Operação aos primeiros 10 pacientes do 

acampamento. Falando nessa ocasião, a Ministra-

chefe disse: “Eu me considero afortunada por ter 

recebido, no começo, o Darshan e as bênçãos de 

Bhagavan. Seguindo os cinco Valores Humanos 

(verdade, retidão, amor, não violência e paz), como 

visualizado por Bhagavan Baba, a Índia pode 

novamente alcançar a velha glória e tornar-se a líder 

mundial”, acrescentou ela. Foram feitos arranjos 

elaborados para os pacientes e seus parentes, 

incluindo transporte e alojamento. Os pacientes e 

seus parentes receberam comida gratuita, chá, 

lanches e leite desnatado no acampamento. O 

programa recebeu cobertura extensa da mídia 

impressa e eletrônica. 

 

Acampamento cardíaco em Jaipur, Rajastão. 

 

Tamil Nadu: Na ocasião sagrada do Dia de 

Easwaramma, foram organizados programas 

devocionais musicais e de Seva em Sai Sruthi, a 

morada divina de Bhagavan, em Kodaikanal. Um 

grande número de devotos participou do programa 

musical devocional que foi apresentado como 

oferenda a Bhagavan e à Divina Mãe Easwaramma, 

em 5 de maio de 2018. O programa começou com 

Sai Katha, a História Avatárica de Bhagavan, pelos 

ex-estudantes Bal Vikas do distrito de Madurai. Isto 

foi seguido por canções devocionais pela juventude 

feminina (Mahilas) de Chennai Metro West e 

masculina de Chennai Metro West. 

 O Narayana Seva foi realizado em 6 de maio 

de 2018. Moradores de aldeias de lugares remotos 

enchiam o ambiente para receber o Prasadam de 
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Bhagavan. O programa da manhã começou com uma 

fala pelo Convocador do Samithi (centro) de 

Kodaikanal – Sri Sathya Satish, a qual foi seguida 

por dois programas culturais pelos estudantes Bal 

Vikas dos distritos de Kodaikanal e Theni. O 

programa da manhã foi encerrado oferecendo-se 

Prasadam de Swami a cerca de 2400 pessoas. 

Cobertores foram entregues aos homens e Saris 

distribuídos para as Mahilas (mulheres). Blocos de 

prova e material de escrever foram distribuídos para 

530 crianças que estavam acompanhando seus pais. 

 

Narayana Seva em Sai Sruthi, Kodaikanal, no dia de 

Eashwaramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Controlem os Caprichos da Mente 

A mente do homem oscila de um lado para o outro 

como o pêndulo de um relógio. Enquanto perdurar 

essa vacilação, o homem só vivenciará a dualidade. 

Quando ela parar, a mente se tornará tranquila e 

estável. Só então o homem vivenciará a unidade 

entre a alma individual (jiva) e Deus (Brahman). 

Sendo assim, ele deve procurar controlar os 

caprichos da sua mente. Enquanto a mente oscilar, 

vocês estarão sujeitos ao tempo; quando ela se 

tornar tranquila e vocês compreenderem o princípio 

da unidade, transcenderão o tempo. 

- Baba 

 

 


