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“Mudar o mundo material sem transformar a mente é algo 
totalmente inútil. A transformação do homem é a transformação 

do mundo. O mundo não vai mudar sem a transformação do 
homem.  O mundo não significa apenas essa terra visível. 

Também se refere à sociedade que vemos e com a qual 
interagimos. A sociedade está coberta de consciência e não está 
inerte. A sociedade será transformada apenas quando a mente 

do homem mudar.  Atualmente, temos mudanças no mundo – nas 
finanças, na ciência e na política, mas não a transformação da 

mente. Para a transformação da mente, a transformação 
espiritual é essencial. A transformação da mente está presente 

na própria transformação espiritual.” 

- Baba 
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DIVINO DISCURSO 
 
DESENVOLVAM A CONSCIÊNCIA DA 
UNIDADE DO ATMA 

  OS AVATARES ENCARNAM PARA 
TRANSFORMAR O HOMEM 

 Encarnações do amor divino! 
 Muitas pessoas me perguntam: 
“Swami, onde está o Atma?” Elas não 
compreendem o que realmente significa 
Atma. Embora os Vedas e as Upanishads 
tratem do princípio do Atma de forma 
bastante abrangente, o homem moderno não 
é capaz de entender a natureza do Atma. 
 

O Atma é a Base Fundamental de 
Tudo 

 Na verdade, todos os textos sagrados, 
como o Ramayana, a Bhagavadgita e o 
Mahabharatha têm sua origem nos Vedas e 
nas Upanishads.  
 Nossos antigos santos executaram 
penitências intensas, realizaram uma 
investigação e análise minuciosa dos 
assuntos dos textos sagrados e os colocaram 
em prática. Com base em sua profunda 
investigação, eles declararam que o Atma é a 
base fundamental de tudo e que ele é 
imutável.  
 Quando o Atma assume um corpo 
físico, o corpo tem nascimento e morte, mas 
não o Atma. As pessoas celebram o festival de 
Shivarathri. Vocês pensam que Shiva nasceu 
no Shivarathri? Não. Shiva significa boa sorte 
e se refere ao Atma que a tudo permeia. 
Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi 
Siromukham Sarvatah Sruthimalloke 
Sarvamavruthya Tishthati (com mãos, pés, 
olhos, cabeça, boca e ouvidos permeando 
tudo, Ele permeia o Universo inteiro).  
 O que quer que os olhos vejam, que os 
ouvidos escutem ou que a língua fale – tudo é 
Brahma. Sabda Brahmamayi, 
Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi, 

Nityanandamayi, Paratparamayi, Mayamayi e 
Srimayi (encarnação do som, mobilidade e 
imobilidade, luz, fala, eterna felicidade, 
perfeição, ilusão e riqueza). O que existe que 
não é Brahma? Tudo é Brahma. Não se pode 
dizer: “Isto é Brahma e aquilo não é”. 
(Bhagavan mostra o Seu lenço) mesmo esse 
lenço é Brahma.  
 De que é feito o lenço? É constituído 
de fios. De onde vieram os fios? Vieram do 
algodão. O algodão é transformado em fios e 
estes são trançados para fazer o tecido. Na 
verdade, não é tecido, mas o algodão que 
assumiu essa forma com a ajuda de vários 
equipamentos. Esse tecido pode ser 
transformado em um lenço, uma túnica, um 
sari ou um dhoti. Vocês podem pensar que 
essas coisas são diferentes, mas não são. O 
algodão é a base para todas elas. 
 As pessoas pensam que tudo veio da 
mente. O mundo é criação da mente. Nada 
pode ser identificado sem a mente. Portanto, 
em primeiro lugar, vocês precisam conhecer 
a natureza da mente. Ela é muito poderosa, 
mas não tem existência independente. Ela 
veio do Atma. Uma vez que a mente se 
mantém em constante mutação, é 
denominada “mente de macaco”.  
 Tudo que o indivíduo percebe com a 
ajuda da mente não é verdadeiro. Sem o 
Atma, a mente e o subconsciente não 
existiriam. Viveka (discernimento), Vijnana 
(conhecimento secular) e Sujnana 
(conhecimento espiritual) têm sua origem no 
Atma.  
 Pode haver alterações de forma, mas a 
base fundamental de tudo é o Atma. Um 
indivíduo é chamado de criança quando 
nasce e de menino depois de alguns anos de 
vida. Na época do seu casamento, ele é 
chamado de homem e, quando lhe vêm os 
filhos, é chamado de chefe de família. Um 
estágio leva a outro, mas a pessoa é a mesma. 
Do mesmo modo, o Atma é a base 
fundamental de tudo. 



Tu És Aquilo 

 O mesmo Atma é chamado de Om e 
também de Tattwamasi. “Tat” significa 
“Aquilo”, “Twam” significa “Tu”. Então, 
Tattwamasi quer dizer “Tu és Aquilo”. “Tat” e 
“Twam” são uma coisa só. Tudo emergiu de 
Brahma. Pranava é mais um nome para o Om, 
do qual o Universo inteiro emergiu.  

 

 
 
 Quando alguém canta o Om, o som 
emerge da região do umbigo. Esse Pranava 
tem a própria forma da divindade. Poderia 
alguém compreender o princípio divino do 
Pranava?  
 Não. É por isso que as pessoas têm 
atribuído à divindade vários nomes e formas, 
como Rama, Krishna, Eswara, Alá, Jesus, etc. 
Na verdade, a divindade não tem forma. Esses 
nomes e formas foram dados ao divino por 
pessoas, a partir de suas preferências. Vocês 
cultuam uma forma particular tão somente 
para a sua satisfação pessoal. Quando adoram 
Deus na forma de Venkateswara, Ele se 

manifesta diante de vocês nessa forma. Do 
mesmo modo, se adoram Deus na forma de 
Rama ou Krishna, Ele aparece para vocês 
nessas formas.  
 Mas quem já viu Rama ou Krishna? 
Essas formas têm sido pintadas por artistas 
como Ravi Varma. Os nomes e formas da 
divindade foram dados por vocês; Deus não 
nasceu com esses nomes e formas. Vocês 
podem cultuar Krishna, Rama ou Shiva, mas 
todos eles são um só. No fim, Deus é um só.  
 Não há duas entidades. Ekameva 
Advitiyam Brahma (Deus é um só, sem 
segundo). Deve-se à ilusão causada por sua 
imaginação, a visão da diversidade onde há 
unidade. Essa imaginação é a causa de todas 
as suas dificuldades. Aqui temos um breve 
exemplo. 
 Suponha que uma criança apareça no 
palco, em um drama, vestida e maquiada 
como Krishna. A mesma criança volta ao 
palco caracterizada como Rama e também 
como Shiva. Vocês imaginam que Krishna 
apareceu, que Rama e Shiva também 
apareceram. Porém, trata-se da mesma 
criança que se apresentou, em diferentes 
fantasias e maquiagens, como Rama, Krishna 
e Shiva.  
 Embora as formas sejam distintas, a 
realidade é a mesma. Vocês veem diferenças 
devido à sua ilusão. Quando consideram 
alguém como uma pessoa má, ela parecerá 
ruim a vocês. Por outro lado, quando pensam 
que alguém é bom, ele assim parecerá. Deve-
se aos seus próprios sentimentos e 
pensamentos, o fato de alguém parecer bom 
ou mau para vocês. As alterações em suas 
mentes são a causa de tudo isto. Vocês devem 
tentar ver as coisas como elas são. 
 Vocês podem pensar que estão 
meditando em uma forma particular, mas, se 
sua mente se mantiver em constante 
oscilação, isso não é meditação. Há três 
estágios nesse processo. O primeiro é a 
concentração, o segundo é a contemplação e 
o terceiro, meditação. Vocês começam com a 



concentração e alcançam o estágio de 
contemplação. Neste último, sua mente se 
mantém estável até certo ponto.  
 Com a continuidade dessa prática, sua 
mente acabará por se estabilizar 
completamente. Só então poderão chamar 
isso de meditação. Não é possível alcançar o 
estado de meditação no momento em que se 
sentam para praticá-la. No princípio, a 
concentração é essencial. Passo a passo, sua 
mente se torna cada vez mais estável. Muitas 
pessoas dizem que estão praticando 
meditação, mas a maioria delas realiza uma 
meditação artificial que é inútil. Só alguns são 
realmente capazes de alcançar o estado de 
meditação. 

“Sreyohi Jnanamabhyasat, Jnanaddhyanam 
Vishishyate,· Dhyanat Karmaphala Thyaga,· 

Thyagat Santhiranantaram”. 
(Verso em Sânscrito) 

Melhor, de fato, é o conhecimento que a 
prática. Melhor do que o conhecimento é a 
meditação em Deus. Mas melhor do que a 

meditação é a renúncia ao desejo pelos frutos 
da ação. Pois, então, a paz se segue 

imediatamente. 
 Uma criança não se torna um adulto 
imediatamente. Só quando cresce em idade, 
alcança o estágio adulto. É um equívoco 
pensar que tudo que vocês desejam 
acontecerá automaticamente. Se assim fosse, 
sua própria existência seria sem sentido. Para 
qualquer coisa acontecer, é essencial o 
esforço humano. 

Sigam o Caminho da Unidade 

 Primeiramente, vocês devem tentar 
compreender quem são. Vocês se referem a si 
mesmos como “eu, eu, eu...” Esse “Eu” é o 
Atma. Se vocês mesmos são o Atma, por que 
procuram pelo Atma em qualquer outro 
lugar? O Atma é um só. Não pode haver dois 
atmas. Todos os empreendimentos humanos 
da atualidade terminam em confusão. Não 
apenas em confusão, mas até mesmo em 

depressão e desapontamento. Qual é a razão 
para a depressão e a decepção? A causa para 
tudo isso está na instabilidade da mente 
humana. 
 Recentemente tivemos eleições. Nelas, 
um candidato é vitorioso e o outro é 
derrotado. De um lado está a vitória e, do 
outro, a derrota. A mesma coisa acontece em 
cada aspecto da vida neste mundo.  
 Na verdade, tudo está sujeito a 
mudança neste mundo. Há mudanças no 
clima, no meio ambiente e até mesmo nos 
cinco elementos. Nossa comida também 
passa por mudanças. O alimento que você 
preparou hoje se torna impróprio para 
consumo amanhã. Ele estará totalmente 
estragado depois de alguns dias. Acontecem 
alterações na comida, na água e em tudo 
mais. Quando todas as coisas estão mudando 
neste mundo, como vocês poderiam 
permanecer impassíveis? Também vocês 
experimentam mudanças. E o mesmo ocorre 
com as suas mentes.  

 

 
 

 Só há uma coisa que não muda e ela é 
a Consciência Integrada Constante. Para 
alcançá-la, vocês devem desenvolver Ekatma 
Bhava (sentimento de unidade). Os 
indivíduos são muitos, mas o Atma é o 
mesmo em todos eles. Todos os corpos físicos 



são como potes e a mente, como água. 
Enquanto existe água no pote, vocês vêem 
nele o reflexo da lua. É apenas um reflexo, 
não a realidade. Sigam o caminho da unidade 
para alcançar a realidade. 
 Estudantes! Não considerem 
o Atma uma simples palavra de duas sílabas. 
Ela simboliza Ekatma Bhava. Todos são um, 
sejam equânimes com todos. Vocês devem 
desenvolver a consciência da unidade 
do Atma. Só então serão capazes de 
compreender o princípio do Atma. Ele está 
presente em toda parte. É a única coisa que 
existe e essa é a verdade. 
A criação emerge da verdade e se funde com a 

verdade, Há algum lugar no cosmos onde a 
verdade não exista? Contemplem esta pura e 

imaculada verdade. 
(Poema em Télugo) 

 Pratiquem Sempre Boas Ações 

 A verdade permeia tudo neste mundo. 
Ela está presente em vocês, com vocês, ao seu 
redor, acima e abaixo de vocês. Essa verdade 
é Atma. A verdade não muda. É para sempre 
imutável. Quando vocês começam a adicionar 
verdade + verdade + verdade..., o resultado 
permanece sendo verdade. O princípio 
inalterável da verdade é somente um. 
Costuma-se dizer Sathyam Bruyath, Priyam 
Bruyath, Na Bruyath Sathyamapriyam (Fale a 
verdade, fale de forma agradável e não fale a 
verdade desagradável). Verdade é a base 
fundamental de tudo. Onde há Sathya 
(verdade), existe dharma (retidão). Onde se 
encontram sathya e dharma, existe santhi 
(paz). Onde há paz, há amor. Onde existe 
amor, não podem existir más qualidades, 
como raiva, ódio, inveja e vaidade. Onde há 
amor não pode haver aflição. Uma pessoa que 
tem amor em si permanecerá incólume 
diante de todos os perigos. 
 

 
 
 Quando Hanuman chegou a Lanka, 
começou a procurar por Sita em cada casa, 
rua e jardim, mas não conseguia encontrá-la. 
Quando ele via diversas mulheres-demônio 
horrorosas, pensava consigo mesmo que Sita 
não estaria ali em meio àquelas mulheres. 
Finalmente, encontrou Sita no jardim Asoka. 
Quando confrontou Ravana em sua corte, este 
último se dirigiu a ele com palavras ofensivas. 
Hanuman respondeu a Ravana da mesma 
maneira insultuosa. Então, Ravana disse: 
“Nem mesmo um rei ousaria se dirigir a mim 
dessa maneira ofensiva. Eu farei com que 
você se cale”. Hanuman respondeu: “Você é 
um demônio e eu sou servo de Rama, que é o 
mestre dos quatorze mundos. Portanto, tenho 
todo direito de me dirigir a você deste modo”. 
Ravana ficou furioso e ordenou: “Toquem 
fogo na cauda dele”. Então, todos os 
demônios lhe envolveram a cauda com trapos 
embebidos em óleo e atearam fogo. Mas 
Hanuman não permaneceu quieto. Começou a 
saltar de casa em casa fazendo com que toda 
Lanka ardesse em chamas no processo. Todos 
os demônios fugiram de suas casas e vieram 
para as ruas. Eles começaram a se perguntar: 

Quem é esse macaco? 
Quem o enviou até aqui? 

Ele causou toda essa comoção em nossas ruas. 



Em qual casa buscaremos abrigo? 
Agora Sita deve estar satisfeita. 

Ouvimos dizer que esse macaco é servo de 
Rama. 

(Canção em Télugo) 
 Até Mandodari, esposa de Ravana, 
deixou sua mansão. Todos saíram para as 
ruas e assistiram, indefesos, toda a sua 
riqueza e suas mansões serem engolfadas 
pelas chamas. Eles estavam desolados e se 
perguntavam: “Ele incendiou todas as casas. 
Agora, para onde iremos?” Em toda a cidade 
de Lanka, só a casa de Vibhishana 
permaneceu segura. 
 Não importa para onde se possa ir, 
não é possível escapar das consequências das 
próprias ações. Qualquer ação que alguém 
pratique, essa pessoa terá que experimentar 
os resultados. 

Quando o homem emerge do ventre de sua 
mãe, não se vê nenhuma guirlanda em volta do 
seu pescoço. Não há joias feitas de pérolas nem 
ornamentos brilhantes de ouro. Não há colares 

cravejados de pedras preciosas como 
esmeraldas e diamantes. Porém, existe uma 
guirlanda em torno do seu pescoço. Brahma 
enfileira as consequências dos atos passados 

em uma pesada guirlanda que coloca no 
pescoço de cada um no momento do 

nascimento. 
(Poema em Télugo) 

 Vocês não podem escapar das 
consequências de qualquer uma de suas 
ações. Tudo que comerem, seu hálito 
revelará. Quando comem pakodas 
(guloseimas indianas), exalam somente o 
hálito de pakodas. Do mesmo modo, qualquer 
ação que pratiquem lhes trará a mesma 
reação. Por essa razão, pratiquem sempre 
boas ações. Quando vocês possuírem daiva 
priti (amor por Deus) terão papa bhiti (temor 
ao pecado) e sangha niti (moralidade na 
sociedade).  
 Quando vocês têm daiva priti, temem 
o pecado. Sentem medo de cometer pecado, 
pensando que Deus os punirá por isso. Então, 

não se permitirão praticar maus atos. Isso 
resultará em moralidade na sociedade. Para 
estabelecer a moralidade na sociedade, deve 
haver medo do pecado. Só o amor por Deus 
desenvolverá em vocês o medo do pecado. É 
da máxima importância para o homem 
desenvolver daiva priti, papa bhiti e sangha 
niti. Para desenvolver amor por Deus, o 
indivíduo precisa cantar o Nome de Deus. É 
por isso que Namasmarana (o ato de cantar o 
Nome Divino) é prescrito para o homem 
dessa Yuga (era) como o único caminho para 
a liberação. 

O Meio Fácil para a Realização de 
Deus 

 Para reconhecer o princípio átmico, 
vocês devem se refugiar no Atma. Uma vez 
que reconheçam o princípio átmico, vocês 
mesmos se tornarão Atma. Então dirão: “Eu 
não sou um mortal; não sou um demônio; eu 
sou o Atma imortal. Aham Brahmasmi (Eu sou 
Brahman)”. Portanto, desenvolvam fé no 
Atma e realizem-no. O Atma é a sua 
consciência divina. Quando seguem a 
consciência, tornam-se um com ela. Para 
tanto, abandonem gradualmente o mal-falar, 
os maus pensamentos e as ações malignas. 
Não apenas a sua fala deve ser boa, mas 
aquilo que vêem e pensam também deve ser 
perfeito. Quando sua fala, pensamentos e 
visão forem bons, vocês se tornarão boas 
pessoas. Isso é o que ensinam os épicos 
sagrados como o Ramayana, o Mahabharatha 
e o Bhagavata. 
 Em primeiro lugar, desenvolvam amor 
por Deus. Quando vocês têm dinheiro nos 
bolsos, podem comprar qualquer tipo de joia. 
Quando possuem amor por Deus, podem ter 
qualquer coisa de que necessitem.  
 Se vocês aspiram alcançar o princípio 
do Atma, devem contemplá-lo. Essa é a 
maneira segura de experimentar o princípio 
do Atma. Quando passam por essa 



experiência divina, vocês mesmos se tornam 
divinos. 
 De forma a ter essa experiência, 
devem se engajar na prática espiritual 
constante. Portanto, é essencial praticar. A 
prática é essencial até mesmo nos assuntos 
ordinários da vida diária. Sem prática, 
podem-se cometer diversos erros. Na 
verdade, nada se pode alcançar sem prática.  
 Primeiramente, o homem deve 
compreender: “Eu sou um ser humano, não 
sou um animal; não sou uma besta cruel”. Em 
segundo lugar, ele deve se conduzir como um 
ser humano; não deve se comportar como um 
animal ou uma fera. Finalmente, deve 
alcançar o nível da divindade.  
 Ele não deve degenerar ao nível do 
animal ou da fera. Os Avatares encarnam 
para transformar os seres humanos e para 
elevá-los ao nível divino. Só um ser humano 
bom pode alcançar a divindade. Quando 
executarem todas as ações para agradar a 
Deus, vocês mesmos se tornarão Deus. Este é 
o modo fácil para a realização de Deus. Do 
contrário, quando seguem pessoas malévolas, 
vocês também se tornam maus. Diga-me com 
quem andas e eu te direi quem és. Como é a 
sua companhia, assim você se torna. 
– Do Discurso Divino de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 20 

de julho de 2009. 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM 

DIVINO DISCURSO DE BHAGAVAN 

 Em 20 de julho de 2009, depois dos 
bhajans da tarde, Bhagavan abençoou os 
devotos no Sai Kulwant Hall com um Discurso 
Divino. Antes do discurso de Bhagavan, dois 
distintos oradores se dirigiram aos devotos.  
 O primeiro palestrante foi Sri Anil 
Kumar, membro do corpo docente da 
Universidade Sri Sathya Sai. Em sua fala, Sri 
Anil Kumar enfatizou a profunda afirmação 
das Upanishads, “Tattwamasi” (Tu és Aquilo), 
e explicou seu significado com base nos 
ensinamentos de Bhagavan. Adornando sua 
fala com poemas importantes de Bhagavan, 
Sri Anil Kumar ressaltou que a percepção da 
Divindade dentro de nós é a maior realização 
da vida.  
 O segundo palestrante foi Sri S. V. Giri, 
ex-vice-reitor da Universidade Sri Sathya Sai. 
Sri Giri se remeteu à história de Nachiketa, 
relatada no Kathopanishad, e exortou todos a 
seguir o caminho de sreyas (aquilo que é 
bom), e não o de preyas (aquilo que é 
prazeroso), como ilustrado por essa história.  
 O homem deve desenvolver uma 
consciência constante e integrada de que ele 
é essencialmente divino, e deve seguir os 
princípios de daiva priti, papa bhiti e sangha 
niti(amor a Deus, temor ao pecado e 
moralidade na sociedade) para redimir sua 
vida, acrescentou o ilustrado orador.  
 Depois da palestra de Sri Giri, 
Bhagavan proferiu um sublime discurso 
(texto na íntegra em outra matéria) e 
explicou em detalhes diversas verdades sutis 
contidas nas Upanishads. Oarathi foi 
oferecido a Bhagavan às 19h15min, o que 
marcou a conclusão do programa. 

Peregrinação de devotos dos Estados 
Unidos 



  Um grupo de mais de 80 devotos, 
incluindo cerca de 20 crianças Bal Vikas, veio 
a Prasanthi Nilayam entre 20 de julho e 3 de 
agosto, em uma peregrinação da Califórnia do 
Sul, nos EUA.  
 Na tarde do dia 25 de julho, esses 
devotos apresentaram um programa cultural 
compreendendo uma pequena peça e 
bhajans, no Sai Kulwant Hall. A peça se 
baseou nos discursos de Bhagavan que 
descrevem a vida de Abraham Lincoln, o qual 
seguiu os ensinamentos de sua mãe e 
incorporou muitas qualidades descritas pelo 
Senhor Krishna, no capítulo 12 da Bhagavad 
Gita, como próprias de um verdadeiro 
devoto.  
 Enquanto os cantores recitavam os 
slokas em sânscrito desse capítulo da Gita, as 
crianças representavam esquetes retratando 
vários incidentes da vida de Abraham Lincoln 
que destacavam as qualidades que o 
ajudaram a se tornar presidente dos Estados 
Unidos.  
 A peça foi bem costurada, de modo 
que foi capaz de, em apenas dez minutos, 
transmitir a mensagem da Gita, bem como 
retratar as qualidades e incidentes da vida de 
Abraham Lincoln. Depois houve bhajans, que 
foram todos devotados ao Princípio Materno 
de Deus, representado por diversas deusas. 
 

 
Devotos e crianças Bal Vikas da Califórnia do Sul, nos 

Estados Unidos, apresentaram um excelente programa 
cultural de 25 de julho de 2009. 

 
 Cantores e cantoras dos Estados 
Unidos conduziram os bhajans, que foram 
seguidos em coro por toda a congregação de 

devotos no Sai Kulwant Hall. Após a 
conclusão do programa, Bhagavan abençoou 
os participantes e posou para fotos em grupo 
com eles. A programação, que começou às 
19h40min, chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan, às 20h25min. Prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída para 
todos no final. 
 Outro grupo de devotos, incluindo 
crianças Bal Vikas, veio da região Centro-
Norte, da Califórnia do Norte e de Nevada, 
nos Estados Unidos, em peregrinação a 
Prasanthi Nilayam entre 25 de julho e 2 de 
agosto de 2009.  

 

 
A peça com música e dança, “América Sai Unida”, 

apresentada pelas crianças Bal Vikas da Região Centro-
Norte, da Califórnia do Norte e de Nevada, nos Estados 

Unidos, em 30 de julho de 2009, descreveu os 
ensinamentos das diversas fés para enfatizar a unidade 

de todas. 

 
 As crianças Bal Vikas e cantores desse 
grupo apresentaram uma peça com música e 
dança intitulada “América Sai Unida”, em 30 
de julho de 2009. A peça, que começou às 
17h20min, após o darshan de Bhagavan no 
Salão Sai Kulwant, descreveu como pessoas 
de fés diversas estão praticando suas crenças 
religiosas e estão vivendo unidas naquele 
vasto país.  
 As crianças Bal Vikas, com a 
indumentária e maquiagem dos seguidores 
das principais religiões do mundo, vieram, 



uma depois da outra, até o palco e 
descreveram os ensinamentos das religiões 
por eles representadas, através de canções, 
danças e diálogos, enquanto os cantores, 
mulheres e homens, se uniam a eles cantando 
letras relevantes acompanhadas pela música 
adequada.  
 Um jovem vestido de Narada 
representou o papel de coordenador da peça 
e interagiu com todos os grupos para tornar 
explícitos os ensinamentos de cada fé. No fim, 
todos os grupos cantaram juntos a canção 
“Sai Tere Pyar Ke Liye...”, exibindo o amor e os 
ensinamentos de Bhagavan: “Há apenas uma 
religião, a religião do amor...”.  
 No fim da peça, Bhagavan 
materializou uma corrente de ouro para o 
jovem que representara o papel de Narada. 
Bhagavan também distribuiu roupas para 
todos aqueles que participaram do 
programa.  
 Depois houve bhajans, que foram 
conduzidos de forma alternada pelas 
cantoras e cantores do grupo. Depois da 
distribuição de prasadam a todos, o 
programa chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan, às 18h30min. 

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DE 
ANDHRA PRADESH 

 Devotos dos distritos de Ranga Reddy 
e Srikakulam de Andhra Pradesh vieram em 
peregrinação a Prasanthi Nilayam nos meses 
de julho e agosto de 2009, respectivamente, e 
organizaram programas culturais e 
beneficentes na Divina Presença de 
Bhagavan. 

Programa do Distrito de Ranga 
Reddy 

 Mais de três mil devotos vieram do 
distrito de Ranga Reddy, de 25 a 27 de julho 
de 2009. Em 26 de julho de 2009, as crianças 
Bal Vikas e jovens desse distrito 

apresentaram a peça com a dança “Radha 
Krishna”, que foi, na verdade, uma repetição 
com o mesmo roteiro e músicas da peça 
“Radha Ananya Bhakti” (a devoção inabalável 
de Radha), apresentada anteriormente pelos 
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai em 
1985, e cujo roteiro e músicas foram 
fornecidos pelo próprio Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba.  
 A peça trouxe à tona a pureza e a 
santidade da devoção de Radha por Krishna, 
com o qual ela por fim se fundiu, quando 
Krishna visitou, depois de um longo período 
de ausência, a cidade de Repalle, na ocasião 
da comemoração do erguimento do Monte 
Govardhana pelo jovem Krishna.  
 Embelezada com músicas 
emocionantes, letras doces e fantásticas 
danças realizadas pelas crianças em roupas 
coloridas, a peça foi uma excelente 
apresentação sobre o tema de devoção 
(bhakti). A peça, que começou às 17h40min 
com uma música de invocação e uma dança 
dedicada a Ananthapadmanabha Swami 
(Senhor Vishnu), chegou ao fim às 
18h30min.  
 

 
A peça “Radha Krishna”, encenada pelos jovens e 
crianças Bal Vikas do distrito de Ranga Reddy, de 

Andhra Pradesh, em 26 de julho de 2009, mostrou a 
pureza e santidade do amor de Radha por Krishna. 

 
 Bhagavan assistiu a toda a 
apresentação, abençoou o elenco após a 
conclusão da peça, posou para fotos em 
grupo e distribuiu roupas para eles com Suas 
Divinas Mãos. Ele também materializou um 



bracelete de ouro para o diretor da peça. 
Depois da distribuição de prasadam, o 
programa chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan, às 19h10min. 
 Dois programas foram organizados 
pela Organização Sri Sathya Sai do distrito de 
Ranga Reddy em 27 de julho de 2009. O 
primeiro programa consistiu na distribuição 
de diversos implementos para fornecer 
formas de trabalho a pessoas carentes 
selecionadas. O programa começou às 
17h10min, após o darshan de Bhagavan no 
Sai Kulwant Hall.  
 

 
 
 À medida que os nomes dos 
beneficiários eram anunciados, vinham até 
Bhagavan, ofereciam suas saudações e 
recebiam o item a eles destinado. Ao todo, 85 
itens foram distribuídos. Eles incluíam 
máquinas de costura e bordadura, ferros de 
passar, telefones a moeda, pulverizadores 
agrícolas, trituradores e diversos conjuntos 
com equipamentos para barbeiros, 
eletricistas, carpinteiros, etc. 
  O segundo programa consistiu nos 
cânticos devocionais que sucederam essa 
distribuição. Começando o programa com 
uma canção de invocação ao Senhor Ganesha, 
os cantores, homens e mulheres desse 
distrito, cativaram a audiência com canções 
devocionais inspiradoras dedicadas a 
Bhagavan.  
 Após a conclusão do programa, 
Bhagavan abençoou os cantores, posou para 
fotos em grupo e distribuiu roupas para eles. 
Ele também materializou dois anéis de ouro 

para dois músicos. Depois da distribuição de 
prasadam, o arathi foi oferecido a Bhagavan, 
o que marcou a conclusão do programa às 
18h25min. 

Programa do distrito de Srikakulam 

 Mais de cinco mil devotos do distrito de 
Srikakulam de Andhra Pradesh vieram a 
Prasanthi Nilayam em peregrinação, de 10 a 
12 de agosto de 2009. Um grupo desses 
devotos apresentou uma peça patriótica 
chamada “Sai Bharati”, no Sai Kulwant Hall, 
em 11 de agosto de 2009.  
 

 
A peça “Sai Bharathi”, apresentada pelos devotos do 
distrito de Srikakulam de Andhra Pradesh em 11 de 

agosto de 2009, retratou a glória de Bharat. 

 
 Apresentada na véspera do Dia da 
Independência da Índia (Bharat), a peça 
retratou a glória de Bharat, como descrita por 
Bhagavan em Seus poemas e Discursos.  
 A história de Bharat foi sendo 
desvelada por meio de poderosos diálogos 
entre três grandes admiradores do país, a 
saber, Rabingranath Tagore, Bal Gangadhar 
Tilak e Max Muller. Embelezada com as 
incríveis danças das crianças, em seus 
coloridos figurinos, e por poemas e canções 
patrióticos cantados com vigor ao som de 
músicas vibrantes, a peça deixou sua marca 
como uma das performances mais 
impressionantes com o tema de patriotismo.  
 O poema patriótico de Bhagavan 
“Khanda Khandantara...”, em Sua própria voz 



dourada, acrescentou grande valor à peça. A 
apresentação, que começou às 17h35min, 
chegou ao fim às 18h25min. Bhagavan 
assistiu à peça, posou para fotos em grupo 
com o elenco e distribuiu roupas para eles.  
 Ele também materializou uma 
corrente de ouro para o jovem que 
representara o papel de Max Muller. Depois 
da distribuição de prasadam, o programa 
chegou ao fim, às 18h45min, com o arathi a 
Bhagavan. 

VARALAKSHMI VRATA 

 Em uma grande celebração realizada 
em 31 de agosto de 2009 no Sai Kulwant Hall, 
em Prasanthi Nilayam, mais de 1500 
mulheres realizaram juntas o Varalakshmi 
Vrata (ritual de adoração à deusa Lakshmi), 
na Divina Presença de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba.  
 Na manhã de 31 de agosto de 2009, 
foram oferecidas as saudações tradicionais a 
Bhagavan com Poornakumbham, quando Ele 
veio ao Sai Kulwant Hall, às 9h45min, em 
meio aos cantos védicos. As participantes do 
Vrata já estavam sentadas no salão com o 
material de adoração para realizar esse ritual 
sagrado.  
O programa começou às 10h, com uma prece 
ao Senhor Ganesha. Explicando a importância 

desse ritual, a sacerdote-chefe disse que a 
realização desse ritual sagrado na presença 
do Supremo Senhor do Universo, Bhagavan 

Sri Sathya Sai Baba, em Prasanthi Nilayam, o 
próprio Vaikuntha (céu) na terra, tinha um 

significado enorme. A sacerdote-chefe 
instruiu, então, as participantes a realizar os 

rituais de adoração à deusa Lakshmi e a 
Bhagavan Baba da forma prescrita.  

 

 
Mais de 1500 mulheres realizaram o Varalakshmi Vrata 

no Sai Kulwant Hall, em 31 de agosto de 2009, para 
adorar a deusa Lakshmi. 

 
 As participantes conduziram o ritual 
da forma adequada, com grande devoção e 
santidade. Após a conclusão dos rituais, 
Bhagavan percorreu as filas de participantes 
e derramou Suas bênçãos sobre elas.  
 A cerimônia foi concluída às 11h, com 
a oferta do arathi a Bhagavan. As 
participantes também ofereceram 
simultaneamente o arathi a Bhagavan, o que 
consistiu em um grande espetáculo no salão. 
Prasadam abençoada por Bhagavan foi 
distribuída a todos no fim. 

Um concerto devocional 

  A tarde do dia 31 de julho foi animada 
por um vivaz concerto devocional da 
renomada cantora clássica Anuradha Sriram. 
O concerto começou às 16h50min, após 
o darshan de Bhagavan no Sai Kulwant Hall.  
 Depois de oferecer uma prece ao Guru 
e ao Senhor Ganesha, a famosa cantora 
encantou os ouvintes com uma bela 
miscelânea de canções devocionais em hindi, 
télugo, tamil e marathi, concluindo seu 
concerto com o famoso Mira Bhajan, “Payoju 
Maine Ram Ratan Dhan Payo”, às 18h.  
 Toda a exibição teve um efeito 
enfeitiçante sobre a audiência e criou uma 
aura de devoção envolvendo a todos. No fim 
do seu concerto, Bhagavan abençoou a 



cantora, materializou uma corrente de ouro 
para ela e lhe deu um sari de seda.  
 Bhagavan também distribuiu roupas 
aos artistas que deram a ela o apoio 
instrumental. Depois vieram bhajans, que 
foram liderados pelos estudantes. O 
programa chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan, às 18h20min. 

ACAMPAMENTOS DE JOVENS DE 
HIMACHAL PRADESH, GUJARAT, 
MADHYA PRADESH E 
CHHATTISGARH 

  As Organizações Sai de Himachal 
Pradesh, Gurajat, Madhya Pradesh e 
Chhattisgarh organizaram acampamentos de 
jovens de Prasanthi Nilayam no mês de 
agosto de 2009. 

Programa musical pelos jovens de 
Himachal Pradesh 

 Mais de 450 jovens vieram de todas as 
regiões de Himachal Pradesh, para participar 
do acampamento de jovens organizado pela 
Organização Sai de Himachal Pradesh, em 
Prasanthi Nilayam, de 2 a 6 de agosto de 
2009. Em 5 de agosto de 2009, esses jovens, 
moças e rapazes, apresentaram um programa 
musical no Sai Kulwant Hall, na Divina 
Presença de Bhagavan.  

 

 
Os Jovens Sai de Himachal Pradesh apresentaram um 

programa de músicas devocionais no Sai Kulwant Hall, 
em 5 de agosto de 2009. 

 O programa englobou um Kirtan 
tradicional intitulado “Sai Naam Tarakam” (o 
Nome de Sai liberta) na forma de coral pelos 
rapazes e uma apresentação musical na 
forma de prece a Bhagavan pelas moças. O 
programa, que começou às 18h05min, depois 
do darshan de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, 
chegou ao fim com o arathi, às 18h40min. 
Prasadam abençoada por Bhagavan foi 
distribuída para todos no final. 

Peça pelos jovens de Gujarat 

 A Organização Sri Sathya Sai de 
Gujarat organizou um acampamento de 
jovens em Prasanthi Nilayam de 7 a 10 de 
agosto de 2009. Mais de 500 jovens vieram 
de todas as partes de Gujarat para participar 
dele.  
 

 
Os Jovens Sai de Gujarat retrataram a história real do 

seu trabalho no vilarejo de Paikked, em uma peça 
apresentada no Sai Kulwant Hall, em 10 de agosto de 

2009. 

 
 Em 10 de agosto de 2009, um grupo 
desses jovens apresentou uma peça no Sai 
Kulwant Hall que retratou, de modo factual, o 
trabalho que está sendo feito pelos Jovens Sai 
de Gujarat no vilarejo de Paikked, adotado 
pela Organização Sai no Programa Integrado 
Sri Sathya Sai de Assistência aos Vilarejos.  
 A peça descreveu alguns incidentes da 
vida real e mostrou como os Jovens Sai 
estendiam a mão aos aldeões em qualquer 
situação crítica e estavam tomando conta das 



suas necessidades concernentes a saúde, 
educação, limpeza, elevação social e 
espiritual. A peça, que começou às 18h45min, 
na Divina Presença de Bhagavan, chegou ao 
fim às 19h. Prasadam abençoada por 
Bhagavan foi distribuída a todos no final. 

Peça pelos jovens de Madhya 
Pradesh e Chhattisgarh 

 Mais de dois mil jovens participaram 
do acampamento de jovens organizado pela 
Organização Sai de Madhya Pradesh e 
Chhattisgarh em Prasanthi Nilayam, de 17 a 
20 de agosto de 2009, e despenderam seus 
quatro dias de estadia proveitosamente 
engajados em atividades espirituais e de 
serviço.  
 Em 20 de agosto de 2009, um grupo 
desses jovens apresentou uma peça musicada 
chamada “Manasa Bhajare Guru Charanam”, 
que destacou a primeira mensagem que 
Bhagavan deu à humanidade em 20 de 
outubro de 1940, aos 14 anos. Entremeando 
as histórias do Rei Janaka, Adi Sankara, Tulsi 
Das e Dakshinamurthy em seu enredo, a peça 
transmitiu a Divina Mensagem de Bhagavan 
ao homem de que ele só pode alcançar a 
libertação controlando a mente ao se 
entregar aos pés do seu Guru.  

 

 
Os Jovens Sai de Madhya Pradesh e Chhattisgarh 

apresentaram uma peça musicada intitulada “Manasa 
Bhajare Guru Charanam”, em 20 de agosto de 2009, 

enfatizando a primeira mensagem que Bhagavan deu à 
humanidade. 

 A peça, que começou às 18h30min, 
depois do darshan de Bhagavan, foi concluída 
às 19h, e foi seguida por músicas devocionais 
(vocais) por Kumari Geetika Manjerekar, uma 
renomada cantora clássica Hindustani, que 
embeveceu o público com sua apresentação 
de cantos devocionais cheia de sentimento. 
 No fim do programa, Bhagavan 
abençoou o elenco da peça e posou para fotos 
em grupo com eles. Depois da distribuição 
de Prasadam, o programa chegou ao fim com 
o arathi a Bhagavan, às 19h25min. 

PEREGRINAÇÃO DOS JOVENS DO 
REINO UNIDO 

 Um grupo de 180 jovens veio a 
Prasanthi Nilayam de Londres, Reino Unido, 
em peregrinação, de 2 a 12 de agosto de 
2009. Durante sua estadia em Prasanthi 
Nilayam, os jovens participaram de 
atividades espirituais, que incluíam darshans 
diários e sessões de bhajans no Sai Kulwant 
Hall.  
 

 
Um grupo de 180 jovens do Reino Unido veio em 

peregrinação a Prasanthi Nilayam, de 2 a 12 de agosto 
de 2009. Eles apresentaram um programa de canções 

devocionais em 9 de agosto de 2009. 
 
 Em 9 de agosto, cantores, rapazes e 
moças desse grupo, apresentaram um 
programa de músicas devocionais na Divina 
Presença de Bhagavan. Começando com a 
recitação do Om por três vezes e um verso 
em sânscrito em louvor ao Guru, os cantores 



abriram seus corações para cantar louvores 
ao Senhor através de canções devocionais, 
bhajans, uma peça instrumental e um Qawali.  
 O programa, que começou às 
18h30min, chegou ao fim às 19h15min, com 
o arathi. Bhagavan assistiu toda a 
apresentação e abençoou os cantores após a 
conclusão do programa. Prasadam abençoada 
por Bhagavan foi distribuída a todos no final. 

FESTIVAL DE SRI KRISHNA 
JANMASHTAMI 

 O sagrado festival de Sri Krishna 
Janmashtami, comemorando o Advento do 
Senhor Krishna, foi celebrado em Prasanthi 
Nilayam com um grande espírito de 
sacralidade e piedade. O Sai Kulwant Hall, 
local de comemoração da festividade, foi 
decorado com muito bom gosto para a 
ocasião.  
 Decorações especiais foram feitas no 
estrado, onde um belo ídolo de Krishna foi 
instalado em uma belíssima montagem 
floral.  
 Na manhã de 14 de agosto de 2009, 
Bhagavan veio ao Sai Kulwant Hall em sua 
túnica amarelo brilhante, às 9h15min, e 
derramou a bem-aventurança do seu darshan 
sobre a imensa aglomeração de devotos, que 
cantavam os bhajans conduzidos pelos 
estudantes da Universidade.  
 Depois dos bhajans, o arathi foi 
oferecido a Bhagavan, o que marcou a 
conclusão do programa matutino, às 
10h30min.  
 Na parte da tarde, a procissão de vacas 
primorosamente enfeitadas lideradas pela 
bem ajaezada Sathya Geeta (elefanta de 
Bhagavan), os cânticos védicos e os grupos de 
estudantes cantando bhajans vieram de 
Gokulam para o Sai Kulwant Hall, às 
17h30min.  

 
Estudantes da Universidade Sri Sathya Sai com vacas 

primorosamente adornadas no Sai Kulwant Hall, no dia 
sagrado se Sri Krishna Janmashtami, em 14 de agosto de 

2009. 
 
 Com Sua chegada no salão, em meio a 
sagrados cantos védicos, Bhagavan abençoou 
amorosamente Sathya Geeta, vacas, bezerros, 
um pavão, um cervo e pombos, e os 
alimentou.  
 Depois de Bhagavan ter-se sentado no 
estrado, os estudantes começaram cantos 
devocionais e stotras em louvor ao Senhor 
Krishna. O programa incluiu também um 
Pancharatna Kriti de Thyagaraja, e foi 
seguido por bhajans que absorveram todos 
em bem-aventurança. O programa foi 
concluído às 18h20min, com o arathi a 
Bhagavan. 

PEÇA NO DIA DA INDEPENDÊNCIA 

 Como parte das celebrações do 63º 
Dia de Independência em Prasanthi Nilayam, 
os estudantes de pós-graduação (último ano) 
da Universidade Sri Sathya Sai encenaram 
uma peça patriótica intitulada “Bharat 
Bhagya Vidhata” (mercadores do destino da 
Índia) no Sai Kulwant Hall.  
 A peça, que começou às 17h na Divina 
Presença de Bhagavan, descreveu como as 
pessoas desse país lutaram unidas contra os 
governantes estrangeiros e alcançaram a 
independência sob a liderança de grandes 
visionários e líderes iluminados como 
Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Sri 
Aurobindo e Rabindranath Tagore, que não 
apenas trabalharam pela liberdade do 



domínio estrangeiro, como também 
mostraram a seus compatriotas e ao mundo o 
caminho da liberdade espiritual, que pode 
tornar o homem livre no verdadeiro sentido 
do termo.  
 

 
A peça encenada pelos estudantes da Universidade Sri 
Sathya Sai, em 16 de agosto de 2009, retratou como 

nossos líderes iluminados trabalharam não apenas pela 
liberdade de Bharat do domínio estrangeiro, como 

também mostraram o caminho da liberdade do espírito 
para seus compatriotas e para o mundo. 

 
 As cenas da unidade hindu e 
mulçumana, quando ocorreu a divisão de 
Bengala em 1905 e a luta de Sri Aurobindo no 
Caso da Bomba de Alipore, foram retratadas 
muito realisticamente, o que aumentou o 
valor histórico da peça.  
 A cena do Ramayana retratando a 
recusa de Rama de governar sobre Lanka e 
Sua declaração que a mãe e a pátria-mãe são 
maiores até que o céu enfatizou o espírito 
patriota da peça.  
 A experiência direta do Senhor 
Krishna que Sri Aurobindo teve quando 
estava na cadeia e a sua visão de elevar 
Bharat à sua antiga altura espiritual foram 
também descritas de forma muito realista. 
 A peça foi concluída com a revelação 
de Sri Aurobindo em 24 de novembro de 
1926 de que Krishna havia descido à Terra, 
confirmando o caráter de Avatar de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Após a 
conclusão da peça, Bhagavan abençoou o 
elenco e posou para fotos em grupo com eles.  

 O programa chegou ao fim com 
o arathi a Bhagavan às 18h20min. Prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída a 
todos no final. 

PROGRAMA DO DISTRITO DE 
ANANTAPUR 

 A Organização Sri Sathya Sai de 
Serviço do distrito de Anantapur apresentou, 
em 21 de agosto de 2009, uma peça com 
dança intitulada “Dharmodharaka (redentor 
do dharma) Sri Sathya Sai” no Sai Kulwant 
Hall, na Divina Presença de Bhagavan, 
enfatizando os ensinamentos de Bhagavan.  
 Como exemplo prático desses 
ensinamentos, com respeito a ajudar e elevar 
os pobres e necessitados, a Organização Sai 
realizou a distribuição de diversos 
implementos para beneficiários merecedores, 
de modo a ajudá-los a se tornarem 
independentes e ganhar sua própria vida.  
 Ao todo, 173 implementos foram 
distribuídos, incluindo máquinas de costura, 
trituradores, pulverizadores elétricos, ferros 
de passar, carrinhos de mão e conjuntos para 
profissionais como carpinteiros, eletricistas, 
etc.  
 

 
A Organização Sai do distrito de Anantapur realizou a 

distribuição de implementos para 173 beneficiários, 
para capacitá-los a ganhar o seu sustento. 

 
 Além disso, bicicletas foram 
distribuídas para aqueles que precisavam 
caminhar por longas distâncias. Bhagavan 
abençoou todos os beneficiários à medida 



que eles Lhe ofereciam suas saudações e 
recebiam os itens destinados a cada um. 

Dharmodharaka Sri Sathya Sai 

 Após essa distribuição, as crianças Bal 
Vikas do distrito de Anantapur apresentam 
uma peça com dança que ilustrou como 
Bhagavan está inspirando jovens, pais, 
professores, estudantes e devotos através dos 
Seus ensinamentos e do exemplo de seguir o 
caminho do dharma e redimir suas vidas.  
 A peça também enfatizou a 
maternidade ideal que foi exemplificada pela 
Divina Mãe Easwaramma. Em sua conclusão, 
a peça sublinhou os nove passos da devoção, 
que constituíam o caminho mais fácil e 
efetivo para a realização de Deus. 
 Embelezada com doces músicas e 
danças emocionantes das crianças, a peça 
manteve a audiência enfeitiçada por mais de 
30 minutos. Após sua conclusão, Bhagavan 
abençoou as crianças e posou para fotos em 
grupo com elas.  
 

 
Crianças Bal Vikas do distrito de Anantapur 

apresentaram em 21 de agosto de 2009 uma peça com 
dança, que retratou como Bhagavan está inspirando 

jovens, pais, professores, estudantes e devotos através de 
Seus ensinamentos e exemplo, para seguir o caminho do 

dharma. 

 
 O programa, que começou às 18h, 
chegou ao fim às 19h10min, com o arathi a 
Bhagavan depois da distribuição de 
prasadam para todos. 
 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

A PROFECIA FEITA EM 1943 

  É verdade? Pode isso ser verdade? Um 
menino chamando a si mesmo de Sai Baba! E 
consolando os desanimados, curando os 
doentes, exorcizando fantasmas e ensinando 
aos mais velhos! Eu ouvi falar deste prodígio 
de 16 anos de idade e entrei em Puttaparthi 
junto com uma mulher, que estava louca 
havia dois anos, e com seu marido. Isso foi em 
1943. 
 

 
 
 Em Bukkapatnam, as pessoas riram de 
nós; achavam que éramos loucos por 
acreditar nos poderes miraculosos daquele 
menino. Mas, já que tínhamos vindo de tão 
longe, decidimos completar a viagem, em vez 



de voltar. Contratamos uma carroça puxada 
por bois pelo preço de 75 centavos de rúpia e 
viemos até o leito do rio. Eu os deixei lá e me 
mudei para o pequeno grupo de casas 
rudimentares, ao longo da estreita estrada. 
 Espiei dentro da casa de um brâmane 
(a casa de Karanam Subbamma); a varanda 
estava cheia de amendoins. Lá dentro 
encontrei um jovem encantador, com um 
rosto brilhante e inteligente, conversando 
com os trabalhadores. Acerquei-me dele e 
perguntei: “Ouvi falar que existe um rapaz 
neste vilarejo que se tornou Sai Baba; parece 
que ele cura a loucura. Você pode me dizer 
qual é a casa dele?” 
 O rapaz me olhou de um jeito muito 
amoroso e respondeu: “Pobre homem! A 
mulher louca que você trouxe com você está 
dando um trabalho terrível ao marido dela, lá 
no rio. Vá, tome um banho e traga-os também 
depois que terminarem o banho. Então, vou 
lhe mostrar o rapaz que você procura”.  
 Quando estávamos voltando do rio, a 
mulher corria ferozmente para lá e para cá, e 
deu muito trabalho trazê-la até a casa do 
brâmane. Sai Baba (pois, era nada mais nada 
menos do que Ele) me disse: “Vou chamá-los 
um por um”, e me pegou primeiro.  
Ele criou vibhuti e aplicou-o na minha testa. 
Então, chamou o casal. Eles tinham trazido 
algumas bananas até Bukkapatnam para 
oferecer a Sai Baba. Ele deu uma dessas 
bananas para a mulher comer. Também lhes 
deu vibhuti materializado. 
 Era umas seis da noite. Ao sair para a 
estrada, a esposa disse ao marido: “E aí? E 
sobre a nossa refeição? Arranje um pouco de 
arroz no mercado e peça algumas vasilhas. Eu 
vou cozinhar para nós, rapidinho”. O marido 
ficou supercontente; a loucura dela tinha 
desaparecido! 
  Mas Baba nos convidou para entrar e 
sentamos com ele para a ceia. Baba misturou 
todas as iguarias servidas por Subbamma, 
fazendo grandes bolas, dando uma para cada 

um de nós. Indescritível o delicioso sabor 
desse alimento! 
 Naquela noite, dormimos na varanda 
dessa casa. Muitas vezes, fomos perturbados 
pelos uivos de bandos de chacais e pelos 
urros dos jumentos. Lá pelas três da manhã, 
uma mulher gritou: “Eu estou morrendo”; ela 
tinha sido picada por um escorpião! Alguns 
minutos depois, alguém gritou “Mata, mata” e 
muitos correram naquela direção. Desta vez 
era uma naja. 
 De manhã cedo, tocamos os pés de 
Baba e ficamos de pé diante Dele. “Não 
conseguiram dormir? Há cobras demais neste 
lugar. Este é um lugar bastante sagrado, mas 
está sob uma maldição! Sai vai salvá-lo”, disse 
Ele e então acrescentou, “O Sai Pravesh 
(Advento) vai torná-lo Prasanthi Pradesh 
(região de paz). Sobre aquele monte, terei 
uma grande bhavan (mansão).  
 Nesta época, centenas (por que 
centenas?), milhares (por que milhares?), 
centenas de milhares de pessoas, toda a Índia 
estará aqui. O mundo inteiro virá até aqui a 
esperar pelo darshan de Sai”. Ao ouvir isso, 
eu disse: “O quê? Eu não acredito que isso vai 
acontecer”. 
 

 
 
 Ele riu e disse: “Você vai ter que 
acreditar quando estiver a uma grande 



distância, tentando ao menos Me ver de 
relance!” 
 Agora, em 1972, fico a uma grande 
distância e anseio pelo darshan de Sai. Agora 
acredito na profecia que ele fez em 1943.  
– Pujari Lakshmaiah, Sanathana Sarathi, 
agosto/setembro de 1972. 
 
 
 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

      RÚSSIA 
 De 29 de maio a 6 de junho de 2009, 
foi realizado um acampamento médico em 
Lodeynoye Pole, na região de Leningrado, na 
Rússia. 
 Durante este período, 1.700 consultas 
foram viabilizadas através de 88 voluntários 
da Rússia, Holanda, Moldávia e Alemanha, 
incluindo uma equipe de 33 médicos 
especialistas. Nesse acampamento médico, foi 
criada uma farmácia para fornecer 
medicamentos gratuitos a quem deles 
precisasse.  
 Ao mesmo tempo, cerca de 20 
voluntários ajudaram a reconstruir e renovar 
cinco escolas nas proximidades. Alimentos, 
roupas e calçados foram doados para as 
aldeias próximas. Além disso, foram doados 
livros infantis e materiais de arte para criar 
uma biblioteca pública local. 
 

 
O sétimo seminário anual sobre Educação Espiritual Sai 

e Educação Sathya Sai em Valores Humanos foi 
realizado, entre 26 a 28 de março de 2009, em 

Dzerzhinsky, próximo a Moscou, do qual participaram 
93 professores e educadores da Bielorrússia, 

Cazaquistão, todas as regiões da Rússia e Ucrânia. 

 
 De 26 a 28 de março de 2009, na 
cidade de Dzerzhinsky - próximo a Moscou - 
o sétimo seminário anual de Educação 
Espiritual Sai (EES) e Educação Sathya Sai em 
Valores Humanos (SSEVH) reuniu 93 
professores e educadores da Organização Sai 
(Zona 8) constituída de Bielorrússia, 
Cazaquistão, todas as regiões da Federação 
da Rússia e Ucrânia.  
 O tema do seminário foi “Educação 
Sathya Sai para Todos”, com o lema “A 
verdadeira educação é a Unidade com Deus”. 
Entre os participantes, além de professores 
de escolas e educadores, se encontravam 
psicólogos, coordenadores educacionais, 
filósofos e escritores. Na abertura do evento, 
Valery Voshchinin, Coordenador Central da 
Zona 8, enfatizou a importância da educação 
espiritual.  
 O seminário incluiu seis apresentações 
sobre educação espiritual e educação para os 
pais. Além delas, foram ainda desenvolvidas 
nove outras apresentações em valores 
humanos, técnicas de ensino e criação de 
livros infantis. O público achou as 
apresentações inspiradoras e cheias de amor. 



 EL SALVADOR 

 Durante a semana da Páscoa, de 9 a 11 
de abril de 2009, foi realizada em San 
Salvador, El Salvador, uma conferência 
Sathya Sai sobre o tema “os cuidados com a 
saúde ideal”. Ao todo, 260 devotos de oito 
países (Guatemala, Honduras, Nicarágua, 
Costa Rica, Brasil, Venezuela, México e El 
Salvador) participaram e apreciaram a 
Mensagem e o Divino Amor de Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba.  
 O orador principal, Dr. Narendranath 
Reddy, presidente do Comitê Médico 
Internacional Sri Sathya Sai, falou sobre a 
Missão Sri Sathya Sai da Saúde Global, 
referindo-se aos “Cuidados com a Saúde 
Ideal” Sri Sathya Sai. O Dr. Hector Castaneda, 
neurologista e membro do Comitê Médico Sri 
Sathya Sai Internacional para a América 
Latina, falou sobre a prática dos valores 
humanos (verdade, retidão, paz, amor e não 
violência) e seu impacto sobre a saúde. 
 

 
Uma conferência sobre os “cuidados com a saúde” ideal 
foi realizada em San Salvador de 9 a 11 de abril, da qual 

participaram 260 delegados de oito países. 

 
 Durante a conferência, os convidados 
foram agraciados com uma visita aos projetos 
inspiradores de serviço voluntário, que estão 
sendo realizados pela Organização Sathya Sai 
de El Salvador.  
 Inspirados pelos monumentais 
projetos de água potável de Bhagavan na 

Índia, os devotos Sai propiciaram água 
potável para muitas comunidades, para as 
quais, por muitos anos, o governo não 
poderia fornecer água potável.  
 Com a finalidade de viabilizar mais 
água potável através de bombas, canos e 
torneiras, novos poços foram escavados e 
tanques de armazenamento foram 
construídos. Cada projeto de água fornece 
água potável para cerca de 90 a 400 famílias 
por comunidade. Um total de doze projetos 
na região fornece água potável a cerca de 
duas mil famílias e três escolas.  
 Além disso, clínicas médicas oferecem 
serviços médicos gratuitos, para os mais 
desfavorecidos, uma vez por semana em San 
Salvador, e uma vez por mês, em Santa Tecla. 

INDONÉSIA 

 Em março de 2009, o Centro Sai de 
Jacarta realizou três acampamentos médicos. 
Dois deles foram realizados em Dadap 
(Tangerang Regency), onde água limpa é uma 
raridade.  
 Os moradores sofrem com muitas 
doenças de pele e outras doenças, incluindo 
diarreia, vômitos e tuberculose. No primeiro 
acampamento, realizado em 1º de março, 
mais de 600 pacientes foram atendidos por 
67 voluntários.  
 Durante o segundo acampamento, 
realizado em 29 de março, 75 voluntários 
atenderam cerca de 800 pacientes.  
 Em um terceiro acampamento médico, 
realizado no dia 15 de março, em Cilincing, ao 
norte de Jacarta, havia 58 voluntários 
atendendo 117 pacientes.  
 Os pacientes foram tratados de 
doenças que variavam de pequenas infecções 
do trato respiratório, a elefantíase e 
distúrbios oculares.  



 

 
Em março de 2009, o Centro Sai de Jacarta organizou 

três acampamentos médicos, em três áreas 
subdesenvolvidas da Indonésia e foram atendidos mais 

de 1.500 pacientes. 
 
 Cilincing é uma área de favelas, na 
qual vários programas de vacinação de 
hepatite foram previamente realizados. 
Durante os três acampamentos, os pacientes 
receberam pacotes de alimentos. 

CAZAQUISTÃO 

 Shuchinsk é uma bonita cidade ao 
norte do Cazaquistão, uma região de lendas e 
encantos que reúne lagos, montanhas, clima 
saudável e florestas. O parque Dendrology, no 
centro de Shuchinsk, está localizado perto de 
um lago. O parque, construído em 1961, é o 
lar de mais de 600 plantas.  
 Em 10 de abril de 2009, uma equipe 
de 45 voluntários Sai de oito cidades do 
Cazaquistão limpou e enfeitou o parque, 
removendo velhos galhos secos de árvores e 
arbustos, limpando-os e preparando-os para 
entregar a madeira cortada (em forma de 
lenha) para as pessoas em necessidade. 
 Nos dias 11 e 12 de abril de 2009, um 
acampamento médico e aulas de Valores 
Humanos para crianças foram organizados na 
Vila de Akylbai. A equipe médica, composta 
por especialistas em pediatria, 

otorrinolaringologia, odontologia, geriatria e 
fisioterapia, propiciou mais de 350 consultas.  
 

 
Além de organizar um acampamento medico e classes 

de valores humanos para crianças, a Organização Sai do 
Cazaquistão realizou uma oficina para professores 

sobre o tema “Integrando Valores Humanos no Ensino 
Acadêmico”, nos dias 11 e 12 de abril de 2009, na Vila de 

Akylbai. 
 
 Também foram distribuídos 
medicamentos gratuitos. Professores 
voluntários deram aulas para ajudar as 
crianças a desenvolver um bom caráter e 
boas qualidades tais como carinho, amizade, 
misericórdia, amor e harmonia.  
 Todos poderiam testemunhar a 
alegria nos olhos dessas crianças. Após as 
aulas, foi conduzida uma oficina para 
professores, intitulada "Integrando Valores 
Humanos no currículo de ensino acadêmico". 
Entre os tópicos de discussão, foi incluído o 
ensino dos valores humanos para expressar a 
divindade inata de cada um.  

EUA 

 No dia 4 de abril de 2009, um 
acampamento médico gratuito de triagem foi 
realizado em Columbus, Ohio, na Igreja 
Metodista Wesley da Esperança. Foram 
atendidas cerca de 110 pessoas, variando na 
faixa etária de 5 a 85 anos.  
 Alguns pacientes foram examinados 
por um médico pela primeira vez em suas 



vidas. Doze médicos, incluindo especialistas e 
um fisioterapeuta, prestaram serviço de amor 
aos pacientes nas áreas de medicina geral, 
pediatria, geriatria, oftalmologia, ginecologia, 
psiquiatria e fisioterapia.  
 Foram realizados exames de sangue 
(perfil lipídico, testes para medir as dosagens 
de colesterol total no sangue). Cerca de 60 
voluntários, incluindo crianças da Educação 
Espiritual Sai (EES) e jovens adultos Sai, 
prestaram serviço voluntário. Foram 
distribuídos alimentos não perecíveis e 
suprimentos de higiene pessoal. Lágrimas de 
gratidão brilhavam nos olhos de muitos 
pacientes.  
 O Pastor Richard Duncan comunicou o 
sucesso do acampamento à Igreja Metodista 
Regional, e, como resultado, outras igrejas 
vêm demonstrando desde então grande 
interesse em participar de eventos similares 
no futuro.  
 

 
Nos dias 16 e 17 de agosto de 2009, durante a 32ª 
Conferência Anual Sai realizada no Camp Wyman, 

Eureka, Missouri, organizada pela Organização Sai da 
América, 35 devotos registraram as doações de medula 

óssea. 
 
 O acampamento médico foi um passo 
concreto para a "construção da comunidade", 
pois as pessoas se sentiam confortáveis e 
bem-vindas durante este evento. 

 Para o grande final do acampamento 
médico, a igreja pediu para deixar no local as 
faixas com os ensinamentos de Bhagavan, 
"Ame a todos, Sirva a Todos" e "Ajude 
Sempre, Não Prejudique Jamais". 
 Os membros da Organização Sri 
Sathya Sai da América, em St. Louis, Missouri 
(EUA, Região 4) organizaram o “Quarto 
Registro de Doadores de Medula Óssea”, 
conduzidos nos dias 16 e 17 de maio de 2009, 
durante a 32a Conferência Anual Sai em 
Camp Wyman, Eureka, Missouri. 
 Os devotos que participaram da 
conferência vieram para frente, para se 
registrar no cadastro nacional de doadores 
de medula óssea, com o nobre pensamento de 
que, um dia, com esse ato, poderiam salvar a 
vida de alguém com câncer. Foi registrado 
um total de 35 pessoas, composta de 17 
homens e 18 mulheres. Quatorze voluntários 
ajudaram com os registros de doadores.  

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: No dia 1º de julho de 2009, 
no distrito de West Godavari, no vilarejo de 
Akiveedu foram distribuídas 25 máquinas de 
costura para 25 mulheres pobres, para que 
pudessem ganhar seu próprio sustento. No 
dia 5 de julho, no vilarejo de Kesavaram, 
foram distribuídos cobertores para 85 
pessoas pobres.  
 O distrito realizou, no vilarejo de 
Pentapadu, um acampamento médico para 
exames de vistas e selecionou 38 pacientes 
para serem encaminhados para operação de 
cataratas na cidade de Tanuku, em um lar de 
idosos.  
 Na cidade de Kovvur, o distrito 
organiza um refeitório, alimentando cerca de 
100 pessoas diariamente. O distrito realiza 
narayana seva para servir comida para 4.500 
pessoas em diferentes centros e dá alimentos 
a 124 famílias pobres.  



 
Delhi: Metro Vihar, Fase 3 (Hollumbi Khurd), 
está localizada a cerca de 16 km da área 
principal do norte de Delhi e tem cerca de 
4.750 moradores que vivem abaixo da linha 
da pobreza.  
 Ali há uma escola municipal com 450 
alunos. A vila foi adotada pelo distrito norte 
da Organização Sathya Sai, no âmbito do 
Programa Sri Sathya Sai de Integração de 
Vilarejos (PSSSIV).  
 

 
A Organização Sai de Delhi instalou um filtro de água 
em um reservatório com capacidade de mil litros por 

hora, para fornecer água potável limpa para os aldeões 
e crianças das escolas. 

 
 Uma clínica gratuita Sathya Sai foi 
criada sob a supervisão de médicos 
qualificados, que tratam os pacientes desta 
vila e das áreas vizinhas. Além disso, para as 
mulheres da vila foram realizadas aulas de 
costura, alfaiataria, pintura de tecido e 
bordado.  
 Dois grupos de 20 mulheres foram 
qualificados nesses seis meses de curso e o 
terceiro grupo está atualmente sob 
treinamento. 
 Através de estudos e posteriores 
acampamentos médicos, foi identificado que 
os moradores deste vilarejo sofreram de 
doenças transmitidas pela água durante as 
monções, devido à não disponibilidade de 
água potável e ao saneamento inadequado.  
 Além de conferir tratamento gratuito 
para os moradores dessa vila, também estão 
sendo organizadas palestras sobre educação 

para a saúde, para o benefício deles. Foi 
instalado nas premissas da Escola MCD um 
reservatório de água filtrada com capacidade 
de armazenar mil litros por hora, que fornece 
água filtrada para os alunos da escola durante 
o dia e para os moradores, depois do horário 
escolar. O filtro começou a funcionar no 
vilarejo a partir do dia 14 de junho de 2009.  
 Os jovens do local, juntamente com 
“Samithi Seva Dal” e os jovens Sai decidiram 
conduzir na aldeia, no futuro, acampamentos 
regulares sobre educação para a saúde. 
Haryana e Chandigarh: A exposição 
fotográfica "Uma Jornada com Sai", que foi 
realizada pela primeira vez em Prasanthi 
Nilayam para marcar o jubileu de ouro do 
"Sanathana Sarathi", foi organizada de 15 a 
19 de julho de 2009, em Jat Dharamashala em 
Kurukshetra (Haryana).  
 A exposição foi organizada em três 
andares do edifício, com as fotos expostas nos 
enormes salões. A exposição foi inaugurada 
no dia 15 de julho de 2009 pelo Dr. Neelima 
Shangla e pelo juiz da região, Kurukshetra, 
um fervoroso devoto de Bhagavan Baba. A 
exposição foi aberta ao público das 9h às 12h 
e das 16h às 21h.  
 

 
A exposição de fotos “Jornada com Sai” foi organizada 

em Jat Dharamashala, em Kurukshetra (Haryana) de 15 
a 19 de julho de 2009. 

 
 Nas sessões da parte da manhã, várias 
escolas viram a exposição, composta por 



estudantes em sua maioria do 10º ano e do 
ensino médio. À noite, a maior parte do 
público que viu a exposição era das cidades 
gêmeas de Thanesar e Kurukshetra.  
 Devotos de Shahabad, Karnal, Panipat, 
Ambala, Kaithal, Kurukshetra e Kheri Circle 
(grupo de 22 aldeias) vieram ter um 
vislumbre da exposição. Entre os 
profissionais e intelectuais que visitaram a 
exibição e a apreciaram, estavam muitos 
médicos, advogados, juízes, professores 
universitários e professores em geral. O 
número total de visitantes na exposição foi de 
3.500.  
 
Orissa: Pessoas de Orissa experimentaram a 
graça especial de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba, quando, no dia 2 de julho, foram 
entregues aos beneficiários por Sri V. 
Srinivasan, Presidente da Organização Sri 
Sathya Sai de toda a Índia, as chaves de 300 
casas, construídas sob o Projeto do Central 
Trust Sri Sathya Sai de Habitação, para os 
desabrigados das enchentes de Orissa.  
 

 
Em uma atividade realizada em Bhubaneswar, no dia 2 

de julho de 2009, foram distribuídas chaves de 300 
casas construídas pelo Central Trust Sri Sathya Sai, para 

os beneficiários afetados pelas enchentes. 
 
 Os casais beneficiários foram trazidos 
de suas vilas para Bhubaneswar, com 
amoroso cuidado e as chaves das casas 
recém-construídas foram dadas a eles, 

juntamente com novas roupas, utensílios e 
outros artigos de uso doméstico. Os 
moradores manifestaram a sua sincera 
gratidão a Bhagavan e oraram para ter Seu 
darshan. 

 

CHINNA KATHA 

ACHARYA DEVO BHAVA 

  Muitos discípulos do Sábio Gautama 
moravam no seu ashram e eram educados 
por ele. Um dia, ele estava sentado de modo 
pensativo. Vendo isso, seus discípulos se 
aproximaram e perguntaram: “Venerável 
Guru! O senhor parece estar imerso em 
alguma preocupação hoje. Podemos saber a 
causa disso?”  
 Explicando o motivo de sua 
preocupação, o Guru disse: “Meus queridos! 
Vocês todos sabem que esta região está 
angustiada por causa da escassez de víveres 
devido à falta de chuvas. Existem 400 vacas 
em nosso ashram. Em toda a distância que 
nossos olhos alcançam, não existe nenhuma 
água ou pasto, em nenhum lugar perto de 
nós.  
 Então, como podemos fornecer água e 
forragem para elas? Eu não suporto ver o 
sofrimento destes animais irracionais. Será 
bom que essas vacas sejam levadas para um 
bom lugar e trazidas de volta depois que o 
período de escassez tiver acabado. Eu estou 
pensando se algum dos meus discípulos pode 
fazer este trabalho”.  
 Todos os discípulos começaram a se 
olhar, tomados de medo imaginando como 
seria possível alguém ir sozinho até um lugar 
muito distante e ficar cuidando de 400 vacas. 
 



 
 
 Como ninguém se apresentou para 
dizer que estava pronto para ir, um discípulo 
chamado Satyakama chegou diante do Guru, 
saudou-o e rogou: “Oh, Venerável Guru! Dê-
me seu comando e suas bênçãos. Eu levarei 
estas vacas para outro lugar”.  
 O Guru disse, muito feliz: “Meu 
querido! Volte ao ashram quando o número 
de vacas tiver aumentado de 400 para 1000”. 
Dizendo isso, o Guru o abençoou e o enviou 
para longe, com as 400 vacas.  
 Com firme fé em seu Guru, Satyakama 
partiu em sua jornada com as 400 vacas. 
Dentro de poucos dias, ele chegou a um 
bonito local, rico em belezas naturais, com 
montanhas e campinas verdejantes onde 
também corria um rio. Satyakama ficou muito 
alegre em encontrar um lugar tão bonito. 
 Levantando cedo todas as manhãs, ele 
realizava o japa e a dhyana (recitação do 
Nome de Deus e meditação) depois de tomar 
banho, e então se ocupava com a tarefa de 
cuidar das vacas.  
 Enquanto as vacas pastavam nos 
campos, ele fazia namasmarana (recitação do 
Nome de Deus). Ele se dedicava à tarefa de 
servir às vacas, considerando que o serviço às 
vacas era como um serviço ao seu Guru. 
Como permanecia absorvido nessa tarefa, ele 
nunca contava o número de vacas. 
 Depois de algum tempo, o Senhor 
Indra, o rei dos deuses, se manifestou diante 
dele e disse: “Meu querido! O número de 

vacas agora chegou a mil. Você esqueceu as 
palavras de seu Guru? Está na hora de voltar 
ao ashram dele”.  
 Satyakama ofereceu grande gratidão 
ao Senhor Indra e começou sua jornada de 
volta aoashram. O Senhor Indra viajou todos 
os dias com Satyakama e compartilhou com 
ele o conhecimento da essência dos Vedas.  
 Depois de dar a ele o conhecimento 
dos quatro Vedas, o Senhor Indra deu sua 
bênção a Satyakama e desapareceu. Quando 
Satyakama chegou no ashram do Guru, seu 
rosto estava radiante com resplendor divino. 
Ao ver isso, o Guru compreendeu o que 
Satyakama havia experimentado. Ele o 
abraçou e abençoou, derramando lágrimas de 
alegria. 
 

 
 
 De acordo com a cultura indiana, o 
Guru é verdadeiramente Deus. Isso é o que 
temos que entender aqui. As escrituras 
declaram: Acharya Devo Bhava (reverencie o 
Guru como Deus). Porém, nenhum benefício 
chegará até você se você simplesmente ficar 
repetindo este axioma. O que é preciso é 
demonstrar isso colocando em prática. 
Satyakama se tornou merecedor da graça do 
rei dos deuses conduzindo-se dessa maneira. 


