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DIVINO DISCURSO: SRI RAMA 
NAVAMI1 
 
 O AMOR UNE A TODOS 

 
Mais doce do que o açúcar, mais saboroso do 
que a coalhada, mais doce até mesmo do que 
mel é o Nome de Rama. A constante repetição 

desse doce Nome nos dá o gosto do próprio 
néctar divino. Portanto, devemos meditar 
sobre o Nome de Rama incessantemente. 

(Poema em télugo) 
Bharat (Índia) é a terra natal de muitas almas 

nobres que conquistaram grande renome e 
fama em todos os continentes do mundo. Esta é 

a terra de um povo valoroso que derrotou 
governantes estrangeiros e alcançou a 

independência. Esta é a terra que se sobressaiu 
na música, na literatura e nas belas-artes. 

Tendo nascido nesta grande terra de Bharat, 
oh rapazes e moças, é seu sagrado dever 

proteger sua rica herança cultural. 
(Poema em télugo) 

 Deus é o Habitante do Coração do 
Homem 

Os bharatiyas (indianos) atualmente não 
conhecem sua grandeza, assim como o 
elefante não conhece sua própria força. O 
elefante obedece humildemente ao comando 
do condutor; ele se senta quando o condutor 
pede para que se sente e se ergue quando 
recebe esse comando. Do mesmo modo, 
os bharatiyas estão imitando a cultura 
ocidental sob a influência da educação 
ocidental. 

 Confie no Ser Interno como a Base de 
sua Vida 

Os bharatiyas são dotados de grandes 
potencialidades e seus corações são cheios de 

devoção. Não há nenhum deles que não cante 
o divino nome desde o seu nascimento. Eles 
dão a seus filhos os vários nomes de Deus, 
lembrando-se de Deus todo o tempo. Não há 
nenhum vilarejo em Bharat onde não haja um 
templo para Rama. Mesmo os pequenos 
vilarejos têm pelo menos um agrupamento de 
cabanas em que os habitantes colocam as 
imagens de Sita, Rama e Lakshmana e as 
veneram. 

Desde o princípio, os bharatiyas dão mais 
importância à espiritualidade do que às 
buscas mundanas e materiais. O principal 
fator que é responsável pela paz e pelo 
progresso de Bharat é a devoção 
dos bharatiyas por Deus. Muitos países do 
mundo estão presos a grandes problemas e 
dificuldades. Porém, Bharat está à frente, livre 
desses problemas. O povo de Bharat pode ter 
alguns problemas de ordem financeira, mas 
eles estão levando a vida com alegria, 
rendendo-se totalmente à Vontade de Deus. 
Os bharatiyas colocaram sua confiança no Ser 
Interno como a base de sua vida, em vez de 
colocar sua confiança nas posses materiais, na 
propriedade, na riqueza. Na verdade, toda sua 
vida está baseada nessa confiança e eles 
alcançaram o progresso apesar das muitas 
dificuldades e privações. Tendo baseado sua 
vida sobre a confiança no Ser Interno, como 
podem os bharatiyas dar importância a 
objetivos mundanos e materialistas? Mesmo 
nas suas conversas cotidianas, eles se referem 
ao Ser Interno dizendo: “Somente o meu 
Atmarama (eu interior) sabe isso”. 
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Não devemos limitar os Avatares como 
Rama e Krishna a um nome ou forma 
específicos. Esses nomes foram dados a eles 
após seu nascimento. Eles não nasceram com 
esses nomes. Os bharatiyas compreendem em 
profundidade a verdade de que Deus é o 
habitante do coração do homem. É por isso 
que eles são capazes de suportar todas as 
dificuldades e sofrimentos e de levar suas 
vidas alegremente. Sukhadukhe samekruthwa 
labhalabhau jayajayau (Devemos permanecer 
com a mente equilibrada tanto na felicidade 
como na tristeza, no ganho e na perda, na 
vitória e na derrota), diz a Gita. 

O prazer e a dor fazem parte da vida 
humana. Sempre que encontram sofrimentos 
e dificuldades, os indianos os consideram 
presságios de felicidade. Eles atingiram 
elevadas posições devido a esses sentimentos 
tão nobres. Sua fé em Deus é inabalável 
mesmo diante de infortúnios como 
bombardeios, enchentes e acidentes de avião. 
Aqueles que baseiam sua vida na fé em Deus 
nunca vão encontrar dor, sofrimento e 
dificuldades. Suas dificuldades vêm e vão 
como nuvens passageiras. É certo que quem 
nasce neste mundo vai morrer um dia. Nada é 
permanente neste mundo. Somente uma coisa 
é permanente: o Atmaou o Ser Interior. As 
pessoas aspiram por liberação, o paraíso 
e vaikuntha (os céus), mas nem mesmo eles 
são permanentes. A única coisa que é 

permanente é o Atma, e esta é a única verdade. 
Podemos ver tantas formas nesse mundo, mas 
nenhuma delas é permanente, exceto o Atma. 

Ligação de Amor entre Rama, 
Lakshmana, Bharata e Satrughna 

Vamos agora discorrer mais longamente 
sobre o Ramayana2. Dasaratha tinha três 
esposas – Kausalya, Sumitra e Kaikeyi. 
Kausalya primeiro deu à luz a uma menina que 
recebeu o nome de Santha. Dasaratha a deu a 
um de seus amigos, que a adotou como filha. 
Ela se casou com o Sábio Rishyasringa, que 
realizou o putrakameshti yajna (sacrifício 
para o nascimento de um filho) como desejava 
Dasaratha. Quando as oblações foram 
oferecidas no fogo sacrificial com os cânticos 
de mantras relacionados com o yajna (ritual 
sagrado, sacrifício), um ser resplandecente 
saiu do fogo e entregou para Dasaratha uma 
vasilha contendo payasam (pudim doce) com 
instruções de distribuí-lo igualmente entre as 
rainhas. Assim, Dasaratha distribuiu 
o payasam para Kausalya, Sumitra e Kaikeyi. 
Kausalya e Kaikeyi levaram suas partes de 
pudim para suas respectivas salas 
de puja (adoração). Cada uma estava feliz 
pensando que o filho seria o futuro rei de 
Ayodhya. Porém, Sumitra não tinha essas 
reivindicações. Ela era um modelo de virtude. 
Seu próprio nome, “Su-mitra”, significa que ela 
era uma boa amiga para todos. Ela levou sua 
tigela de pudim para o terraço e a colocou 
sobre o parapeito enquanto secava os cabelos 
ao sol. De repente, uma águia deu um voo 
rasante e carregou a tigela. Sumitra correu e 
contou a Kausalya e Kaikeyi o que tinha 
acontecido. Kausalya e Kaikeyi vieram em seu 
auxílio e dividiram seus pudins com ela. 
Kausalya deu metade de sua porção para 
Sumitra. Kaikeyi fez o mesmo. 

No tempo devido, Kausalya deu à luz a 
Rama, Kaikeyi deu à luz a Bharata, e Sumitra 
deu à luz a Lakshmana e Satrughna. Kausalya 
e Kaikeyi tiveram um filho cada uma, 
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enquanto Sumitra teve dois filhos. Os filhos de 
Kausalya e de Kaikeyi ficavam brincando 
felizes em seus bercinhos enquanto os filhos 
de Sumitra ficavam chorando o tempo todo e 
não estavam tomando leite. Sumitra estava 
desesperada sem saber a razão desse choro. 
Por fim, ela foi ver o Sábio Vasishtha e contou-
lhe o problema. O Sábio Vasishtha fechou os 
olhos. Sua visão de iogue permitiu que ele 
percebesse a verdade. Ele disse a Sumitra: 
“Como você partilhou do pudim sagrado dado 
por Kausalya, você deu nascimento a 
Lakshmana, que é uma amsa (parte) de Rama. 
Do mesmo modo, Satrughna nasceu da porção 
de pudim que lhe foi dada por Kaikeyi. Assim, 
ele é uma parte de Bharata. Coloque 
Lakshmana ao lado de Rama e Satrughna ao 
lado de Bharata. Eles vão ficar sossegados”. 
Sumitra fez o que Vasishtha mandou. Tanto 
Lakshmana como Satrughna pararam de 
chorar e começaram a brincar alegremente 
em seus berços. Esta era a base do estreito 
relacionamento entre Rama e Lakshmana, 
Bharata e Satrughna. Ambos os filhos de 
Sumitra, Lakshmana e Satrughna, estavam 
sempre na companhia de Rama e Bharata. 
Dessa forma, os quatro filhos de Dasaratha 
cresceram em um ambiente de amor e 
felicidade. Sumitra estava muito feliz porque 
ela achava que seu filho Lakshmana serviria a 
Rama e que Satrughna serviria a Bharata 
quando crescessem. Onde nasceu Rama? 
Várias pessoas têm muitas dúvidas sobre o 
lugar de Seu nascimento. Ele nasceu em 
Ayodhya. A cidade de Ayodhya foi construída 
por algum mortal comum? Não, não. Foi 
construída pelo próprio Viswakarma (divino 
arquiteto). Ele a construiu de tal forma que 
nenhum inimigo poderia entrar nela. Quando 
Rama conquistou a mão de Sita, pois foi o 
único a conseguir esticar o arco de Shiva, na 
corte de Janaka, Seu casamento com Sita foi 
realizado em Mithila em meio a grande 
contentamento. O povo de Mithila estava ao 
lado deles com alegria e todos cantavam 
alegres canções. 

Bem-vindos todos ao casamento de Rama; 
Juntos vamos testemunhar a feliz cena. 

Muitos já se reuniram, 
Enfeitados com seus melhores ornamentos. 
Com colares as senhoras estão adornadas 

com joias puras e brilhantes. 
Rama vai se unir hoje  

à bela Sita, oh que belo par eles fazem. 
O pai Dasaratha preparou fartas festividades.  

Todos os sábios eruditos estavam reunidos 
presididos por Vasishtha.  

Oh, que multidão se reuniu 
para se regozijar, corações jorrando alegria. 

O casamento do sagrado casal 
Rama e Sita, essa visão é verdadeiramente 

rara.  
A visão vai conferir grande mérito. 

Rama olha a fria lua cheia 
E Sita é seu complemento. 

O compassivo Rama, que ama a todos 
vai conferir Sua graça sobre todos nós. 

Venha depressa ver o sagrado casamento de 
Rama e Sita 

(Canção em télugo) 
 

Parecia que a população inteira de 
Ayodhya tinha vindo a Mithila para ver o 
casamento de Sita e Rama. Dasaratha, todos os 
seus ministros e todos os membros da família 
participaram do casamento de forma notável. 
Depois da cerimônia de casamento, todos 
partiram para Ayodhya. No caminho, 
escutaram um som ensurdecedor. Quando 
olharam em volta para descobrir de onde 
tinha vindo o som, foram confrontados por 
Parasurama, que parecia muito feroz. 
Parasurama se aproximou e perguntou: 
“Quem quebrou o arco de Shiva?” “Fui eu que 
fiz isso”, disse Rama. “Se é assim, vamos ver se 
Você pode quebrar o meu arco.” Dizendo isso, 
ele colocou seu arco nas mãos de Rama. Rama 
quebrou até mesmo esse arco com Sua mão 
esquerda. Ao ver isso, Parasurama ofereceu 
suas saudações a Rama e foi embora. Com a 
alegria da vitória, todos eles alcançaram 
Ayodhya e participaram com grande 



felicidade e entusiasmo das festividades lá 
realizadas. 

 

 

Assim como sua mãe, Sumitra, a esposa de 
Lakshmana, Urmila, também era uma mulher 
de grandes virtudes. Quando Lakshmana foi 
informar a ela que estaria acompanhando 
Rama à floresta por 14 anos, ela disse: “É a sua 
maior sorte. Você deve considerar Sita e Rama 
como sua mãe e seu pai e servi-los. Em 
Ayodhya, você tem Kausalya, Sumitra e 
Kaikeyi, mas na floresta você só tem uma mãe 
e esta é Sita. Você deve até mesmo me 
esquecer e servir a Sita e Rama com total 
dedicação”. Lakshmana ficou feliz ao ouvir 
essas palavras de Urmila e disse a si mesmo: 
“Que esposa virtuosa eu tenho”.  

O Grande Idealismo de Bharata 

Após a partida de Rama, Lakshmana e Sita 
para a floresta e após a morte de Desaratha, 
Bharata retornou a Ayodhya. Quando a coroa 
de Ayodhya lhe foi oferecida, ele se recusou a 
aceitá-la, dizendo que esse direito era 
somente do filho mais velho e que ele iria à 
floresta e suplicaria a Rama para que voltasse 
e governasse Ayodhya. Quando foi à floresta 
para suplicar a Rama, este lhe disse: “Temos 
que seguir o comando de nosso pai. Sem isso, 
nossa própria vida é nada”. Rama prometeu a 
Bharata que Ele certamente retornaria a 
Ayodhya, após o período de 14 anos de Seu 

exílio. Então, Bharata pediu que Rama lhe 
desse Suas sandálias, as quais ele colocaria 
sobre o trono e iria venerar. Na sua volta para 
Ayodhya, Bharata não entrou no palácio. Ele 
vivia em uma pequena cabana e levava a vida 
de um renunciante, assim como Rama estava 
vivendo na floresta. Durante a estadia de 
Rama, Lakshmana e Sita em Panchavati, 
Ravana veio disfarçado de mendigo e raptou 
Sita. Rama entrou em grandes dificuldades. 
Porém, Ele enfrentou todas as dificuldades 
com um sorriso. Hanuman foi até Lanka à 
procura de Sita. Ele podia cruzar o oceano com 
o poder do divino nome de Rama. Na verdade, 
qualquer tarefa colossal pode ser realizada ao 
se meditar sobre o nome de Rama. Foi com o 
poder do nome de Rama que os macacos 
fizeram uma ponte sobre o oceano a fim de 
que Rama e Seu exército alcançassem Lanka. 
Rama teve que lutar contra Ravana, o rei dos 
demônios. Durante a batalha, Lakshmana foi 
atingido por um projétil e ficou inconsciente. 
Rama ficou extremamente perturbado e 
lamentou: “Eu posso conseguir uma esposa 
como Sita, mas não posso conseguir um irmão 
como Lakshmana”. Então, Hanuman trouxe 
Sushena, o médico de Lanka, que disse: “Existe 
uma erva chamada Sanjivini, em uma 
montanha na região do Himalaia. Se você 
trouxer essa erva, Lakshmana poderá 
recobrar a consciência”. Hanuman foi 
incumbido de buscar a erva Sanjivini para 
trazer Lakshmana de volta à vida. Hanuman 
não sabia exatamente como era a erva. Assim, 
ele ergueu a montanha inteira onde a erva 
existia e a colocou diante de Rama. Com o 
auxílio da erva, Lakshmana recobrou a 
consciência. Então, Rama o abraçou e disse: 
“Laksmana! Minha vida não tem significado 
sem você. Você sempre esteve Comigo e Me 
protegeu de muitas maneiras. Não há ninguém 
mais querido para Mim, neste mundo, do que 
você. Em verdade, você é verdadeiramente a 
Minha vida”. Lakshmana exultou de alegria ao 
ouvir as amáveis palavras de Rama. No fim, 
Rama matou Ravana e resgatou Sita da prisão. 



Enquanto isso, o período dos 14 anos de 
exílio de Rama havia terminado. Como o prazo 
de 14 anos chegara ao fim e Bharata não via 
sinais do retorno de Rama para Ayodhya, ele 
se aprontou para desistir de sua vida 
queimando-se em uma fogueira. Quando 
Rama percebeu a situação, Ele enviou 
Hanuman na frente para informar Bharata que 
Ele estava a caminho, voltando para Ayodhya. 
Bharata ficou exultante de felicidade ao ouvir 
as boas novas. Todo o povo de Ayodhya, assim 
como Bharata e a família inteira, aguardavam 
ansiosamente a chegada de Rama a Ayodhya. 
Quando Rama, Lakshmana e Sita desceram 
do Pushpaka Vimana3, Bharata e todo o povo 
de Ayodhya lhes ofereceram um caloroso 
acolhimento. Logo após a chegada de Rama 
em Ayodhya, foram feitos preparos para Sua 
coroação. O povo de Ayodhya estava cheio de 
entusiasmo diante da perspectiva de Rama vir 
a tornar-se rei deles. 

Valores Éticos e Morais no Ramayana 

Os estudantes agora acabaram de cantar 
este bhajan: “Kausalyatmaja Rama Charan, 
Vaidehi Priya Rama Charan, Hanumatsevita 
Rama Charan, Bharatarchita Sri Rama Charan, 
Ahalyodharaka Rama Charan, Lakshmana 
Sevita Rama Charan, Prasanthi Niketana Rama 
Charan” (“Venere sempre os Pés de Lótus de 
Rama, filho de Kausalya, que são caros a Sita, 
são servidos por Hanuman e venerados por 
Bharata, que redimiram Ahalya, são servidos 
por Lakshmana e são a morada da paz 
suprema”) (forte aplauso). Rama tinha grande 
amor por Lakshmana, mais do que a qualquer 
outro. Do mesmo modo, Lakshmana amava 
Rama profundamente. Ele nunca desobedeceu 
às ordens de Rama. Na verdade, todos os 
irmãos – Rama, Lakshmana, Bharata e 
Satrughna – tinham um grande amor um pelo 
outro. Eles governavam Ayodhya com grande 
unidade. Não era somente Rama quem 
administrava o reino inteiro; todos os seus 

irmãos O ajudavam na condução dos negócios 
do reino. 

O Ramayana nos ensina muitas lições sobre 
moralidade e ética. Todos os personagens 
desse grande épico estabeleceram grandes 
ideais para a humanidade seguir. Mais doce do 
que o açúcar, mais saboroso do que a 
coalhada, mais doce até mesmo do que o mel é 
o nome de Rama. Existe algo maior do que o 
nome de Rama? Devemos compreender essa 
verdade e meditar sobre Seu nome dia após 
dia. Na verdade, todos os épicos como o 
Ramayana nos ensinam muitos valores morais 
e éticos. A verdade é o mais alto desses 
valores. Sathyannasti Paro Dharma (Não 
existe dharma maior do que ater-se à 
verdade). O dharma nasce de Sathya 
(Verdade), do dharma surge a paz e da paz 
surge o amor. Onde existe amor não pode 
haver nenhum ódio. Aquele que tem amor 
será fiel à não violência. Sathya (Verdade), 
dharma (Retidão), shanti (Paz), prema (Amor 
Divino) e ahimsa (Não violência) são os cinco 
valores humanos fundamentais. Aquele que 
pratica esses valores humanos é um ser 
humano no verdadeiro sentido da palavra. Se 
lhe faltar apenas um deles, ele não pode ser 
chamado de um perfeito ser humano. Por isso, 
devemos desenvolver todos esses cinco 
valores. Infelizmente, quando olhamos para o 
cenário atual, não vemos a verdade em lugar 
nenhum e nem mesmo ouvimos a palavra 
“dharma”. Por isso, o homem hoje é 
atormentado pela inquietação. O povo quer 
paz, mas o que ele consegue são apenas 
fragmentos da paz! Devido à falta de paz, o 
amor se tornou inexistente no homem. 
Portanto, devemos desenvolver a paz. Só 
então o amor vai se desenvolver em nós. 
Quando o amor se enraíza dentro de nós, não 
teremos inimigos. Então, todos se tornarão 
nossos amigos. Assim, o homem deve 
desenvolver o amor e considerar a todos seus 
irmãos e irmãs. Esta é a essência principal do 
Ramayana. 



É somente para demonstrar o princípio do 
amor que eu me encarreguei deste projeto de 
moradias em favor das pessoas de Orissa 
atingidas pelas enchentes. Devemos amar e 
ajudar uns aos outros. A calamidade que 
atingiu o povo de Orissa pode acontecer com 
qualquer um. Quando os tornamos felizes, 
também ficamos felizes. Portanto, devemos 
todos estar unidos. 

 
Caminhemos todos juntos, cresçamos todos 

juntos,  
Fiquemos todos unidos e cresçamos juntos em 

inteligência  
Vivamos juntos com amizade e harmonia 

(Canção em télugo) 
 
Somente quando crescemos juntos em 

inteligência pode haver unidade. Devemos 
caminhar e trabalhar com unidade. Ninguém 
deve odiar ninguém. Se qualquer pensamento 
de ódio surge em você por um momento, você 
deve espantá-lo para longe, imediatamente, e 
desenvolver o sentimento de unidade. 
Somente o amor une a todos. 

(Bhagavan concluiu Seu discurso com 
o bhajan, “Prema Mudita Manase Kaho Rama 
Rama Ram …”) 
 
Extraído do discurso de Bhagavan por 
ocasião do Sri Rama Navami, no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 3 de 
abril de 2009.  
 
1 N. T. O Sri-Ramnavami é um festival dedicado à 
memória do Senhor Rama. Ocorre no nono dia (navami) 
do Shukla Paksha (fase crescente da Lua), no mês de 
Março – Abril. O festival, que dura 9 dias, comemora o 
nascimento de Rama ( sétimo avatar de Vishnu) o qual 
é lembrado por seu próspero e correto reinado. 
2 N. T. Épico sânscrito, atribuído ao poeta Valmiki, que 
conta a história do príncipe Rama (sétima encarnação 
de Vishnu). Não é possível datá-la com precisão (500 
aC. - 100 a.C.). Contém os ensinamentos dos antigos 
sábios hindus e os apresenta através de alegorias na 
narrativa e a intercalação do filosófico e o devocional. 
3 N. T. Veículo voador mitológico, descrito na literatura 
antiga da Índia. 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM 

 

O ALEGRE FESTIVAL DE UGADI 

O Ano Novo de Ugadi começou de forma 
maravilhosamente alegre e auspiciosa em 
Prasanthi Nilayam, onde foi celebrado no dia 
27 de março de 2009 na Divina Presença de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. O Sai Kulwant 
Hall, local das comemorações, foi decorado 
com extremo bom gosto nessa ocasião com 
bandeirinhas, guirlandas, tecidos decorativos, 
arcos, folhas de mangas e bananeiras, cachos 
de mangas cruas e flores de várias 
tonalidades. 

O ponto alto do programa de Ugadi deste 
ano foi uma apresentação musical para elevar 
a alma, realizada pelos estudantes da Escola 
de Música Sathya Sai Mirpuri e da 
Universidade Sri Sathya Sai. O programa 
começou às 17h, após o divino darshan de 
Bhagavan no Sai Kulwant Hall. Os estudantes 
começaram o programa com uma música 
especialmente composta por eles para Ugadi. 
Executada de forma comovedora e 
manifestando o amor por Bhagavan, a música 
criou uma aura de bhakti (devoção) que 
envolveu todo o grupo de devotos no Sai 
Kulwant Hall, que estava totalmente lotado. 
Depois houve o famoso “Appa Rama Bhakti 
Yento Goppara”, de Thyagaraja Kriti, que 
começou com um Alap (primeira seção de 
uma peça musical). Os dois cantores que 
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apresentaram o Alap floresceram 
inteiramente com a música, como cantores 
clássicos experientes, gerando aplausos 
espontâneos do público. Depois houve uma 
canção sufi, que também foi muito bem 
executada. O brilho dos cantores foi 
testemunhado na canção seguinte, que 
também era uma canção clássica de 
Hindustani, “Aaj Mero Piya Ghara Aaya”, que 
acabou sendo uma melodia emocionante. Ela 
mostrou não apenas a habilidade dos artistas, 
como também o trabalho árduo realizado por 
eles durante a prática. Em seguida, foi 
apresentada a canção devocional que 
descrevia o amor das Gopikas por Krishna. Por 
fim, três alunos cantaram uma música 
namavali, “Hari Guna Gao”. A apresentação 
cheia de sentimento criou uma sinergia entre 
cantores e ouvintes em um único fluxo de 
devoção e garantiu um final conveniente para 
esse programa musical emocionante. Para 
todos os gostos, foi um desempenho 
maravilhoso dos estudantes, que mantiveram 
o público fascinado por mais de uma hora. Ao 
final, Bhagavan derramou Suas benções sobre 
os cantores. Depois, distribuiu-se para 
todos prasadam abençoada por Bhagavan. 
Este programa memorável de Ugadi durou até 
o momento do arathi para Bhagavan às 
18h10min. 

SRI RAMA NAVAMI EM PRASANTHI 
NILAYAM 

O sagrado festival de Sri Rama Navami foi 
comemorado em Prasanthi Nilayam no dia 3 
de abril de 2009. Esse dia se tornou 
duplamente abençoado quando Bhagavan não 
apenas deu Sua mensagem divina de amor e 
serviço para a humanidade em Seu discurso 
de Sri Rama Navami, como também derramou 
Suas bênçãos sobre as 181 famílias vítimas da 
enchente de Orissa, que receberam as chaves 
abençoadas por Bhagavan das novas casas 
construídas para elas pelo Sri Sathya Sai 
Central Trust. Essa foi a primeira prestação 

das 700 casas que estão sendo construídas 
pelo Sri Sathya Sai Central Trust para as 
famílias vítimas da enchente de Orissa, cujas 
casas foram levadas pela enxurrada 
devastadora de setembro de 2008.  Além das 
chaves das casas, também foram distribuídos 
para esses 181 beneficiários roupas novas, 
utensílios e outros itens domésticos 
necessários, abençoados por Bhagavan. 

Programa Cultural dos Jovens de 
Orissa 

Nas vésperas de Sri Rama Navami, em 2 de 
abril de 2009, a Organização Sri Sathya Sai de 
Orissa organizou um programa cultural no Sai 
Kulwant Hall, que compreendeu três partes. A 
primeira parte do programa foi o “sopro das 
conchas”, realizado pelos moradores das 
regiões afetadas pela enchente em Orissa, 
como marca das boas-vindas a Bhagavan. O 
sopro das conchas foi feito por três jovens que 
vieram na frente do palco em seus trajes 
tradicionais e ofereceram seus cumprimentos 
a Bhagavan enquanto sopravam as conchas 
continuamente.  

 

 

 O “Pala”, um estilo de arte folclórica de Orissa, 

ganhou vida no Sai Kulwant Hall no dia 2 de 

abril de 2009 quando os jovens de Orissa 

fizeram uma apresentação sobre o tema do 



auxílio e reabilitação das vítimas das enchentes 

de Orissa que Bhagavan está proporcionando. 

O segundo ponto do programa foi o 
“Pala”, uma forma de arte folclórica 
tradicional de Orissa em que o tema é 
explicado através de diálogos intercalados 
com canções, músicas, representações e 
danças. O tema da apresentação Pala dos 
jovens de Orissa foi o alívio e a reabilitação 
dos moradores afetados pela enchente na 
região através da profunda graça de 
Bhagavan. Os jovens, em sua apresentação, 
contaram a história patética da devastação 
causada pelas inundações de 2008 e 
explicaram como Bhagavan veio em resgate 
neste período crítico da vida deles, e como os 
voluntários da Organização Sai de Orissa 
ofereceram um alívio oportuno para as 
vítimas da enchente. No final do programa, 
Bhagavan abençoou os jovens e também 
materializou uma corrente de ouro para o ator 
principal. O último ponto do Programa foi uma 
dramatização intitulada “Sabari Ki Pratiksha” 
(a espera de Sabari). A peça retratou a história 
de vida de Sabari, que gastou toda sua vida 
lembrando o Senhor Rama e aguardando por 
Ele com devoção única, que rendeu frutos 
quando Rama e Lakshmana vieram até a 
residência dela na floresta durante a busca 
deles por Sita. A peça contou de forma linda 
como o Senhor Rama derramou Seu amor e 
Suas bênçãos sobre este devoto ardente, 
partilhou dos frutos oferecidos por ele e 
cumpriu seu desejo de se fundir com Ele. No 
final da apresentação, Bhagavan abençoou o 
elenco e lhes deu a ansiada oportunidade de 
bater fotos em grupo com Ele. O programa 
durou até o momento do arathipara Bhagavan 
às 18h45min. 

 

Cena da peça “Sabari Ki Pratiksha” 

interpretada pelos jovens Sai de Orissa,  

na véspera do Sri Rama Navami, no dia 2 de 

abril de 2009. 

No dia de Sri Rama Navami, o Sai 
Kulwant Hall foi lindamente decorado com 
bandeirinhas, grinaldas e flores. Bhagavan 
entrou no recinto às 9h20min em Sua túnica 
amarela cintilante entre cantos de hinos 
védicos realizados por estudantes e derramou 
Suas bênçãos sobre os devotos saudosos. Na 
varanda, Bhagavan abençoou especialmente 
as famílias das vítimas das inundações de 
Orissa, que estavam sentados bem na frente. 
Os dirigentes da Organização de Seva Sri 
Sathya Sai de Orissa trouxeram as chaves das 
casas em bandejas para Bhagavan abençoar. 
Depois que as chaves foram abençoadas por 
Bhagavan, foram distribuídas para todos os 
beneficiários, homens e mulheres, junto com 
utensílios e outros itens domésticos 
necessários. Depois, Bhagavan foi até as filas 
desses beneficiários e derramou Suas bênçãos 
sobre todos. No final, uma prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída a eles 
e a outros devotos no Sai Kulwant Hall.    



 

As chaves das casas construídas pelo Sri Sathya 

Sai Central Trust foram distribuídas a 181 

famílias afetadas de Orissa no dia 3 de abril de 

2009, o dia sagrado de Sri Rama Navami. 

O programa, que começou logo depois da 
chegada de Bhagavan no Sai Kulwant Hall às 
9h20min, terminou às 10h20min, com 
o arathi a Bhagavan. 

Discurso de Sri Rama Navami de 
Bhagavan 

À tarde, Bhagavan abençoou os devotos 
com Seu discurso de Sri Rama Navami. Antes 
do Discurso de Bhagavan, dois palestrantes 
distintos se dirigiram ao público. Ao 
apresentar os dois palestrantes, Sri V. 
Srinivasan, presidente das Organizações de 
Seva Sri Sathya Sai de toda a Índia, descreveu 
como o amor de Bhagavan fluía como um rio 
para os afetados pelas enchentes e para as 
pessoas necessitadas de Orissa, para os quais 
Ele tinha construído casas novas e de pucca 
(concreto). 

O primeiro palestrante que se dirigiu ao 
público foi Sri Ramesh Chandra Panda, 
membro do Tribunal Administrativo Central. 
O distinto palestrante mencionou o Projeto de 
Reabilitação das Inundações de Orissa do Sri 
Sathya Sai Central Trust como um projeto 
exclusivo e descreveu como Bhagavan estava 
cuidando dos pobres e das pessoas 
necessitadas do país ao fornecer a eles água 
potável, educação e saúde. Ao final do 

discurso, Bhagavan abençoou Sri Panda e 
também lhe materializou uma corrente de 
ouro. O segundo palestrante foi Sri Kondal 
Rao, ex-engenheiro chefe do Governo de 
Andhra Pradesh, que estava associado com 
todos os projetos de construção e de água de 
Bhagavan, incluindo o atual. O ilustre 
palestrante falou sobre o caos causado pelas 
inundações em Orissa em setembro de 2008 e 
descreveu como Bhagavan e a Organização Sai 
de Orissa tinham vindo resgatar as vítimas da 
enchente ao empreender várias medidas para 
atenuar a situação, incluindo a entrega de 
novas casas para 700 famílias. Além da 
construção das novas casas para as famílias 
em necessidade, Bhagavan também estava 
construindo as escolas que foram danificadas 
pelas inundações, acrescentou Sri Kondal Rao. 

Depois desses discursos, Bhagavan 
abençoou os devotos com Seu doce Discurso, 
no qual descreveu como os indianos tinham 
obtido grandes avanços no campo da 
espiritualidade, não se importando com a 
escassez material e mundana. A devoção deles 
por Deus e a fé resoluta Nele eram a causa da 
paz e do progresso da Índia, acrescentou 
Bhagavan. (Texto completo nesta edição.) Ao 
terminar o Discurso de Bhagavan, distribuiu-
se prasadam para todos os devotos presentes 
no Sai Kulwant Hall. As celebrações de Sri 
Rama Navami em Prasanthi Nilayam 
chegaram a um final feliz com a oferta 
do arathi a Bhagavan às 19h. 

APRESENTAÇÕES DO ANO NOVO DE 
VISHU E TAMIL 

As atividades duplas de comemoração de 
Vishu (Ano Novo em Kerala) e o Ano Novo 
Tamil foram realizadas em Prasanthi Nilayam 
com grandes festividades e devoção no dia 14 
de abril de 2009. Nesta ocasião, foram 
organizados programas de três dias, de 12 a 
14 de abril de 2009, pelas Organizações de 
Seva Sri Sathya Sai de Kerala e Tamil Nadu. Um 
grande número de devotos, os jovens Sai, as 



crianças de Bal Vikas, juntamente com seus 
gurus e pais, vieram desses dois estados para 
comemorar essas atividades próximos a 
Bhagavan. 

As festividades começaram dia 12 de abril 
de 2009, com um concerto carnático (música 
clássica do Sul da Índia) apresentado pelos 
irmãos Thrissur, Sree Krishna Mohan e 
Ramkumar Mohan, ex-alunos do programa 
Bal Vikas de Kerala. O concerto, que contou 
com Thyagaraja Kirtans, composições 
clássicas e canções devocionais populares, 
como “Bho Shambho Siva Shambho 
Swayambho” e “Pibare Rama Rasam”, foi um 
rico banquete para os devotos e os 
conhecedores de música carnática. Através de 
sua doçura e de execuções cheias de 
sentimentos, os cantores não apenas 
conquistaram o público como também 
demonstraram seu talento e maturidade. O 
programa, que havia começado às 17h45min, 
depois do divino darshan de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, terminou às 18h15min. No fim 
do programa, Bhagavan abençoou os cantores 
e distribuiu roupas a eles e aos artistas que 
estavam junto. Depois de uma breve sessão 
de bhajans, o programa terminou com 
o arathi a Bhagavan, às 18h30min. 

 

 

Uma cena da peça “Madhuram Gayathi”, 

apresentada pelas crianças de Bal Vikas de 

Kerala como parte das celebrações de Vishu em 

Prasanthi Nilayam. 

No dia 13 de abril de 2009, as crianças 
de Bal Vikas de Kerala apresentaram uma 
peça intitulada “Madhuram Gayathi”, que 
retratou o amor divino de Radha e das Gopikas 
por Krishna, significando o laço eterno de 
amor entre jivatma (alma) e paramatma 
(Deus). A peça começou com uma linda dança 
realizada pelas crianças às 17h50min, após 
o darshande Bhagavan no Sai Kulwant Hall. 
Durante a encenação de quase uma hora, as 
crianças descreveram como a pureza do amor 
de Radha e das Gopikas chegou ao nível 
divino. A boa apresentação das crianças, a boa 
dança e uma música doce criaram um estado 
de devoção no público. Ao final da peça, às 
18h45min, Bhagavan abençoou as crianças, 
posou para fotos em grupos e distribuiu-lhes 
roupas. Depois, prasadam abençoada por 
Bhagavan foi distribuída para todos. O 
programa encerrou-se às 18h50min com 
o arathi a Bhagavan. 

No dia de Vishu e no Ano Novo de 
Tamil, em 14 de abril de 2009, o Sai Kulwant 
Hall apresentou uma aparência festiva com 
cartazes, grinaldas, bandeirinhas, guarda-
chuvas coloridos, flores e decorações com 
folhas de palma, coco e bananeiras. O 
Vishukkani, o símbolo de Vishu, foi colocado 
na frente do palco pelos devotos de Kerala, 
enquanto decorações atraentes foram 
posicionadas no palco pelos devotos de Tamil 
Nadu. 

 

A peça “Sai Yuva Shakti” apresentada pelos 

jovens Sai de Tamil Nadu no Ano Novo de Tamil 



destacou a transformação que estava sendo 

realizada pelos Jovens Sai nos vilarejos. 

À tarde, Bhagavan entrou no Sai Kulwant 
Hall às 17h15min. Logo depois, os Jovens Sai 
de Tamil Nadu apresentaram uma peça 
chamada "Sai Yuva Shakti", descrevendo a 
transformação que estava sendo realizada nas 
vilas pelas atividades de seva dos jovens do PJ, 
no Programa Integrado de Vilarejos das 
Organizações de Seva Sri Sathya Sai da Índia. 
Seguindo os ideais de seva nos campos de 
educação, saúde e fornecimento de água, 
exemplificados pelos estupendos projetos de 
Bhagavan, os jovens Sai estavam promovendo 
uma mudança positiva nas vilas, destacou a 
peça. A peça também apresentou, através da 
história de um jovem Sai, como a política com 
princípios poderia transformar a sociedade e 
restaurar a glória original da Índia. Um bom 
tema, uma excelente direção, coreografia 
perfeita e acessórios apropriados 
transformaram a peça em uma apresentação 
excepcional. Ao final da apresentação, 
Bhagavan abençoou os jovens e posou para 
uma sessão de fotos com eles. O programa 
terminou às 18h40min, com o arathi a 
Bhagavan depois de uma breve sessão 
de bhajans e a distribuição de prasadam. 

DUAS APRESENTAÇÕES ESPECIAIS DE 
MÚSICA 

Dois programas especiais de músicas 
devocionais foram realizados no Sai Kulwant 
Hall nos dias 4 e 5 de abril de 2009, e ambos 
encantaram os devotos por sua qualidade 
musical excelente e por seu estilo 
diferenciado. O programa no dia 4 de abril de 
2009 apresentou o estilo de arte folclórica de 
Burra Katha, por meio do qual três estudantes 
da Universidade Sri Sathya Sai descreveram a 
glória do Avatar da Kali Yuga, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba, em doces canções em télugo 
e em diálogos envolventes. O programa, que 

começou às 17h50min, terminou com 
o arathi às 18h40min. 

O programa do dia 5 de abril de 2009 
contou com canções devocionais em inglês 
que foram apresentadas pela famosa cantora 
Dana Gillespie em seu estilo inimitável. A 
talentosa cantora cantou seis canções 
devocionais, todas cheias de profundo 
significado e devoção, realçando o poder e a 
beleza do amor. Os estudantes da 
universidade ofereceram um excelente apoio 
instrumental à cantora, e eles também a 
acompanharam cantando algumas canções 
devocionais em inglês. O programa, que 
começou às 17h45min, terminou com o arathi 
às 18h30min. 

BHAGAVAN INAUGURA O ANEXO DO 
SHOPPING CENTER SSSBSS 

 

O Anexo do Shopping Center Sri Sathya Sai 

Bhakta Sahayak Sangh, inaugurado por 

Bhagavan em 16 de abril de 2009. 

Na tarde do dia 16 de abril de 2009, 
Bhagavan graciosamente inaugurou o Anexo 
do Shopping Center Sri Sathya Sai Bhakta 
Sahayak Sangh cortando a fita e acendendo a 
lâmpada sagrada. Bhagavan chegou ao local às 
16h45min e ficou aproximadamente 45 
minutos lá. Swami circulou por todos os 
andares e abençoou a equipe e os devotos do 
Bhakta Sahayak Sangh. Depois dos bhajans, foi 
oferecido o arathi a Bhagavan. 



EASWARAMMA WOMEN’S WELFARE 
TRUST 

Desde sua concepção em 2005, o 
Easwaramma Women’s Welfare Trust 
(EWWT) já realizou 45 acampamentos 
médicos de mães e filhos, realizando um total 
de 12.525 check-ups nas mães e 25.593 em 
crianças. Trinta vilarejos no Sathya Sai Mandal 
são atendidos atualmente.  Em 2009, todo o 
Mandal será atendido. O EWWT também já 
distribuiu em doações caridosas milhares de 
filtros de água, kits de higiene e para 
crianças, saris, pacotes de comida, 
medicamentos, candelabros, fogões e lençóis 
nesses vilarejos. Esses programas não 
terminarão, sendo continuados no futuro. 

 

ESPECIAL: ENTREVISTA 

VIVENCIANDO A DIVINDADE DE 
BHAGAVAN 

“Era cerca de meia-noite quando o Dr. Bhaskar 
Rao me acordou e disse: “Você sentiu o cheiro 
de algo muito perfumado?”. Era uma 
fragrância muito forte de vibhuti – foi algo 
fascinante. Mas nada aconteceu, apenas 
sentimos o cheiro. Na manhã seguinte, saímos 
para o nosso banho e, quando retornamos – 
cerca de 6h da manhã –, vimos esse homem 
sentado na cama e cantando “Raghupathi 
Raghava Raja Ram”! Eu quase desmaiei. Era 
tão engraçado, era tão fascinante. Aquele 
homem praticamente morto estava cantando 
bhajans!”, disse o Dr. Keki Mistry, narrando 
diversos incidentes de curas miraculosas de 
doenças fatais realizadas por Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba, durante sua entrevista com o 
Dr. G. Venkataraman, ex-vice-reitor da 
Universidade Sri Sathya Sai. 

- Sai Ram, dr. Mistry. É muito bom vê-lo aqui 
neste estúdio. Daqui, levamos as experiências 
de muitos devotos a pessoas de todo o mundo. É 
agora um grande prazer tê-lo aqui para 
conversar conosco. Você poderia se apresentar 
brevemente e nos contar como chegou até 
Swami? 

Eu sou ortodontista e atendo na cidade 
de Mumbai há 45 anos. Em meados de 1965, 
de repente descobri que estava perdendo 
minha voz e desenvolvi uma tosse muito séria. 
Eu tossia quase todo segundo. Simplesmente 
não podia dormir ou me deitar. Precisava 
passar as noites sentado exatamente desta 
forma. Então, resolvi consultar um 
especialista. Descobriram que eu tinha um 
nódulo na garganta – do tamanho de uma bola 
de golfe! Quando isso aconteceu, significou o 
fim da minha vida profissional, pois todo pai 
que trazia seu filho para se tratar comigo 
queria fazer perguntas, e eu simplesmente não 
era capaz de responder. O próprio fato de eu 
estar falando com você é um milagre de Baba. 
 Naquela época, eu li o livro do professor 
Kasturi chamado “Sathyam Shivam 
Sundaram”, e li com muito interesse. Na 
verdade, eu o lia durante a noite inteira. Disse 
a mim mesmo: “Talvez eu deva encontrar Sri 
Sathya Sai Baba, talvez esse milagre possa 
acontecer comigo!”. Logo depois, ouvi dizer 
que Baba estava em Mumbai. Certo dia, 
enquanto andava pelos Jardins Suspensos em 
Malabar Hills, um rapazinho veio até mim e 
disse “Baba está chamando você”. Fui lá, era a 
casa de Sri P. K. Savant. Era a casa de um 
ministro, então a polícia estava lá. 
  Eu não conhecia Baba nem Sua rotina. 
Ele já havia dado darshan e havia se retirado. 
Os policiais me impediram de entrar. Eu disse 
“Baba me chamou”. Eles perguntaram: “Quem 
lhe disse isso?”. Eu me virei e disse: “Este 
garoto…”, mas não havia nenhum garoto 
quando olhei para trás! O oficial de polícia 
olhou para mim e disse: “Você parece um 
homem culto. Por que está fazendo isso? 
Todos querem entrar aqui”. 



 De qualquer forma, eu queria ficar. 
Meia hora se passou. Então, alguns policiais 
vieram até mim e perguntaram: “Por que você 
está esperando aqui? Baba não vai sair. Vá ao 
Gwalior Garden às 16h”. Ainda assim, esperei. 
Era o mês de maio. Estava muito, muito 
quente; costumava fazer muito calor em 
Mumbai. Fiquei esperando, de uma forma ou 
de outra. Por volta de quinze para as duas, 
decidi que esperaria até as 14h. Se Bhagavan 
Baba não saísse, eu voltaria para casa. Fazia 
muito calor e eu havia esperado no sol por 
quase duas horas, não estava passando bem. 
Por volta de cinco para as duas, Baba apareceu 
na janela do primeiro piso, olhou diretamente 
para mim e disse “Venha”. Havia duas 
senhoras vestidas com saris brancos que 
também esperavam. Elas também viram Baba. 
Eu não sabia quem Baba havia chamado – eu 
ou elas? Mas corri até o portão. Como o policial 
estava de costas para a janela, ele não havia 
visto Baba me chamar. Ele me impediu de 
passar, dizendo “Que absurdo é esse?”. Eu 
disse: “Baba realmente me chamou da janela”. 
Mas Baba não estava ali. Eu olhei em volta. 
Novamente, ninguém. Mas Swami veio até o 
térreo. Então, é claro, os policiais me deixaram 
entrar! 

 Quando eu O vi, lágrimas começaram a 
rolar pela minha face, simplesmente fluindo. 
Eu estava envergonhado. Havia aquelas 
senhoras que haviam entrado comigo e na 
frente delas eu estava chorando! Swami 
estava de pé e me olhava com doçura. 
Lágrimas caíram a Seus pés. Eu me senti muito 
à vontade com Ele. Então, Ele se dirigiu a mim 
e disse: “Kal Maa ko Lekar Aana, Maa ka 
Tabeeyat Theek Nahin Hai”. (“Venha com sua 
mãe amanhã. A saúde dela não está boa”.) 
Minha mãe não vinha passando bem, sendo 
portadora de uma asma crônica. Então, eu 
disse “Sim, Swami”. “Amanhã, às 9h, venha, 
por favor”, Ele disse novamente. Eu respondi: 
“Swami, não me permitem entrar”. Então, Ele 
falou com alguém e eles me deram 

autorizações para duas pessoas – minha mãe 
e eu. 

 Fui para casa e contei para minha mãe. 
Ela ficou muito feliz, sempre fora uma pessoa 
muito envolvida com espiritualidade. Se 
Swami havia me chamado, ele havia chamado 
outras 200 pessoas também. Era uma enorme 
aglomeração de 200 pessoas, todas em 
estágios diversos de doença. Estávamos todos 
sentados em uma sala. Ele chamava as pessoas 
para a sala de entrevistas separadamente. Fui 
o quarto a ser chamado, e entrei com minha 
mãe. Swami permaneceu ali e se dirigiu à 
minha mãe: “Você tem asma, tem dificuldade 
de respirar”. Mas ela não estava nem um 
pouco preocupada com ela mesma. Então, ela 
disse: “Swami, e ele?”. Mas eu parecia normal, 
a garganta não mostrava nada. Ele disse: “Eu 
sei, Maa. Opar Lump Hai (há um nódulo em 
cima). Pensamentos negativos, positivos. 
Operaçãokare, na kare (vai operar ou não)?”. 
Então, minha mãe fez a pergunta de um 
milhão de dólares: “Ele está ou não com 
câncer?”. Com grande autoridade, Baba disse: 
“Câncer? Ele, com câncer? Ele não é seu filho, 
ele é Meu rapaz. Ele apenas veio através de 
você. Não há câncer. Ele não pode ter câncer”. 
Então, Swami moveu suas mãos, materializou 
muito vibhutie colocou na mão da minha mãe. 
“O que devo fazer?”, perguntou ela. “Kha 
Jao (coma)!”, Baba respondeu. Ela engoliu 
tudo. Ele me chamou à parte e disse: “Não se 
preocupe. Vá e ore. Em três dias, você estará 
bem”. Eu era muito espiritual nesse sentido. 
Costumava acreditar muito na oração e na 
divindade, com a ressalva de que não 
conseguia acreditar em nenhum ser humano 
como sendo divino. 
  
- Quando você diz que ora bastante, quer dizer 
que ora do modo parsi? 

 Sim, de acordo com a fé na qual fui 
criado. Eu costumava ir ao templo de fogo. 
Costumava ir de três a quatro vezes por 
semana, mesmo enquanto estudante. Na 
verdade, eu não conhecia nenhuma linguagem 



formal nem a língua avesta, e não gostava de 
rezar em uma língua que não entendia. Eu 
costumava apenas ir ao templo e me 
comunicar. Fomos para casa. Então, eu 
percebi que, durante todo aquele tempo entre 
deixar a presença de Swami e chegar em casa, 
por 30 minutos, eu não havia tossido. De 
repente fiquei bem. Minha tosse parou e eu 
pude dormir. Pensei que algo psicológico ou 
hipnótico estava acontecendo. Dois ou três 
dias depois, Swami deixou Mumbai. 

 Neste ponto, devo dizer que alguns dos 
principais oncologistas haviam me consultado 
e haviam me recomendado a extração desse 
nódulo. “Vai interferir com a sua respiração”, 
“Não sabemos se é câncer”, “Poderemos dizer 
apenas depois da biópsia”, “Está 
aumentando”, “Você precisa retirá-lo”. Eu não 
fui a nenhum médico depois da partida de 
Swami. Seis meses se passaram; eu estava 
completamente curado, os sintomas haviam 
todos desaparecido. Eu não passei por uma 
vistoria médica nem por uma verificação de 
que o tumor estava ou não lá. Cerca de seis 
meses depois, tive uma crise de tosse muito 
séria. Cuspia sangue. Fiquei muito assustado. 
Fui a um cirurgião, que hoje ainda está vivo, 
com mais de 90 anos. “Dr. Heeru, por favor, me 
examine”, disse eu. Ele me examinou e 
perguntou: “Diga-me o que aconteceu. Isso é 
fantástico. Não há nada aqui, não há tumor 
nenhum. Como você o removeu? O que você 
fez? Quem o tratou?”. Então, eu lhe contei a 
história toda. Ele ouviu tudo com muita 
atenção e disse: “Sim, já ouvi falar sobre 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Você tem muita 
sorte. Eu já vi curas como essas. Vá, você é um 
homem muito abençoado!”. 
 
- Nesse ponto, você acreditava que era algum 
tipo de fenômeno psicossomático. Como mudou 
seu ponto de vista? Como a fé completa chegou 
até você? 

 Fico contente que você tenha me 
perguntado isso. Naquela mesma tarde, eu fui 
ao templo depois de encontrar com Baba. Orei 

para Zoroastro e disse: “Mostre-me um sinal. 
Realmente essa pessoa me salvou ou é um 
puro acaso? Quero ver um sinal”. Então, no fim 
da tarde, eu fui ao darshan de Swami, no 
Palácio Gwalior. Havia uma enorme 
aglomeração de pessoas e, de onde eu estava 
sentado, Swami parecia um pequeno ponto. 
Eu esperava que Ele viesse até mim, mas eu 
estava quase na última fila e em um lugar em 
que Swami não ia normalmente. E Swami 
caminhou até quase o meio da multidão e 
então se voltou em direção ao estrado. Mas, de 
repente, Ele se virou e veio direto a mim. Havia 
uma pedra perto do fim do gramado e eu 
estava sentado nessa pedra. Ele chegou perto 
de mim, colocou Sua mão no meu ombro e 
disse “Não pressione demais”. Eu não sabia o 
que aquilo significava, mas eu tomei isso como 
um sinal. Pensei “Por que, em meio a toda essa 
grande multidão, Ele falou comigo?”. Todas as 
outras pessoas começaram a me perguntar: 
“Ele o conhece? Você O conhece?”. O que quer 
que o incidente significasse, eu o tomei como 
um sinal! 

 Daí em diante, muitas coisas 
aconteceram. Minha mulher estava grávida do 
meu primeiro filho, mas ninguém na família 
sabia disso, exceto a mãe dela e a minha. E, 
com apenas três meses até a chegada do bebê 
à família, ela não contava a ninguém. Eu fui a 
Puttaparthi em 1965-66. Algumas vezes, Ele 
costumava chamar os médicos e falar conosco. 
Swami costumava fazer algumas perguntas. 
Eu normalmente ouvia. Ele olhou para mim e 
perguntou: “Você quer dizer ou perguntar 
algo?”. Eu disse: “Não, nada”. Mas preciso lhes 
dizer que minha mulher havia desenvolvido 
um problema engraçado de salivação. A todo 
segundo ela cuspia, e isso a deixava louca. Ela 
tinha muita salivação, que acabava saindo pela 
boca. Assim, de repente me lembrei da minha 
esposa e disse: “Minha esposa...”. Swami me 
interrompeu imediatamente depois e disse: 
“Eu sei, senhor, ela está grávida. Não se 
preocupe, em 22 de agosto, você terá um 



filho”. Eu não perguntei nada mais. Então, Ele 
disse “Chiranjivi (vida longa)!”. 

 Quando cheguei em casa, minha 
esposa disse: “Quero lhe contar algo. Não 
estou mais cuspindo nem salivando”. 
Perguntei quando havia parado e notei que, no 
exato momento em que falava com Swami, ela 
havia parado de salivar em excesso. Para 
resumir a história, tivemos um filho. Swami 
havia materializado uma fruta durante aquela 
conversa. Era uma tâmara seca. “Algumas 
horas antes de sua mulher ir para o hospital, 
faça com que ela coma esta fruta”, Ele dissera. 
Fizemos isso religiosamente e, em 22 de 
agosto, exatamente como Baba havia dito, 
meu filho nasceu. 
 
- Fantástico! 

 Fui visitar meu filho no hospital no 
terceiro dia e a bilirrubina dele havia subido 
para 10-11. Se a taxa de bilirrubina aumenta 
muito, ela pode causar danos cerebrais. Os 
médicos estavam tirando sangue do crânio do 
bebê para realizar a contagem. Minha esposa 
quase desmaiou vendo isso. Ela não sabia o 
que havia de errado e na sua cabeça ela dizia 
“Eles estão tirando sangue do crânio”. Isso a 
entristecia, mas ao mesmo tempo ela era forte. 
A bilirrubina às vezes subia para 10-13, mas 
ela dizia: “Não se preocupe. Swami disse 
‘Chiranjivi’. Ele viverá”. Quando Swami dissera 
“Chiranjivi”, tinha pensado que aquilo fosse 
um tipo de bênção casual. Mas naquele 
momento eu soube o significado. Assim, 
mantivemos a confiança e ele se recuperou. 
Esse incidente fortaleceu bastante nossa fé. 

Minha mulher não estava perto de 
Swami, mas a 1100 km de distância, e 
ninguém sabia que ela estava grávida. Não 
comentamos isso com ninguém. Mas Ele disse 
tudo. Eu não estava nem mesmo pensando na 
gravidez dela durante aquela entrevista. 
 
- Sua narração é fascinante. Peço que continue. 

 Estando com Swami há 40 anos, eu vi 
muitas coisas até agora. Swami costumava me 

dizer para ir trabalhar no Hospital Geral em 
Puttaparthi sempre que eu vinha até aqui. 
Certa noite, o Dr. Bhaskar Rao, de Andhra 
Pradesh, e eu estávamos de plantão perto da 
cama de um paciente, um cavalheiro sindhi, 
que era um tipógrafo em Madras (agora 
Chennai). 

 Essa pessoa estava no limiar da morte. 
Toda a família foi chamada para vir de 
Chennai. Era cerca de meia-noite quando o Dr. 
Bhaskar Rao me acordou e disse: “Você sentiu 
o cheiro de algo muito perfumado?”. Era uma 
fragrância muito forte de vibhuti – foi algo 
fascinante. Mas nada aconteceu, apenas 
sentimos o cheiro. Na manhã seguinte, saímos 
para o nosso banho e, quando retornamos – 
cerca de 6h da manhã –, vimos esse homem 
sentado na cama e cantando “Raghupathi 
Raghava Raja Ram”!  Eu quase desmaiei. Era 
tão engraçado, era tão fascinante. Aquele 
homem praticamente morto estava 
cantando bhajans! 

 Minha mãe era absolutamente 
devotada a Baba. Nada se interpunha entre ela 
e Baba. Certo dia, ela apareceu com uma 
grande bolha vermelha no ânus. Quando 
perguntei, ela disse: “Tenho sangrado com 
frequência”. Descobrimos que ela tinha câncer 
no reto. “Vá e conte para Swami”, disse ela 
para mim. Então, fui a Baba. Fui a Whitefield, 
mas Baba estava em Kodaikanal. “Vou ficar um 
pouco aqui e depois vou embora”, pensei. Mas 
Sri Ramabrahman, o zelador do ashram de 
Whitefield, me falou que, em um telefonema, 
Baba dissera: “O Dr. Mistry está aí, diga-lhe 
para não ir embora, estarei de volta no fim da 
tarde”. Então, eu fiquei. Quando Swami 
chegou, contei sobre o câncer da minha mãe. 
Swami então me olhou diretamente nos olhos 
e disse “O quê, doutor? As pessoas devem 
viver para sempre?”. Percebi que aquela era a 
Sua forma de dizer que ela ia morrer. Então, eu 
disse: “Swami, como filho, eu gostaria de Lhe 
pedir que ela tivesse uma morte pacífica!”. 
“Morte pacífica. Mangta Hai? Jao Milega (Você 



quer uma morte pacífica para ela? Vá, ela terá 
isso)”. 

 Eu era uma daquelas pessoas que 
Swami pedia para estar com Ele sempre que 
vinha a Mumbai. Havia alguns outros, como 
Inamdar e Satheesh, e Swami costumava 
permitir nossa presença no seu quarto. 
Fazíamos tudo – pegávamos água, 
separávamos as roupas que Ele vestiria, 
servíamos comida para Ele, etc. Durante uma 
das visitas de Swami a Mumbai, estávamos de 
serviço e eu estava alojado no próprio 
dharmakshetra (residência de Swami em 
Mumbai) 24 horas por dia. Eu não ia a nenhum 
outro lugar. 

 Então, certa noite – era uma sexta-
feira, recordo que eram 20h – minha mãe 
estava muito doente e ela foi internada no 
Hospital Geral Parsi. Recebi uma ligação 
telefônica do meu pai falando que o médico 
dissera que a condição dela era muito séria e 
que talvez ela não sobrevivesse à noite. Eu 
perguntei ao meu pai: “Ela está me 
chamando?”. “Não. Ela não está consciente”, 
respondeu. “Se ela não está me chamando, 
você acha que eu devo ir para ficar aí com 
você?”, repliquei. Swami se retirava às 20h. Eu 
não podia partir sem a permissão de Swami. 
Eu não havia falado com Baba e não podia 
bater na porta. Minha irmã pegou o telefone e 
disse: “Que absurdo é esse?”, e descarregou 
em cima de mim. “Bom, devolva o telefone ao 
meu pai”, disse, e lhe perguntei: “Você precisa 
de mim aí?”. “Não!”, foi a resposta. Então, 
decidi que ficaria no dharmakshetra e que 
rezaria por ela. O médico da minha mãe, que 
era um cirurgião renomado de Mumbai, 
também veio ao telefone e disse: “Keki, eu 
acho que ela não vai sobreviver até amanhã. A 
decisão é sua, ela é sua mãe. O pessoal está 
pedindo que eu fale com você”. Eu disse que 
ficaria na residência de Baba. Na manhã 
seguinte, às 7h, Swami abriu Sua porta e eu 
entrei. Swami sentou-se e estava olhando para 
alguns papéis. “Swami, houve um telefonema. 
Minha mãe não está bem. Você me dá Sua 

permissão para ir até lá?”, disse eu. Isso foi na 
manhã de sábado. “Na quarta-feira, Eu farei 
uma visita à casa de Savant e sua mãe está 
num hospital próximo. Vamos juntos visitá-
la”, Baba respondeu. Tomei isso como um 
sinal de que eu não devia ir e de que ela 
sobreviveria. Por volta desse horário, minha 
mãe retomou a consciência. “Não”, disse ela. 
“Deixem que ele fique com Baba.” 

 Na quarta-feira, Swami foi ao Hospital 
Geral Parsi para vê-la. Normalmente, eu 
costumava andar no carro com Swami aonde 
quer que Ele fosse. Eu sentava na frente e Sri 
Indulal Shah sentava ao lado de Swami no 
banco de trás. Assim, eu fui com Ele. Quando 
minha mãe viu Swami no hospital, ela olhou 
para Ele e perguntou: “Swami, o que significa 
isso? Milhares de pessoas estão esperando 
pelo Seu darshan e Você vem aqui ver esta 
velha senhora?”. Swami então me 
surpreendeu dizendo: “Veja, isso se 
chama bhakti (devoção)!”. Swami me mostrou 
o que era a verdadeira devoção. Ao mesmo 
tempo, ela era muito consciente do seu dever 
de anfitriã. “Sente-Se, por favor”, ela disse, e 
então ofereceu um pouco de água de coco para 
Swami. “Eu não sou o paciente”, disse Ele e 
pediu que ela se deitasse imediatamente. Ela 
havia sido operada e havia sido feita uma 
colostomia. Swami criou vibhuti e o colocou 
nela. Ele falou com ela por cerca de 10 a 15 
minutos. 

 Agora, imagine isso. O médico tinha 
dito: “Venha imediatamente, ela não 
sobreviverá até amanhã”. Mas Swami disse: 
“Nós a veremos na quarta-feira”. Minha mãe 
voltou do hospital para casa e viveu por mais 
um ano e meio depois disso. Ela morreu na 
nossa casa. Teve uma morte pacífica. 
 
-  Doutor Saheb, devo realmente agradecê-lo. É 
um grande prazer ouvi-lo falar sobre Bhagavan 
Baba. Sai Ram! 

 Sai Ram! 
 
 Cortesia: Radio Sai Global Harmony 



DISCURSO DIVINO: 25 DE FEVEREIRO 
DE 2009 

NENHUMA SOCIEDADE PODE EXISTIR 
SEM MORALIDADE 

A Paz e a Felicidade Está em Entoar o 
Nome de Deus 

Jantunam Narajanma Durlabham (de todos 
os seres vivos o nascimento humano é o mais 
raro). Por que se diz isso? Todo mundo quer 
progresso, prosperidade e bem-estar da 
sociedade. Há três princípios importantes 
através dos quais isso pode ser alcançado. São 
eles: daiva preeti, papa bheeti e sangha neeti 
(amor a Deus, medo do pecado e moralidade 
na sociedade). 

Proteja a Moralidade 

Para a moralidade prevalecer na sociedade, 
o indivíduo deve temer o pecado. Ele terá 
medo do pecado somente quando desenvolver 
amor a Deus. Portanto, é necessário que o 
homem desenvolva amor a Deus. Quando o 
homem desenvolve o amor por Deus, ele 
temerá o pecado e adotará a retidão na vida. 
Isso acarretará em moralidade na sociedade. 
O homem sem moralidade não pode ser 
chamado de ser humano, no real sentido do 
termo. Mas o homem moderno está 
totalmente imerso no pecado. Então, como 
pode ele ter amor a Deus? Ele poderá ter amor 
a Deus somente quando temer o pecado. Na 
verdade, o homem deverá considerar daiva 
preeti, papa bheeti e sangha neeti como seus 
três principais membros: pés, estômago e 
cabeça. 

 
Devido à ausência do medo do pecado e do 
amor a Deus, a humanidade se declinou em 

seres humanos, em detrimento da paz 
universal. 

(Poema em télugo) 

  
Daiva preeti, papa bheeti e sangha neeti 

são interdependentes. O homem terá medo do 
pecado, quando desenvolver amor a Deus. Ele 
desenvolverá moralidade, quando tiver medo 
do pecado. No sentido inverso, um homem 
desprovido de moralidade não terá medo do 
pecado e, por não ter medo do pecado, não 
amará a Deus. 

 

 

O homem deseja ter muitas coisas na vida; 
ele faz muitos tipos de yoga, meditação e 
penitências, mas tudo isso será inútil se faltar 
o medo ao pecado. Portanto, para conseguir 
moralidade na sociedade, o indivíduo deverá 
temer o pecado. Ele pode ganhar respeito e 
conseguir um lugar de honra na sociedade 
somente quando tiver moralidade. Nenhuma 
sociedade poderá existir sem moralidade. 
Portanto, devemos espalhar a moralidade na 
sociedade. A sociedade que se baseia na 
moralidade promoverá amor a Deus. Por 
outro lado, se a sociedade estiver sem alguma 
base moral entre seus membros não haverá 
nem medo ao pecado nem amor a Deus. 



Portanto, resguardar sua moralidade é o 
principal dever do homem. 

O altruísmo é a mais nobre virtude 

Um verdadeiro ser humano é aquele 
dotado de humanidade. Antes de qualquer 
coisa, ele deverá ter amor a Deus. Se ele se 
engaja em seva (atividades de serviço) sem 
amor a Deus, equivalerá a um ato de egoísmo 
apenas. Enquanto houver egoísmo no homem, 
ele não poderá realizar o Ser Interno. Na 
verdade, um peixe é melhor do que uma 
pessoa egoísta, no sentido de que o peixe 
limpa a água na qual se move1. O altruísmo é a 
mais nobre virtude. Vocês se consideram 
seres humanos, mas vocês têm humanidade e 
qualidades humanas? Se elas faltarem, qual 
será a diferença entre um homem, um animal 
e uma fera? Os animais pelo menos ajudam o 
homem no cultivo das colheitas, mas o homem 
hoje se tornou tão egoísta que não ajuda 
ninguém. Portanto, devemos nos perguntar: 
“Somos seres humanos, animais ou feras?”. 
Certamente não somos animais nem feras; 
somos seres humanos. Quando sabemos isso, 
desenvolvemos as qualidades humanas 
apropriadas. Todos devem pensar e se 
perguntar: “Temos as qualidades humanas ou 
não?”. Os valores humanos de sathya, dharma, 
shanti, prema e ahimsa (verdade, retidão, paz, 
amor e não violência) são como os cinco 
princípios vitais do homem. Vocês podem se 
chamar de ser humano somente quando 
possuir esses cinco valores humanos. Se esses 
cinco valores faltarem, quaisquer outras 
qualidades que tiverem não poderão fazer de 
vocês um real ser humano. 

O animal tem fome, desejo e raiva. Ele leva 
sua vida sem nenhuma restrição. Carece de 
gentileza e compaixão, que são as principais 
qualidades do ser humano. Desejo, raiva, 
ilusão, ganância, orgulho e inveja são comuns 
ao homem e ao animal. Aquele que não tem 
controle sobre essas qualidades animais é 
similar a um animal. O homem deverá mantê-

las sob controle e desenvolver sathya, dharma, 
santhi, prema e ahimsa. Devemos ter gentileza 
e compaixão por todos. Antes de mais nada, 
devemos ter amor. Podemos ter paz somente 
quando tivermos amor. Podemos ter 
satisfação na vida, somente quando 
combinamos paz e amor. Quando tivermos 
ambos – paz e amor – então, não teremos ódio 
e não feriremos ninguém. Se ferimos os 
outros, isso mostra que há raiva em nós. 
Tristeza é a reação da raiva. Portanto, o 
homem deverá desenvolver amor. Se, em 
algum momento, o sentimento de raiva e ódio 
aparecer em nós, devemos controlá-los. Esta é 
a qualidade de um ser humano. É por isso que 
devemos temer o pecado, amar a Deus e ter 
moralidade na sociedade. Quando 
desenvolvemos amor a Deus, todos os nossos 
pecados serão totalmente convertidos em 
cinzas. Por isso, se queremos que todos os 
nossos pecados sejam destruídos, devemos 
desenvolver amor por Deus. 

Raiva e Inveja São os Piores Inimigos 
do Homem 

Manushyanam Daiva Swarupam (o homem 
é divino). É por isso que todos os Avatares 
tomam a forma humana. Quando vocês têm 
forma humana, não devem dar espaço a 
qualidades animais. Mesmo que essas 
qualidades apareçam em vocês, devem 
mandá-las embora. Quando vocês têm 
qualidades animais, vocês não terão medo do 
pecado. Portanto, devem sempre amar, amar e 
somente amar! Raiva e inveja são os dois 
piores inimigos do homem. Aqueles que as 
tem não podem ser chamados de seres 
humanos. Tais pessoas não podem alcançar a 
divindade. Aqueles que se enfurecem a todo 
momento mostram falta de humanidade. 
Mostram somente suas qualidades animais. 
Portanto, antes de tudo, controlem a raiva e a 
inveja. É o que todos os textos sagrados, como 
o Gita e os Upanishads, ensinam. Esses 
sentimentos são mais poderosos e ferozes até 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Mai09/discurso.html#Nota1


mesmo do que um leão e estão sempre 
esperando para dominar você. A raiva do leão 
é de curta duração; o leão pode matar alguém 
em poucos minutos. Mas, se o homem abrigar 
raiva e inveja por meses e anos, não desistirá 
delas facilmente. Portanto, a raiva e a inveja 
são os mais temerosos inimigos do homem. 
Eles destroem os sentimentos de unidade e 
tolerância. 

 
A tolerância é a real beleza nesta terra 

sagrada de Bharat (Índia). De todos os rituais 
a fidelidade à verdade é a maior penitência. O 

mais doce sentimento deste país é o 
sentimento de amor pelas mães. 

(Poema em télugo) 
  

A real doçura reside no amor pela mãe. 
Devemos considerar amor e tolerância como 
nossa mãe e pai. Mas, infelizmente, esses dois 
sentimentos estão longe de serem vistos no 
homem de hoje. Quando você adquire essas 
duas virtudes, você não é nada mais do que 
Deus. Portanto, é essencial para o homem 
ter daiva preeti, papa bheeti e sangha neeti. O 
que significa papa bheeti? É o medo de ferir e 
insultar os outros. O pecado não significa, 
necessariamente, matar alguém. Ferir os 
sentimentos dos outros também equivale a 
matar. Por isso, cuide para não causar 
ferimento a ninguém, nem mesmo 
mentalmente. Abster-se de tudo isso é papa 
bheeti. Rama foi à floresta e matou aqueles que 
haviam cedido a atos pecaminosos a fim de 
aniquilar o pecado. Vibhishana também foi até 
Rama para ajudá-Lo a acabar com o pecado. 

 

Falem Sempre Palavras Doces  
 

Vibhishana era o irmão mais novo de 
Ravana. Eram três irmãos — Ravana, 
Kumbhakarna e Vibhishana. Vibhishana era 
sempre calmo e composto e estava isento de 
ódio, inveja e raiva, ao contrário do seu irmão 
mais velho Ravana. O terceiro irmão, 
Kumbhakarna, só queria comer e dormir. O 
próprio nome Ravana significava raiva, inveja 
e ódio, enquanto o nome Vibhishana indicava 
paz e quietude. O nome de um homem 
influencia sua natureza. Existem certos nomes 
que criam sentimentos agradáveis quando 
vocês o ouvem. Mas há alguns nomes que 
criam a sensação de medo e repulsa. Por 
exemplo, quando ouvimos o nome “cuco”, gera 
sentimentos sublimes e doces em nós. 
Ouvimos com grande prazer o cantar do cuco. 
Existe uma sensação agradável em seu 
próprio nome. Por outro lado, as pessoas 
atiram pedras no corvo, quando ele abre a 
boca. Devemos dar nomes aos nossos filhos 
com a devida consideração. É por isso que 
algumas pessoas dão nome aos filhos após 
terem levado em consideração a estrela do seu 
nascimento. 

Deveríamos ter nomes que são bons. 
Nunca deveríamos ter nomes que não sejam 
apropriados. O nome deve ser tal que dê 
origem a sentimentos de paz e doçura. 
Sathyanarayana é o nome desse corpo. Como 
é doce! Este nome foi dado por Kondama Raju, 
o avô deste corpo. Ele também mudou o nome 



da mãe deste corpo de Namagiriamma para 
Easwaramma, que significa a mãe de Easwara 
(Deus). Foi assim que o nome Easwaramma se 
tornou famoso em todo o mundo. Palavras 
como serpente e escorpião criam em nós um 
sentimento de medo por causa do veneno. 
Uma cobra tem veneno nas presas e um 
escorpião o tem na cauda. O veneno desses 
animais está localizado em determinadas 
partes de seus corpos. Mas atualmente o 
homem está cheio de veneno, do topo da 
cabeça ao dedo do pé. Não apenas seu 
discurso, mas todas as suas ações são 
venenosas. Algumas pessoas têm tanto 
veneno em suas conversas que, quaisquer que 
sejam as palavras que saem de sua boca, estão 
cheias de veneno. Elas ferem os sentimentos 
dos outros com essas palavras. Devemos 
manter nossas conversas livres de tais 
palavras venenosas e devemos falar sempre 
docemente. Há algumas pessoas que têm 
veneno mesmo em seus sorrisos. Mas não há 
veneno no amor. Deveríamos ter um sorriso 
cheio de amor. Swami sempre sorri 
amorosamente. Seu sorriso irradia felicidade. 
Você deve sempre ter um rosto sorridente. 
Nunca faça cara de “limão azedo”, pois reflete 
raiva, ódio e ciúmes. Tenha sempre um rosto 
sorridente. Você deve continuar sorrindo, 
mesmo que alguém o incomode. Então, a outra 
pessoa também vai parar de incomodá-lo e 
começará a sorrir. Quando você pergunta a 
alguém "como está, irmão?", ele também vai 
dizer "como está, irmão?", mesmo que seja seu 
inimigo. Como é a sua ação, assim será a 
reação. Assim como é o som, será a 
ressonância. Quando você pergunta 
carinhosamente a alguém "como vai você?", 
essa pessoa também vai perguntar "como vai 
você?". Tudo tem uma reação, reflexo e 
ressonância. Portanto, nossas palavras, nossas 
ações e nossa conduta devem ser boas. Esta é 
a principal qualidade de um verdadeiro ser 
humano. Devemos ser humildes e corteses em 
nossos discursos. Não causem medo enos 
outros. Nisso reside a verdadeira 

humanidade; caso contrário, as pessoas o 
rotularão como uma pessoa sem qualidades 
humanas. Nossas palavras e ações devem ser 
agradáveis para os outros. Quando uma 
pessoa dá um discurso, ela cita suas 
experiências como exemplo. Devemos narrar 
apenas boas experiências. Quando você se 
apresenta como estudante da Universidade 
Sri Sathya Sai, sua conduta deve estar de 
acordo com a reputação da instituição na qual 
você está estudando. Você deve respeitar e 
honrar seus entes mais velhos. Não veja o mal. 
Quando você se comporta dessa maneira, 
todos vão chamá-lo de "bom menino, bom 
menino”. Bom menino é Deus menino!2 Você 
deve ganhar essa boa reputação. Só então é 
que o ditadoJantunam Nara Janma 
Durlabham se tornará significativo. 
(Bhagavan cantou o bhajan "Hari Bhajan Bina 
Sukha Santhi Nahin..." e continuou Seu 
discurso.) Algum tempo atrás, quando fui para 
Chennai, algumas pessoas Me perguntaram: 
"Swami! As pessoas desejam ter paz e 
felicidade. Onde estão a paz e a felicidade?” 
Então, eu lhes dei a resposta nessa canção 
"Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin..." (Não 
pode haver paz e felicidade sem entoar o 
nome de Deus.) Bhajan significa a 
contemplação em Deus. E apenas isso é 
suficiente para nos dar paz e felicidade. A paz 
e a felicidade não estão separadas uma da 
outra. Elas podem ser alcançadas apenas 
através de Hari Bhajan. Alguém pode lhe 
perguntar:, "Sai Baba fala de paz e felicidade. 
Onde é que elas existem? O que você 
compreendeu?” Quando você lhes dá a 
resposta "Hari Bhajan Bina Sukha Santhi 
Nahin”, não haverá mais perguntas. A 
humanidade vai florescer somente quando 
houver daiva preeti, papa bheeti esangha 
neeti. Você será vitorioso no mundo inteiro 
quando tiver essas três qualidades; elas são 
suficientes. Você não necessita de nada mais. 
Cante a glória de Deus. Com isso, você vai 
estabelecer um grande exemplo para 
todos. Chala Santosham (muito feliz). 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Mai09/discurso.html#Nota2


Do Divino Discurso de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, em Prasanthi Nilayam, no 
dia 25 de fevereiro de 2009. 
 
1 N. de T. Jogo de palavras intraduzível 
entre fish (peixe) e selfish (egoísta).        
2 N. de T. No original, “Good boy is God boy!”. Swami 
faz um jogo de palavras intraduzível com good (bom) 
e God 

 

ESPECIAL: ESPLENDOR DA GLÓRIA 
DIVINA 

O AVATAR DO AMOR E DA 
COMPAIXÃO 

Alguns anos atrás, quando não existia ainda 
a estrada que ia direto de Prasanthi Nilayam a 
Bukkapatnam, a Escola Secundária Sri Sathya 
Sai de Bukkapatnam realizou sua celebração 
anual do Aniversário de Baba no dia 23 de 
novembro, como de costume.  Baba também 
abençoou os rapazes com Sua Presença. 
Depois dos bhajans, Baba discursava para os 
alunos, e Ele queria que todos os rapazes 
fossem para Puttaparthi e compartilhassem as 
comemorações que seriam realizadas lá com 
os devotos reunidos, assim como o banquete 
que estava sendo providenciado. 

 

 

Escola Secundária Sri Sathya Sai, 

Bukkapatnam. 

Ao retornar da escola para 
Karnatanagepalli de carro, Baba viu os 
rapazes caminhando no sol pela estrada que ia 
a Puttaparthi. Ele não conseguiu suportar a 
visão das crianças caminhando com 
dificuldades sob o sol, mesmo por uma 
distância de cerca de três quilômetros! Então, 
Ele parou o carro e pediu que eles 
aguardassem sentados à sombra das árvores, 
prometendo transportá-los de carro para 
Karnatanagepalli. O carro de Baba e outros 
três veículos que pertenciam a alguns devotos 
foram designados para essa tarefa especial, 
enquanto Baba esperava no outro lado do rio 
Chitravathi para que todos se juntassem a Ele. 
Os bhaktas (devotos) de Prasanthi Nilayam se 
perguntavam por que Baba estava levando 
tanto tempo para concluir a apresentação da 
Escola Secundária e retornar para eles! Levou 
três horas inteiras para que os carros 
conseguissem trazer os mais de 300 alunos da 
escola, e Baba começou Sua caminhada pelas 
areias do rio apenas depois que os professores 
Lhe asseguraram que nenhum menino sequer 
tinha ficado para trás. Provavelmente (ou 
melhor, com certeza), ninguém, nem mesmo 
as crianças, teria se importado com aquela 
curta caminhada de três quilômetros. Mas Ele, 
em Sua Misericórdia, se importou. 
 
Por N. Kasturi 
 “Sanathana Sarathi”, setembro de 1958. 
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NOTÍCIAS DOS CENTROS SRI SATHYA 
SAI 

MIANMAR 

Em 2 de maio de 2008, a tempestade 
tropical "Nargis" atingiu a capital de Mianmar, 
Yangon, e uma grande parte da região do delta 
do Ayerawaddy. Calcula-se que 200 mil 
pessoas morreram, e aproximadamente 
outros 2,5 milhões de pessoas foram afetadas. 
A convite do Governo de Mianmar, o Conselho 
Central Sathya Sai Baba da Malásia (SSBCCM), 
com a ajuda dos devotos de Cingapura e da 
Tailândia, assumiu a monumental tarefa de 
construir 51 novas casas, um templo e uma 
escola, e criar um novo vilarejo chamado Sri 
Sathya Sai Baba Village. Em 21 de dezembro 
de 2008, o vilarejo foi inaugurado. 

 

 

Sri Sathya Sai Baba Village, composta de 51 

casas, um templo e uma escola, construída pelo 

Conselho Central Sathya Sai Baba da Malásia  

para as pessoas afetadas pela tempestade 

"Nargis". 

O Governo de Mianmar ficou tocado e 
impressionado com a missão de Bhagavan e 
prometeu plena cooperação. A aldeia, 
construída em uma área remota, a cerca de 
oito horas de barco de Yangon, encontra-se 
afastada de qualquer cidade, loja, estrada, 
eletricidade e outras instalações. A construção 
aconteceu entre julho e dezembro de 2008. 
Para a inauguração, os funcionários do 

vilarejo, o exército e as crianças da escola 
deram inflamadas boas-vindas aos 
voluntários do SSBCCM. Banners e bandeiras 
com o nome de Bhagavan e o símbolo do Sarva 
Dharma (símbolo de todas as religiões) 
podiam ser vistos por toda parte, juntamente 
com enormes placas com o nome "Sri Sathya 
Sai Baba Village", que foram exibidas em locais 
bem visíveis do vilarejo. A cerimônia teve 
início com uma canção de boas-vindas cantada 
na língua local pelas crianças em idade 
escolar. Com uma oração para Bhagavan, Sri 
Billy Fong, presidente do SSBCCM, cortou a 
fita, marcando a inauguração oficial do Sri 
Sathya Sai Baba Village. Uma grande imagem 
de Bhagavan em sua abhayahasta (bênção) 
representa o principal adorno da parede do 
edifício escolar, enquanto a parede frontal de 
cada casa exibiu um símbolo do Sarva 
Dharma. 

TANZÂNIA 

A Sociedade Sri Sathya Sai da Tanzânia 
(SSSST) adotou a Escola Primária Uhuru 
Mchanganyiko para crianças cegas, localizada 
em Dar-es-Salam. Em 22 de novembro de 
2008, o Alto Comissário para a Tanzânia, o 
indiano Sri KV Bhagirath, visitou a escola. 
Deram-lhe as boas-vindas o presidente da 
SSSST, o Diretor da Escola e os devotos Sai. O 
Alto Comissário serviu o desjejum para os 
alunos. 

 

 



A Sociedade Sri Sathya Sai da Tanzânia vem 

servindo três refeições por dia para os alunos 

da Escola Primária Uhuru Mchanganyiko para 

Crianças Cegas em Dar-es-Salam há vários 

anos. A imagem mostra o café-da-manhã sendo 

servido às crianças. 

O jornal tanzaniano "Daily News" fez uma 
matéria sobre a atividade de serviço. Três 
refeições diárias vêm sendo fornecidas pela 
SSSST para essas crianças de forma contínua 
ao longo de vários anos. Muitas pessoas 
ilustres visitaram a escola. Em 2004, o então 
presidente da Índia, o Dr. A.P.J. Abdul Kalam, 
visitou a escola e doou vários computadores 
para os estudantes com deficiência visual. 
Também em outubro de 2008, médicos da 
Marinha indiana, funcionários do Alto 
Comissariado Indiano e devotos Sai visitaram 
a escola e realizaram atendimentos médicos 
gratuitos para os estudantes. 

CROÁCIA 

Em 23 de novembro de 2008, mais de 750 
pessoas se reuniram em uma sala de cinema 
para comemorar em Zagreb o 83º aniversário 
de Bhagavan. 

 

 

Aniversário de 83 anos de Bhagavan celebrado 

em Zagreb, na Croácia, em 23 de novembro de 

2008. 

Uma inspiradora exposição sobre a 
vida de Bhagavan e seu trabalho foi criada em 
17 de novembro de 2008 na entrada do 
cinema. O discurso de abertura feito pelo 

Coordenador Nacional da Organização Sai 
croata salientou a preciosidade e a beleza da 
vida humana e destacou que simplicidade e 
sinceridade são os caminhos para Deus. Em 
seguida, foi apresentado o livro "Sua História", 
que enfoca o amor de Bhagavan e Seus 
ensinamentos. Depois dessa apresentação, 
houve um espetáculo realizado por 20 alunos 
da Educação Espiritual Sai (SSE) sobre o tema 
da unidade das religiões e da unidade na 
diversidade. 

 

 

Apresentação dos alunos de Educação 

Espiritual Sai durante as celebrações do 83º 

aniversário de Bhagavan, em Zagreb, na 

Croácia. 

As crianças também apresentaram canções 
sobre os valores humanos, nas quais 
retrataram as boas ações e atitudes descritas 
nas canções. Muitos na platéia choraram de 
alegria com a apresentação. O programa 
terminou com entoação de bhajans. 

ITÁLIA 

No dia 14 de dezembro de 2008, foi 
realizada uma reunião de jovens no Centro 
Sathya Sai de Bolonha. Cerca de 20 jovens Sai 
e 20 adultos das regiões italianas de Emilia 
Romagna, Marche e Toscana estiveram 
presentes nessa reunião para estudar os 
ensinamentos, os valores e os princípios para 
a orientação dos jovens Sai. O tema do 
encontro foi "Fazer parte da Ala da Juventude 
da Organização Sathya Sai". As sessões de 
treinamento incluíram "A Organização Sathya 



Sai", "Trabalho em Equipe", "Valores Sathya 
Sai para os Jovens", "Relações entre Mente e 
Realidade", "Importância da Tentativa e Erro" 
e "Manter uma mente aberta". 

 

 

Reunião realizada em Bolonha, na Itália, em 14 

de dezembro de 2008, na qual participaram 20 

jovens e 20 adultos Sai das regiões de Emilia 

Romagna, Marche e Toscana, na Itália. 

Foi sentido por todos os participantes que 
a reunião proporcionou boa orientação para 
os jovens, encorajando-os a participar de 
atividades de serviço com amor e humildade. 

OMÃ 

Em 20 de fevereiro de 2009, foi realizado 
um seminário sobre Valores para a 
Paternidade no Colégio Internacional de 
Engenharia e Gestão em Muscat. Cerca de 200 
pais e professores das crianças atendidas pelo 
SSE participaram. A finalidade do seminário 
foi salientar o papel dos pais na promoção de 
valores nas crianças. 

 

Foi realizado um seminário sobre Valores para 

a Paternidade em Mascate, Omã, em 20 de 

fevereiro de 2009 para discutir o papel dos pais  

na promoção dos valores nas crianças. 

O programa começou com cânticos védicos, 
seguidos por um discurso de recepção. O 
seminário incluiu apresentações, jogos, 
grupos de discussões e testes. Foram 
proferidas três palestras - "Introdução aos 
Valores para a Paternidade", "Expectativas 
das crianças" e "Casa de Harmonia" - 
juntamente com uma sessão interativa, na 
qual foram discutidos vários problemas dos 
pais e as várias maneiras de superar esses 
problemas usando os ensinamentos de Sathya 
Sai. 

SÉRVIA 

Na sequência da Conferência Mundial de 
Educação Sri Sathya Sai, realizada em julho de 
2008, em Prasanthi Nilayam, 30 devotos Sai 
da Dinamarca, Grécia, Romênia, Croácia, 
Bósnia, Macedônia e Sérvia se reuniram em 18 
e 19 de outubro de 2008 em Belgrado para 
uma oficina sobre o Educare. Durante a 
oficina, os participantes tomaram contato com 
os princípios fundamentais do Sathya Sai 
Educare e os passos necessários para unificar 
os programas educacionais Sathya Sai em 
todo o mundo. 



 

Pessoas da Dinamarca, Grécia, Romênia, 

Croácia, Bósnia, Macedônia e Sérvia  

participaram de uma oficina sobre Sathya Sai 

Educare, realizada em Belgrado  entre 18 e 19 

de outubro de 2008. 

Além disso, o presidente da zona, 
Thorbjoern Meyer, e Marianne Meyer fizeram 
apresentações  sobre a pedagogia da educação 
integral SSE, os cinco valores humanos e a 
cultura. Quatro outros oradores falaram sobre 
as cinco técnicas de ensino; a importância do 
serviço altruísta; o significado do amor 
desapegado, que é divino; e como levar uma 
vida familiar baseada nos cinco valores 
humanos. Esses oradores recentemente se 
graduaram no programa Sri Sathya Sai 
Educare em Dharmakshetra, Mumbai, na 
Índia. O seminário incluiu também práticas de 
meditação Jyoti e cânticos devocionais. 

ALEMANHA 

Foi realizada uma oficina sobre Sathya Sai 
Educare em Bad Homburg, na Alemanha, em 7 
de fevereiro de 2009. Contou com a 
participação de coordenadores nacionais e 
regionais SSE, professores do programa 
Sathya Sai de Educação em Valores Humanos 
(SSEHV) e professores-formadores do campus 
alemão do Instituto Europeu Sathya Sai da 
Educação (ESSE). 

 

Foi realizada uma oficina sobre Sathya Sai 

Educare em Bad Homburg, Alemanha, em 7 de 

fevereiro de 2009, para discutir as mudanças 

na estrutura da Educação Espiritual Sai em 

Valores Humanos. 

O objetivo da reunião foi planejar a 
implementação das recentes alterações na 
estrutura do SSE e do SSEHV. A Coordenadora 
Central da Alemanha, Petra von Kalinowski, 
abriu a reunião, que foi seguida por uma 
apresentação intitulada "Resumo dos Cursos e 
Seminários ESSE" e por uma sessão de 
perguntas e respostas sobre a nova estrutura.  

- Fundação Sri Sathya Sai Mundial 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: o distrito de Vizianagaram 
construiu seis casas no vilarejo de Ravivalasa 
e as entregou em 1º de março de 2009 para 
alguns beneficiários após a realização da 
tradicional cerimônia de inauguração. O 
distrito começou a construção do Centro de 
Computação no vilarejo de Lakshmipuram, do 
Centro de Formação de Autoemprego 
Easwaramma, na aldeia de Yuthapalem, de 
abrigos de ônibus na vila de Lingampeta e 
ummandir Sai Sivam na aldeia de Duvvam. O 
governador do estado participou de todas 
essas festividades. Além disso, o distrito 
distribuiu amruta kalasams1 a 40 famílias 
necessitadas. 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Mai09/noticias.html#Nota1


Foi inaugurado em Tenali (distrito de 
Guntur) um Centro Sri Sathya Sai Seva Sadan 
recém-construído de três andares, em 7 de 
março de 2009; dois Centros Sadans Sri 
Sathya Sai Seva recém-construídos foram 
inaugurados nas aldeias de Kancharam e 
Kudigam do distrito de Srikakulam em 3 de 
março de 2009; e dois mandirs Sri Sathya Sai 
recém-construídos para bhajans foram 
inaugurados nas aldeias de Bandalingapur e 
Jagirkondapur (distrito de Karimnagar), em 
13 de março de 2009. 
 
Délhi: A Organização de Seva Sri Sathya Sai 
organizou em Délhi um programa 
esclarecedor sobre a "Unidade de religiões", 
em 28 de fevereiro de 2009 no Centro 
Internacional Sri Sathya Sai de Nova Délhi. O 
tema para discussão foi "O Milagre da Oração". 
Os palestrantes que falaram sobre o assunto 
foram o Marechal da Aeronáutica 
(aposentado) N.C. Suri, Swami Nikhilananda 
Saraswathi, chefe espiritual da Missão 
Chinmaya, Maulana Wahiduddin Khan, 
famoso estudioso islâmico, e o padre Dominic 
Emmanuel, diretor das arquidioceses 
católicas de Délhi.  
 

 

Estudiosos de várias religiões deram palestras 

brilhantes sobre o tema "Milagre da Oração"  

no programa realizado no Centro Internacional 

Sri Sathya Sai, em Nova Délhi, em 28 de 

fevereiro de 2009. 

O Marechal da Aeronáutica Suri 
discursou sobre os ensinamentos de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, os quais 
prevêem uma harmonia entre todas as 
religiões e a unidade de toda a humanidade, 
sem distinção de casta, comunidade e 
nacionalidade. Swami Nikhilananda observou 
que a meta final da vida do homem é conhecer 
a verdade, e a oração é um importante meio 
para alcançá-la. Maulana Wahiduddin Khan 
citou versículos do Alcorão e destacou a 
importância da oração na vida do homem, 
uma vez que o ajudaram a evoluir mental, 
emocional e espiritualmente. O padre Dominic 
Emmanuel disse que a oração tinha quatro 
fases, ou seja, vocal, meditativa, contemplativa 
e iluminadora; a última era a mais alta que o 
homem deveria tentar alcançar. O Marechal de 
Aeronáutica Suri então resumiu o processo, 
após o qual houve um concerto de música 
arrebatadora. No final do programa, o 
presidente da Organização de Seva Sri Sathya 
Sai de Délhi ofereceu recordações aos 
palestrantes e músicos. 
 
Gujarat: A Organização de Seva Sri Sathya Sai 
concebeu a ideia de organizar Festivais 
Interescolares de Valores em todo o país, sob 
a orientação do Instituto de Educação Sri 
Sathya Sai em Mumbai. Um desses festivais de 
valores foi organizado pela Escola Sri Sathya 
Sai de Gujarat entre 13  e 15 de fevereiro de 
2009, depois dos bem-sucedidos festivais 
realizados em Indore e Chennai. No total, 53 
professores, 212 alunos e 26 funcionários de 
sete escolas Sai de Gujarat e Maharashtra 
participaram desses três dias de festa. Os 
programas incluíram conversas sobre valores, 
atividades do grupo de alunos, eventos 
culturais e um inspirador comício no local 
histórico Dandi, associado com o movimento 
Satyagraha de Mahatma Gandhi. 
 
Haryana e Chandigarh: As celebrações do 
83º aniversário de Bhagavan Baba foram 
realizadas em todos os municípios do Estado. 



Os jovens realizaram um nagar sankirtan2 de 
83 dias na auspiciosa véspera do 83º 
aniversário de Bhagavan. O distrito de Hissar, 
porém, entoou bhajans diariamente por 30 
dias e organizou uma manifestação colorida 
com rath yatra (procissão com carruagem), 
no qual mahila (mulheres devotas) 
carregaram 108 kalashas (vasos sagrados) 
sobre suas cabeças. A procissão passou por 
grandes bazares de Hissar, espalhando 
vibrações sagradas com cânticos védicos e 
entoação de bhajans. 
 
Karnataka: A ala jovem rural da Organização 
de Seva Sri Sathya Sai em Karnataka iniciou 
um programa de autoconsciência para os 
estudantes rurais, denominada "Yuva 
Prerana". É um programa contínuo de 
transmissão da educação moral para os alunos 
de colégios identificados em zonas rurais de 
Bangalore e em distritos adjacentes. Foi 
elaborado um vasto programa em 
consonância com os ensinamentos de 
Bhagavan e, na fase inicial, foram identificados 
cerca de 30 colégios, nos quais serão 
realizadas aulas de moral todas as semanas. 
Foram identificadas aproximadamente 40 
pessoas bem informadas que visitam essas 
instituições regularmente para assumir 
turmas nas respectivas escolas. Cerca de 4.500 
estudantes na faixa etária de 16 a 21 anos, que 
estão tentando entrar em diversos cursos de 
graduação e pós-graduação, incluindo 
bacharel e doutor em educação, estão 
incluídos nesse programa, que foi inaugurado 
em 4 de agosto de 2008 e está tendo o impacto 
desejado na comunidade estudantil. Até agora, 
178 aulas foram ministradas por 17 pessoas 
em 28 instituições. 
 
Punjab: No dia 8 de novembro de 2008, foi 
inaugurado o recém-construído Centro Sai da 
cidade de Jalandhar. Neste Centro, estão sendo 
organizados reuniões de jovens, treinamento 
gratuito e círculos de estudo para jovens de 
nove aldeias adotadas. Três favelas também 

foram adotadas pelo SSSVIP, e 13 casas 
receberam banheiros. O serviço médico é feito 
regular e gratuitamente e medicamentos 
foram entregues para pacientes nesses 
vilarejos. 

No Centro de Saúde Rural Sri Sathya 
Sai no distrito de Hoshiarpur, os médicos 
realizam check-ups semanais dos pacientes e 
os medicamentos são fornecidos 
gratuitamente. Esse Centro vem funcionando 
durante os últimos oito anos. O Sri Sathya Sai 
Vidya Niketan da aldeia de Bhagpur, no 
distrito de Hoshiarpur, está fornecendo 
educação gratuita para 280 alunos. O Centro 
Easwaramma de Costura e Alfaiataria também 
está funcionando em Bhagpur, com 25 alunos. 
  

 

O Sai Samithi de Patiala organizou um 

acampamento médico no vilarejo de 

Dhamomajra em 15 de fevereiro de 2009, 

quando foram prestados serviços médicos a 327 

pacientes. 

O acampamento médico anual foi 
organizado em Gurdaspur no dia 16 de 
novembro de 2008, ocasião em que foram 
entregues membros artificiais a cerca de 200 
beneficiários. Algumas famílias de viúvas 
também foram adotadas, às quais são 
fornecidos alimentos regularmente. Além de 
outras atividades regulares como o programa 
Bal Vikas, Narayana Seva (distribuição de 
alimentos aos necessitados) e nagar sankirtan 
(realizadas pela Patiala Sai Samithi), foi 
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organizado um acampamento médico 
realizado em 15 de fevereiro de 2009 na 
aldeia adotada de Dhamomajra no distrito de 
Patiala, em que 327 pacientes receberam 
gratuitamente check-up médico e 
medicamentos. 

O distrito de Ludhiana adotou 10 
aldeias, nas quais acampamentos médicos e 
veterinários são organizados regularmente. 
Há um trabalho de conscientização sobre 
saúde e higiene em todas as aldeias. O 
aconselhamento especializado de peritos em 
solo também é dado aos agricultores. Esse 
distrito organizou 83 nagar sankirtans de 
setembro a novembro de 2008, para 
comemorar o 83º aniversário de Bhagavan. 
 
Tamil Nadu: A Organização Sri Sathya Sai e o 
Chennai Metro North RBI Samithi, juntamente 
com a Arani Samithi do distrito de 
Tiruvannamalai, conduziram um 
acampamento médico no Escritório Central 
Panchayat, com o objetivo de rastrear a 
doença de catarata, na aldeia de 
Kongarampattu no dia 15 de fevereiro de 
2009, em associação com Sankara Nethralaya, 
de Chennai. Foram escolhidos, no total, 203 
pacientes para detecção de várias doenças 
oculares, incluindo catarata. Cinquenta e três 
pacientes foram encaminhados para cirurgia 
de catarata e tratamento de outras doenças 
em Sankara Nethralaya. Alimentos, lanches e 
chá também foram fornecidos a todos os 
pacientes nas instalações do acampamento. 
Após a triagem, os 53 pacientes foram 
transportados por um ônibus de Arani 
(distrito de Tiruvannamalai) no mesmo dia 
para o Hospital de Chennai. A cirurgia foi 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2009, e os 
pacientes foram transportados de volta suas 
casas em Arani. Todos os pacientes receberam 
revisão pós-operatória em 21 de fevereiro no 
local do acampamento na própria aldeia por 
uma equipe de médicos que se deslocou de 
Chennai para a aldeia de Kongarampattu. 
Todos os pacientes demonstraram profunda 

gratidão e amor a Bhagavan pela imensa graça 
mostrada a eles com a recuperação de sua 
visão. Um grupo de 25 médicos veterinários e 
20 jovens Sai participou do acampamento 
veterinário organizado pela Organização Sai 
de Tamil Nadu segundo o Programa Integrado 
Sri Sathya Sai Village no dia 4 de dezembro de 
2008. Ao todo, 860 animais foram tratados, 
incluindo vacas, búfalos, ovinos, caprinos e 
cães em cinco aldeias: Kandigai, Manali, 
Errukkuvai, Serpedu e Ezhuchipuram. 
 

1N.T. Amruta Kalasham é um pacote de serviço: uma 
sacola contendo nove itens de alimento mais essenciais 
para uma família, adequado para o período de uma 
semana. 
2N.T. Nagar Sankirtan são cantos devocionais que se 
entoam pela manhã cedo na rua ou em torno de um 
local. No ashram de Sai Baba, costuma-se entoar estes 
cantos ao amanhecer em torno de Sua residência. 

 

CHINNA KATHA -PEQUENA HISTÓRIA 

ANSIANDO POR KRISHNA 

Uma vez, Rukmini e Sathyabhama 
perguntaram a Krishna: “Swami! Se Você tem 
devotos tão grandiosos como Bhishma e 
Yudhishthira, então por que dá preferência 
especial a Draupadi, e sempre responde 
imediatamente a todas as preces dela? Ela é 
uma devota tão especial?” Krishna sorriu e 
disse, gentilmente: “Vocês descobrirão esse 
segredo sozinhas”. 
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Rukmini e Sathyabhama ouviram o som 

“Krishna, Krishna” vindo de cada fio do cabelo 

de Draupadi enquanto o penteavam. 

Não muito tempo se passou e, um dia, 
Krishna foi à casa de Draupadi com Rukmini e 
Sathyabhama. Naquele momento, Draupadi 
estava penteando os cabelos. Como seu cabelo 
era muito grosso, estava lutando para 
desembaraçá-lo. Vendo isso, Krishna disse a 
Rukmini e a Sathyabhama: “Minha irmãzinha 
está tendo muitas dificuldades 
desembaraçando o cabelo. Vocês poderiam 
ajudá-la?” Imediatamente, Rukmini e 
Sathyabhama se aproximaram de Draupadi e 
começaram a pentear o cabelo dela para 
arrumá-lo de forma adequada. À medida que 
penteavam Draupadi, ouviram o som 
“Krishna, Krishna” vindo de cada fio do cabelo. 
Tomadas pelo assombro e pela surpresa, 
olharam para Krishna, buscando uma 
explicação. Como a devoção total de Draupadi 
por Krishna se tornou evidente para ambas, 
Krishna, irradiando um sorriso benevolente, 
apenas olhou para elas cheio de inocência, 
como se Ele não soubesse de nada. 

 


