
 

 

 

 

 

Revista 

ETERNO CONDUTOR 
Edição de agosto de 2009 

Você deve pensar que o homem é um ser extraordinário na peça do mundo criada por Deus.  Todos os 
homens são atores e têm um papel a desempenhar. Deus é o único diretor. Ele dará todas as 

instruções. Todas as pessoas devem agir segundo seu papel e dentro de seus limites.  O homem não 
deve exagerar em sua interpretação. É por isso que devemos saber que cada um de nós é um ator na 
peça de Deus. Não há nada que não possa ser obtida com a graça de Deus. Não há lugar sem Deus. 

Não conseguimos vê-Lo porque não temos os olhos do amor. 
- Baba 
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DIVINO DISCURSO: 6 DE JULHO 
 
TRANSCENDAM OS SENTIDOS E O 
APEGO AO CORPO 

 
Gurur-Brahma Gurur-Vishnu Gurur Devo 

Maheswara; Guru Sakshat Param Brahma ... 
(O Guru é Brahma, o Guru é Vishnu, o Guru é 
Maheswara. O Guru é, verdadeiramente, o 
Brahman Supremo.) 

(Verso em sânscrito) 

A SOCIEDADE OS PROTEGERÁ 
QUANDO VOCÊS A PROTEGEREM 

Embora os nomes e formas de Deus, como 
Brahma, Vishnu e Maheswara, sejam 
diferentes, o poder divino é um só. Todos são 
um, sejam equânimes com todos. Vocês 
pensam que Brahma é o criador, Vishnu, o 
mantenedor, e Maheswara, o aniquilador do 
universo. Mas não é realmente assim. 

O mesmo Deus é responsável por todas 
essas funções, mas vocês Lhe dão os nomes 
Brahma, Vishnu e Maheswara, e imaginam 
que esses são três deuses diferentes 
encarregados de três funções distintas. 

 
A Sociedade Faz Parte do Princípio Divino 

 
As formas físicas das pessoas podem 

parecer diferentes, mas a mesma divindade é 
imanente em todas elas. Vocês se deixam 
levar pelos nomes e imaginam que as pessoas 
são diferentes umas das outras. Contudo, o 
verdadeiro nome de todos é Atma. 
O Atma que é imanente em todos é apenas 
um. 

 
As religiões são muitas, mas a meta é uma só. 

As roupas são muitas, mas o fio é um só. 
Os seres são muitos, mas o Atma é um só. 

As castas são muitas, mas a humanidade é 
uma só. 

 (Poema em télugo) 
 

O homem deve obedecer a três princípios 
na vida – daiva priti, papa bhiti e sangha niti 
(amor a Deus, temor ao pecado e moralidade 
na sociedade). Ele deve perceber que ele 
é jiva (alma individual), bem como Deva 
(Deus), e que a sociedade também é um 
aspecto desse princípio divino. A falta de 
temor do pecado no homem é a causa básica 
para a ausência de moralidade na sociedade.  

Aquele desprovido de moralidade não é 
em absoluto um ser humano. Assim, a 
moralidade é essencial para tudo. Deus ama a 
todos. Se o homem tiver amor em si, 
certamente haverá unidade na sociedade. As 
pessoas se entregam a atos pecaminosos 
mesmo sabendo que Deus pode puni-las.  

Elas não têm medo do pecado. Se todos 
temerem o pecado, então haverá moralidade 
na sociedade. Se ao homem falta temor ao 
pecado, então não pode haver moralidade 
social. Hoje em dia, o homem tem um ego sem 
limites e age de forma arbitrária. Todos 
devem se perguntar: “Se eu fizer isso, o que 
acontecerá? Devo ou não fazer isso?”. Dessa 
forma, vocês devem garantir que não vejam o 
que é mal, não façam o mal e não falem o 
mal.  

Vocês precisam colher as consequências 
de suas ações, se não hoje, amanhã. Vocês 
podem pensar que Deus os perdoou dos seus 
pecados, mas vocês precisarão sofrer as 
consequências das suas ações mais cedo ou 
mais tarde. É também possível que os 
resultados de suas más ações voltem para 
vocês de uma só vez. 

Se vocês querem que a sociedade progrida 
e prospere, devem sempre ter em vista o 
bem-estar dela. Nada tem utilidade se não há 
moralidade. Aquele sem moralidade não 
pode ser chamado de ser humano.  

Ele é verdadeiramente um animal. Contar 
mentiras, ser injusto com os outros e se 
entregar a ações vis é muito ruim. Conduzam 
suas vidas tendo em mente os três princípios 
dados por Deus – daiva priti, papa bhiti e 
sangha niti. Bhakti (devoção), jnana 



(sabedoria) e vairagya (desapego) têm o 
objetivo de desenvolver esses três princípios. 
Aquele que carece de niti (moralidade) é pior 
do que um macaco (koti).  

Um macaco é melhor do que tal pessoa. 
Aqueles que se portam sem moralidade 
nunca serão respeitados na sociedade. Por 
outro lado, aquele que tem moralidade será 
respeitado por todos. As pessoas o louvarão, 
dizendo: “Ele é um homem bom. Não 
coloquem obstáculos no seu caminho”. 
Aquele sem moralidade será desprezado 
como sendo pior do que um cachorro. Assim, 
vocês devem sempre seguir diligentemente 
os princípios morais.  

O objetivo do corpo é realizar boas ações. 
Quando vocês derem a esse corpo um uso 
apropriado, terão uma boa mente. Quando 
tiverem uma mente boa, poderão conquistar 
o amor de Deus. A essência de bhakti, jnana e 
vairagya é daiva priti, papa bhiti e sangha 
niti.  

Eles são como as três pás de um 
ventilador. A brisa fresca é obtida apenas 
quando as três pás giram suavemente. Vocês 
não obterão o benefício necessário se até 
mesmo uma única pá não estiver em boas 
condições. Neste mundo, as pessoas dizem: 
“Por que devemos amar a Deus?”. 

Vocês devem amar a Deus para que 
tenham temor ao pecado e moralidade na 
sociedade. Desenvolvam cada vez mais amor 
por Deus. Um devoto sempre aspira ao amor 
de Deus. Para alcançar o amor divino, a 
moralidade e o temor ao pecado são 
essenciais para todos. 
 
Sejam Bons, Façam o Bem, Vejam o Bem 

 
O indivíduo deve investigar o que é bom e 

o que é ruim, o que é pecado e o que é mérito. 
Sabendo disso, ele deve se esforçar para fazer 
apenas o que é bom. Sejam bons, façam o bem, 
vejam o bem. Esse é o caminho para Deus. Se 
lhes faltam essas três coisas, de nada serve 
realizar rituais, adoração e cantos. 

 

 
 
Sravanam (ouvir as histórias do Senhor), 

kritanam (cantar as Suas glórias), 
Vishnusmaranam (a contemplação do 
Senhor), padasevanam (o serviço oferecido 
aos Seus Pés de Lótus), vandanam 
(reverência), archanam (adoração), dasyam 
(atitude de servidor do Senhor), sneham 
(amizade ao Senhor) e Atmanivedanam 
(autorrendição) são os nove caminhos da 
devoção.  

Dentre eles, o primeiro é ouvir. Vocês 
devem se indagar se o que estão ouvindo é 
bom ou ruim. Se vocês mesmo pensam que o 
que estão ouvindo é ruim, como podem 
colocar o mesmo em prática?  

Hoje em dia, muitas pessoas alcançam 
sucesso recorrendo à falsidade, à injustiça e a 
maus modos. Vocês podem pensar que não 
colherão as consequências dos seus pecados 
imediatamente, e sabe-se lá o que pode 
acontecer no dia seguinte.  

Não tenham essa ideia errada porque os 
resultados podem vir neste exato momento, 
ou no próximo. Portanto, cada pensamento 
do homem deve ser sagrado, cada ação sua 
deve ser santa. A pessoa pode ter devoção, 
mas suas ações podem não ser boas. Assim, é 
necessário realizar boas ações.  

Vocês devem purificar suas mentes pela 
prática de atos sagrados. A pureza é 
essencial, e os levará à percepção do Atma. As 



pessoas não sabem de fato o que se quer 
dizer com Atma.  

Como existem muitas formas, vocês lhes 
dão nomes de modo a identificá-las. Ninguém 
pode dizer que o Atma tem essa ou aquela 
forma. Nirgunam, Niranjanam, Sanathana 
Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, 
Nirmala Swarupinam (Ele é sem atributos, 
imaculado, morada última, eterno, puro, 
iluminado, livre e encarnação do sagrado).  

Com relação ao Atma, ninguém tem o 
direito de dizer o que é certo e o que é 
errado, pois ninguém, além do seu coração, 
pode saber o que é certo ou não em relação a 
ele. 

Quando compreenderem o princípio do 
Atma, vocês perceberão que o mesmo Atma 
está presente em todos. Se houver cem potes 
cheios de água, o reflexo da lua será 
encontrado em todos eles. O corpo é como 
um pote; ele está fadado a perecer mais cedo 
ou mais tarde.  

Quando o pote se quebra, o que acontece à 
lua? A lua continua a existir, mas o seu 
reflexo não pode mais ser visto porque o pote 
que contém a água está quebrado. O Atma 
está presente em todo ser humano. Vocês 
mesmos são a testemunha do Atma. De forma 
semelhante, vocês são a testemunha da sua 
mente e as boas qualidades são as 
testemunhas do seu corpo. 

 
Não Pode Haver Moralidade sem Caráter 

 
Dizemos que deve haver moralidade na 

sociedade. Mas não pode haver moralidade 
sem caráter. Assim, vocês devem nutrir sua 
honra e respeito na sociedade pelo 
desenvolvimento do caráter. Contudo, hoje 
em dia, a situação é tal que ninguém se 
preocupa em ter um bom nome na 
sociedade.  

A única diferença que vocês observam na 
sociedade é se o indivíduo é rico ou pobre. 
Mas o dinheiro vem e vai. A moralidade vem e 
cresce. Não é desejável ansiar por dinheiro e 

ganhos mundanos efêmeros. Vocês não 
podem prever quando perderão o dinheiro. 
Vocês dirão: “Eu guardava o dinheiro debaixo 
do meu travesseiro: não sei quem o roubou”. 
Vocês não podem dizer quando o dinheiro 
virá e quando ele irá embora.  

Mas não há ir e vir para o Atma. Ele é a 
testemunha eterna. Portanto, tenham fé no 
Atma. Aquele que tiver fé no Atma não estará 
sujeito à injustiça e a inadequações. 

As pessoas ouvem muitos discursos sobre 
devoção e fé, mas o que elas ouvem entra por 
um ouvido e sai pelo outro. Vocês não devem 
se apegar a nada que vem e vai. Vocês dizem: 
“Minha mente, meu intelecto (buddhi), meus 
sentidos (indriyas), minha consciência 
interior (antahkarana)”. Como, então, podem 
se identificar com eles?  

Vocês não são a mente, não são o intelecto. 
O intelecto é o que discerne. Um livro está 
nas suas mãos e vocês dizem: “Este é meu 
livro”. Mas o mesmo livro pode ir parar na 
mão de outra pessoa no próximo instante. Da 
mesma forma, o dinheiro vem e vai. Mas a 
moralidade vem e cresce.  

O dinheiro possui uma forma e é por isso 
que ele não é permanente. Mas a moralidade 
não tem forma. O homem deve desenvolver 
moralidade para o progresso da sociedade e o 
bem-estar do mundo. Muitos políticos 
prometem promover a bondade na 
sociedade, mas eles apenas falam e não fazem 
nada.  

Eles fazem de tudo para conseguir votos, 
mas não fazem nada pela sociedade. Aquele 
que deseja transformar a sociedade deve ter 
um coração puro. Quando seu coração é puro, 
então tudo se torna bom.  

Mas, antes de tudo, está o amor a Deus. 
Somente então pode haver moralidade na 
sociedade. Se vocês querem moralidade na 
sociedade, primeiramente vocês precisam ser 
bons. A sociedade é formada de indivíduos.  

Os indivíduos devem promover a unidade. 
Somente então eles podem ter pureza. A 
pureza não pode ser alcançada pela leitura de 



livros ou através de mantra (recitação de 
uma fórmula sagrada), yantra (diagrama 
místico) e tantra (doutrina exotérica). 

 
O Amor Expulsará as suas Más Qualidades 

 
Vocês se sentam para meditar. O que 

fazem? Vocês apenas fecham os olhos e 
permanecem sentados. Mas o que a sua 
mente está fazendo? Ela está vagando em 
todas as direções. Isso não é meditação em 
absoluto. Somente quando a sua mente se 
torna firme e sem qualquer oscilação é que é 
correto chamar isso de meditação. Primeiro, 
a concentração, depois a contemplação e, por 
fim, a meditação. Portanto, vocês devem 
praticar a concentração antes de fazerem 
meditação.  

A meditação vem apenas depois da 
contemplação. Não pensem que vocês 
entrarão em estado meditativo no momento 
em que se sentarem de olhos fechados. As 
pessoas fazem esse tipo de meditação 
artificial, mas isso não é meditação no 
verdadeiro sentido da palavra. A meditação é 
o estado em que vocês transcendem 
completamente os sentidos e o apego ao 
corpo, e se esquecem de si mesmos. Somente 
então vocês alcançarão a firmeza mental. 

Suponham que um pai tem três filhos. 
Embora todos eles queiram ganhar dinheiro, 
cada um pode ter uma forma própria de 
pensamento. Um deles pode virar um 
empresário, o segundo pode montar uma loja 
e o terceiro pode conseguir um emprego. O 
dinheiro pode ser conquistado por qualquer 
uma dessas formas. Os meios são diferentes, 
mas o objetivo dos três é o mesmo. É o tipo 
de meio que os levará ao mérito ou ao 
pecado. Contudo, vocês também podem 
cometer alguns pecados inconscientemente. 
Quaisquer que sejam os pecados cometidos, 
eles sempre os perseguirão e vocês não serão 
nunca capazes de escapar das suas 
consequências (nesse momento, houve um 
grande temporal). 

 

 
 

Algum tempo atrás, em Orissa, muitas 
casas foram varridas pelas enchentes. As 
pessoas foram tomadas pelo medo. Daqui, Eu 
lhes mandei uma mensagem para que não se 
preocupassem, pois eu construiria novas 
casas para elas. Mais tarde, muitas delas 
vieram até aqui em um trem especial para 
expressar a sua gratidão a Swami por lhes ter 
providenciado casas novas. Gastei milhões de 
rúpias para construir as casas e lhes fornecer 
toda a ajuda. Eu não quero dinheiro algum, 
quero apenas o seu amor. Sejam felizes. 
Desenvolvam moralidade e amor. Quando 
vocês desenvolverem amor, o próprio amor 
expulsará todas as suas qualidades 
demoníacas.  
 
Ninguém Pode Escapar das Consequências 
de suas Ações 

 
Hanuman foi a Lanka em busca de 

Sita. Pensando ser ele um macaco comum, 
Ravana o interrogou usando palavras 
depreciativas: “Quem é você? Como ousa 
entrar em Lanka?”. Usando o mesmo tom de 
Ravana, Hanuman disse: “Eu vim obedecendo 
ao comando do meu mestre, aquele que 
cortou o nariz e as orelhas da sua irmã mais 
nova”. Ao ouvir isso, Ravana ficou furioso e 
perguntou a Hanuman: “Como ousa se dirigir 
a mim de forma tão desrespeitosa? Até hoje 
ninguém ousou fazê-lo”.  



Então, Hanuman disse: “Todos são 
demônios aqui, então, não falaram com você 
dessa forma. Mas eu sou servo de Rama, e 
tenho o direito de lhe falar dessa maneira”. 
Ravana então ordenou: “Queimem a cauda 
dele, pois a cauda é muito importante para 
um macaco”. Hanuman começou a 
contemplar o nome de Rama, pois somente 
Seu nome poderia protegê-lo.  

Enquanto isso, todos os demônios 
cercaram Hanuman e sua cauda foi envolvida 
em tecidos, mergulhada no óleo e nela foi 
ateado fogo. Com sua cauda em chamas, 
Hanuman começou a pular de casa em casa, e 
dessa forma colocou fogo em toda Lanka. 
Construções belíssimas e majestosas, 
incrustadas de pedras preciosas, 
rapidamente se consumiram no fogo.  

Todos os habitantes de Lanka foram 
tomados pelo medo e começaram a perguntar 
uns aos outros: “Para onde iremos agora se 
todas as casas pegaram fogo?”. Mandodari 
também saiu e se sentou do lado de fora, 
enquanto sua mansão e todos os seus 
pertences eram reduzidos a cinzas.  

Todos os residentes de Lanka foram 
até Mandodari e disseram: “Mãe! Muitas 
pessoas de Lanka perderam a vida devido aos 
pecados cometidos pelo marido. Assim, você 
deve aconselhá-lo a seguir o caminho correto, 
para que todos sejam protegidos”.  

Quaisquer que sejam as ações que 
realizam, vocês colherão as consequências. 
Assim, desenvolvam moralidade e se encham 
de qualidades humanas. É preciso ter amor a 
Deus para desenvolver qualidades humanas e 
moralidade. Quando houver moralidade na 
sociedade, todos serão protegidos e ela não 
será acometida de mal algum. 

 
Todos precisam enfrentar as consequências 

das suas ações, seja quem for. 
Ninguém pode saber o que o espera no futuro. 

Mas é certo que todos colherão as 
consequências das suas ações. 

(Poema em télugo) 

Quando o alimento apodrece, de nada 
adianta guardá-lo por mais tempo, pois ele 
ficará cada vez mais estragado. Vocês podem 
esconder pecados da sociedade, mas não 
podem esconder nada de Deus. Assim, não 
tentem esconder nada. Se puderem fazer o 
bem aos outros, façam.  

Caso contrário, fiquem quietos. Pelo 
menos não prejudiquem ninguém. Não 
causem mal a ninguém através dos seus 
pensamentos, palavras ou ações. As 
consequências das suas ações voltarão para 
vocês mais cedo ou mais tarde. Pode haver 
algum atraso, mas não se pode escapar delas. 

 
Tudo é Propriedade de Deus 

 
Há muitas verdades sutis relacionadas ao 

princípio do Atma. Elas estão contidas no 
Bhagavad Gita e nas Upanishads. A principal 
verdade proclamada nas Upanishads é: “Oh, 
homem! Conheça a si mesmo. Quando 
conhecer a si mesmo, você conhecerá tudo”. 
Portanto, as pessoas devem se esforçar para 
se autoconhecer.  

Então, vocês compreenderão que não são 
o corpo, a mente, o intelecto, os sentidos ou a 
mente subconsciente. Vocês dizem: “Ela é 
minha mulher, ele é meu filho, ele é meu 
genro, ela é minha filha”. Todos esses 
relacionamentos humanos são meramente 
ilusões. Eles não pertencem realmente a 
vocês. 

Eles pertencem a Deus. Tudo é 
propriedade divina. Ninguém tem direito 
sobre nada. As pessoas brigam 
desnecessariamente entre si e perdem o seu 
tempo. Desperdício de tempo é desperdício 
de vida. Vocês devem entender que, ao 
desperdiçar o tempo, estão, na verdade, 
desperdiçando a vida. Somente quando 
desenvolverem essa compreensão, vocês 
serão capazes de conhecer a realidade.  

Antes de tudo, desenvolvam amor a Deus. 
Em segundo lugar, tenham temor ao pecado. 
Em terceiro, protejam a moralidade na 



sociedade. Quando protegerem a sociedade, 
ela os protegerá.  Hoje, o que vocês precisam 
compreender é o princípio de Brahman. Deus 
não tem nome nem forma. Ele é desprovido 
de atributos, imaculado, morada última, 
eterno, puro, iluminado, livre e encarnação 
do sagrado. 

Muitas crianças vieram de Chennai e farão 
uma apresentação. Vamos assisti-la agora. Eu 
falarei novamente amanhã. 

 
– Do Divino Discurso de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, na 
véspera do Guru Purnima, em 6 de julho 
de 2009. 

 
 

GURU PURNIMA EM PRASANTHI 
NILAYAM 

Um grande número de devotos chegou a 
Prasanthi Nilayam, vindo de todas as partes 
do mundo em homenagem ao Sadguru 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para o santo 
festival do Guru Purnima. Muitos devotos 
provenientes de diversos países chegaram 
em grupos e fizeram sua homenagem a 
Bhagavan através de música e de programas 
culturais. Bhagavan derramou Suas bênçãos 
sobre os devotos e os abençoou com o néctar 
de dois discursos. 
 
Divino Discurso de Bhagavan 
 As comemorações tiveram um 
glorioso início com um iluminado discurso de 
Bhagavan na véspera do Guru Purnima, no 
dia 6 de julho de 2009. Neste dia, Bhagavan 
chegou ao Sai Kulwant Hall às 5h40 e 
derramou a bênção de Seu darshan sobre os 
devotos que lotavam o salão. Após o darshan, 
Bhagavan deu Seu discurso, exortando os 
devotos a observar três princípios: daiva 
priti, papa bhiti e sangha niti (amor a Deus, 
medo do pecado e moralidade na sociedade) 
para redimir suas vidas. Bhagavan observou 

que, sem amor para com Deus, o homem não 
tem medo do pecado e, consequentemente, 
não existe moralidade na sociedade. 
Portanto, em primeiro lugar e acima de tudo, 
o homem deve desenvolver amor por Deus. 
(O texto integral do discurso de Bhagavan 
encontra-se nesta edição.) 
 
Sai Yuga Swarna Yuga: Uma Peça  
 
 Após o discurso de Bhagavan, os 
jovens Sai e as crianças de Bal Vikas de Tamil 
Nadu encenaram um drama muito 
envolvente.  
 A cena de abertura retratava o Deus 
Krishna dizendo ao sábio Vyasa que ele não 
deveria se preocupar com os males da Kali 
Yuga, uma vez que muitos sábios e apóstolos 
nasceriam nesta época, e Ele próprio também 
reencarnaria para elevar e redimir a 
humanidade.  
 As cenas seguintes representaram a 
vinda de santos, sábios, profetas e apóstolos à 
Terra para mostrar à humanidade o caminho 
da redenção. Estavam incluídos Zoroastro, 
Lao Tse, Buda, Jesus, Maomé, Adi Sankara, 
Ramanujacharya, Madhwacharya, Guru 
Nanak, Kabir, Chaitanya, Mira, 
Purandaradasa e Kanakadasa; muitos deles 
previram o advento de Sri Sathya Sai Baba 
como o Avatar da Kali Yuga. 

 

 
Na véspera do Guru Purnima, no dia 6 de julho de 2009, 
as crianças de Bal Vikas e os jovens Sai de Tamil Nadu 

apresentaram uma excelente peça no Sai Kulwant Hall. 
A imagem mostra uma cena da peça.  



 A música e a dança na cena de 
encerramento retrataram a alegre celebração 
do advento do Sai Avatar inaugurando a Sai 
Yuga como Swarna Yuga (Época de Ouro). 
 Enfeitado com doces letras e 
brilhantes danças das crianças, a peça não só 
explicou os ensinamentos de todas as 
religiões do mundo, como também descreveu 
sua unidade essencial como ensinado por 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  
 Comentários apropriados, diálogos 
significativos, excelentes figurinos e 
maquiagem, coreografia perfeita, uma 
soberba direção e cenários fabulosos 
enriqueceram a peça. Ao final, Bhagavan 
abençoou o elenco e posou para fotos com o 
grupo. Após a distribuição de prasadam, foi 
oferecido o arathi a Bhagavan às 19h30min, 
marcando o encerramento do programa do 
dia.  
 
Felicitação aos Funcionários mais Antigos 
 No auspicioso dia do Guru Purnima, 
em 7 de julho de 2009, Bhagavan preencheu 
os ansiosos corações de milhares de devotos 
no Sai Kulwant Hall com alegria, quando Ele 
os abençoou com Seu divino darshan às 10h. 
Cânticos védicos sagrados, sopros de conchas 
e doces notas de nadaswaram deram as boas-
vindas a Bhagavan quando Ele entrou no 
salão em um brilhante manto amarelo. Após 
completar Seu darshan, Bhagavan chegou à 
varanda, onde grandes bolos foram colocados 
em meio à fabulosa decoração. Bhagavan 
graciosamente acendeu as velas e realizou a 
cerimônia de corte do bolo. 
  Neste santo dia do Guru Purnima, 
Bhagavan felicitou quatro altos funcionários 
que atuaram em instituições de Bhagavan 
com total dedicação. Eram eles: Sri A.V. Appa 
Rao, diretor de finanças, contabilidade e lojas 
do Instituto Superior de Ciências Médicas Sri 
Sathya Sai em Prashanti Nilayam; Prof. M. 
Nanjundaiah, controlador de exames da 
Universidade Sri Sathya Sai; Sri AV 
Sathyanarayana Murthy, engenheiro do 

Instituto Superior de Ciências Médicas Sri 
Sathya Sai; e Prof. AV Lakshminarasimham, 
secretário da Universidade Sri Sathya Sai.  
 Na abertura, Anil Kumar, professor da 
Universidade, elogiou o trabalho desses 
funcionários a título de introdução e chamou 
Sri Appa Rao e o Prof. Nanjundaiah, as 
esposas deles, o Prof. Lakshminarasimham e 
Sri Sathyanarayana Murthy para sentar ao 
seu lado. Todos eles receberam guirlandas 
em meio a uma salva de palmas dos devotos.  

 

 
No auspicioso dia do Guru Purnima, Bhagavan felicitou 

quatro funcionários mais antigos e derramou Suas 
bênçãos sobre eles.  

 
 Dois palestrantes abordaram o 
desprendimento nesta ocasião. O primeiro  
orador foi o Dr. A.N. Safaya, diretor do 
Instituto Superior de Ciências Médicas Sri 
Sathya Sai em Prashantigram. Agradecendo a 
Sri Appa Rao pela valiosa ajuda prestada na 
fase inicial do hospital, Safaya declarou que 
Sri Appa Rao gerenciou não apenas as contas 
do hospital, sem um único defeito, como 
também compilou o livro de regras, que se 
tornou um padrão de referência também 
para outros hospitais.  
 Ele também elogiou Sri 
Sathyanarayana Murthy pela manutenção do 
sistema de ar-condicionado do hospital com 
exemplar rapidez e eficiência. O orador 
seguinte, Prof. Vishwanath Pandit, vice-reitor 
da Universidade Sri Sathya Sai, elogiou o Prof. 
Lakshminarasimham como reputado 
professor, expressivo cientista e hábil 



administrador que ocupava o cargo de 
secretário da Universidade, com grande 
responsabilidade, firmeza e humildade.  
 Pandit afirmou ainda que a 
Universidade Sri Sathya Sai costuma realizar 
os exames e divulgar os resultados em tempo 
recorde, crédito dado ao Prof. Nanjundaiah. 
Ele também elogiou o Prof. Nanjundaiah pela 
introdução do sistema semestral e do sistema 
de pontuação, quando outras universidades 
ainda tentavam desenvolvê-lo. Na conclusão 
dessa grandiosa felicitação, Bhagavan 
ofereceu objetos de prata aos quatro 
funcionários. Ele também deu sáris de seda 
para a Sra. Nanjundaiah e para a Sra. Appa 
Rao. Em seguida, foram distribuídas 
prasadams abençoadas por Bhagavan. A 
função da manhã chegou ao fim com o arathi 
a Bhagavan às 11h30.  
 
Mensagem de Guru Purnima de Bhagavan 
 Na tarde de 7 de julho de 2009, 
Bhagavan abençoou o grande número de 
devotos com Seu abençoado darshan e com 
Seu divino discurso. Depois de chegar no Sai 
Kulwant Hall, Bhagavan convidou o Prof. 
Nanjundaiah e a esposa, Sri Appa Rao e a 
esposa, Prof. Lakshminarasimham e Sri 
Sathyanarayana Murthy para se sentar ao Seu 
lado. Logo após isso, Bhagavan materializou 
uma moeda de ouro para a Sra. Nanjundaiah 
e para a Sra. Appa Rao. 
 Em Seu discurso, Bhagavan elogiou o 
trabalho realizado por esses funcionários e 
sua total dedicação, exemplar eficiência e 
notável altruísmo. Derramando Suas bênçãos 
sobre todos eles, Bhagavan acrescentou que 
todas as instituições Sai tinham ganhado um 
grande nome e fama a nível nacional e 
internacional devido ao dedicado trabalho de 
funcionários como eles.  
 Bhagavan salientou que os alunos 
devem servir aos seus pais e agradá-los, para 
só então ganharem respeito na sociedade. A 
mulher, disse Ele, deve cuidar 
adequadamente dos filhos, guiando-os de 

uma forma ideal. Dando grande ênfase à 
importância de seguir os ideais estabelecidos 
pelos mais velhos, Bhagavan exortou os 
estudantes a seguir o caminho apresentado 
por eles para prosperar na vida.  
 Depois do discurso de Bhagavan, 
houve uma breve sessão de bhajans. Ao 
mesmo tempo, foi distribuída prasadam 
abençoada por Bhagavan a todos. O 
programa encerrou-se com o arathi às 
19h50min. 
 
 

DIVINO DISCURSO 

OS ESTUDANTES DEVEM ESTABELECER 
IDEAIS PARA OS OUTROS  

FOCALIZE SUA MENTE NO PRINCÍPIO 
DO ATMA 

 Desde os tempos antigos, as mulheres 
têm cumprido seus deveres, servindo seus 
maridos, orando a Deus e observando 
elevados princípios morais em suas vidas. 
Neste país, a Índia, a honra é considerada 
mais valiosa do que a própria vida.  
 Hoje, entretanto, em nome da 
liberdade, as pessoas estão imitando a 
cultura ocidental. Na cultura indiana, a 
vestimenta decente, a marca vermelha na 
testa e o penteado adequado são muito 
importantes para as mulheres. Porém, 
atualmente, elas abandonaram seu código de 
vestimenta e começaram a usar calças e 
blusas como homens, depois de cortar os 
cabelos. 
 Isso é totalmente contrário à cultura 
indiana. Desde a antiguidade, a cultura deste 
país tem desfrutado de grande apreço e sido 
uma fonte de alegria para todos. Entretanto, 
essa sagrada cultura está sendo esquecida 
atualmente.  
 Não somente os homens e as 



mulheres, mas também os estudantes são 
afetados por essa tendência moderna. 
Espera-se que os estudantes se conduzam 
com dignidade e honra, tirem boas notas e 
façam seus pais felizes. Não devem dar 
felicidade apenas aos pais, mas também à 
sociedade. 
 

Deus Não Tem Forma 
 Quais são as causas dos males da 
sociedade moderna? As razões são que falta 
ao homem amor por Deus, medo ao pecado e 
moralidade na sociedade.  
 Vocês podem se esquecer de Deus, 
mas Deus jamais se esquece de vocês, porque 
Ele está dentro de vocês. É muito difícil 
conhecer a Deus. Ninguém pode dizer o que 
Deus é e onde Ele está. Vocês pensam que 
Deus tem uma forma, mas, na realidade, Ele 
não tem. Se perguntarem a Deus “Quem é 
Você?”, “Qual é o Seu nome?”, Ele 
responderá: “Aham Brahmasmi” (Eu sou 
Brahman). Por causa da sua ilusão, vocês Me 
perguntam quem Eu sou. Eu sou Brahma 
(Deus) e vocês estão em Bhrama (Ilusão). 
Como se identificam com a forma externa, são 
incapazes de reconhecer a verdade contida 
na máxima Daiva Manusha Rupena (Deus tem 
a forma de um ser humano).  
 Vocês atribuem grande importância 
ao corpo, mas, na verdade, este corpo é tão 
somente um saco, que contém muitos órgãos 
sutis, como mente, intelecto, subconsciente e 
ego.  
 Todos esses órgãos estão presentes 
em vocês. Vocês pensam que todos eles estão 
associados com o corpo mas, na verdade, não 
é assim. Embora estejam dentro do corpo, 
não pertencem a ele.  
 Quando eles deixam o corpo, este não 
consegue subsistir por um momento sequer; 
torna-se inerte e é queimado em uma pira. 
Portanto, não depositem sua fé no corpo. 
Todos vocês adoram Krishna, Vishnu, Shiva e 
muitas outras deidades. De onde vieram 

essas formas? Elas são apenas criações de 
artistas como Ravi Varma.  
 Quaisquer imagens que esses artistas 
produzam são consideradas por vocês 
retratos de Deus. Quando veem a imagem de 
Krishna, consideram-na a forma de Krishna. 
Não, não, aquilo é somente uma 
representação simbólica de Krishna. Quem é 
Krishna? Ele é a divindade em forma 
humana.  
  Contemplem qualquer forma que 
atribuam à divindade. Quando adoram aquela 
forma, sua mente pode dispersar-se bastante, 
a princípio. Manter a mente focalizada em 
uma forma em particular chama-se 
concentração. Quando praticam a 
concentração, vocês podem reduzir um 
pouco a dispersão da mente. Esse é o estado 
de contemplação.  
 Também durante a contemplação 
existe alguma dispersão mental. Quando a 
mente se torna totalmente estável, só então 
se pode chamar isso de meditação.  
 Gradualmente, você se esquece de si 
mesmo. Esse é o estado de Samadhi (estado 
superconsciente) no qual se transcendem 
todas as formas. Então se experimentará 
o Atmasem atributos. Se você simplesmente 
se senta com os olhos fechados, não é 
meditação. 
 

Vejam o seu Reflexo em Todos os 
Seres 

 Deus é um só e Ele é a única realidade. 
Não há um segundo. Quando pensam Nele 
como Krishna, Ele se manifesta diante de 
vocês na forma de Krishna. Quando pensam 
Nele como Vishnu, Ele se manifesta como 
Vishnu. No entanto, todas essas formas são 
sua própria imaginação. Elas não 
correspondem à realidade. Tudo é produzido 
pela sua mente.  
 Vocês pensam que Deus se 
manifestará diante de vocês quando 
empreenderem práticas espirituais como 
adorações, rituais, yajnas e yagas (práticas de 



sacrifícios). Isso é só imaginação. Sua mente é 
a causadora dessa imaginação. Vocês devem 
continuar com seu sadhana até que 
transcendam a mente.  
 Ela está sempre se prestando à 
imaginação. Vocês devem ir além da mente. 
Devem manter o foco apenas no Atma. Ele 
não tem forma. Vocês devem compreender 
que o Atmadesprovido de forma e de 
atributos é a única verdade. Ele permeia o 
universo inteiro. 

 

 
 

A criação emerge da verdade e se funde na 
verdade. Há um lugar no cosmos onde a 

verdade não exista? 
Contemplem esta pura e imaculada verdade 

(Poema em Télugo) 
 Onde quer que você olhe, a verdade 
está presente ali. A divindade é a força vital 
imanente em todos os seres, inclusive insetos, 
aves e animais. Portanto, vocês devem 
cumprimentar qualquer um com o qual se 
encontrem. O que significa isso? Não é à 
pessoa a quem oferecem sua saudação, mas 
ao princípio átmico presente nela.  
 Então, mesmo que se deparem com 
um louco, devem saudar o Atma presente 
nele. Com exceção de Deus, não há outra 
entidade no mundo. Ekameva Advitiyam 
Brahma (Deus é um só, sem um segundo). 
Ekatma Sarva Bhutantaratma (um só Atma 
reside em todos os seres). Quando enchem 

mil potes com água, vocês vêem o reflexo do 
Sol em todos eles. Acaso isso significa que há 
diferentes sóis nos potes? Não. O sol é apenas 
um.  
 Todos os corpos são como potes. O 
mesmo Atma se reflete em todos. Tudo é 
reação, reflexo e ressonância. Vocês escutam 
o eco da sua voz. Veem seu próprio reflexo 
em um espelho. Deviam, portanto, ver seu 
próprio reflexo em todos os seres. Quando 
amam alguém, significa que estão amando a 
si mesmos.  
 Quando odeiam alguém, estão odiando 
a si mesmos. Vocês pensam que tudo que 
acontece é feito por Deus. Na verdade, vocês 
mesmos são a causa de tudo. Se odeiam ou 
amam alguém, Deus nada tem a ver com isso.  
 Deus é sempre estável, puro, altruísta, 
imutável e isento de atributos. É ignorância 
de sua parte imaginar que Deus possui 
atributos. Por essa razão, não atribuam 
nenhuma forma em particular a Deus com o 
propósito de adorá-lo. Focalizem sua mente 
no princípio do Atma presente em vocês e 
considerem isso o seu Deus. 

Moralidade é o Próprio Alento Vital 
do Homem 

 Quando dão um passo à frente, Deus 
está ali. Quando olham para algo, Deus está 
ali. É a mesma corrente elétrica que faz a 
lâmpada brilhar, o ventilador rodar e o 
microfone funcionar. Deus é a força divina 
que faz tudo funcionar.  
 Quando desligam a chave principal, 
todos os aparelhos elétricos param de 
funcionar. Deus é como a chave principal. 
Quando se esquecem Dele, equivale a 
esquecer-se de tudo. Por isso, amem a Deus 
constantemente.  
 Liquidem os demônios de suas más 
qualidades. Esforcem-se pelo progresso da 
sociedade. Quem pode desenvolver a 
sociedade? Somente aqueles que possuem 
boas qualidades podem fazê-lo. Aqueles que 



têm amor por Deus são dotados de 
moralidade. A moralidade é o próprio alento 
vital do homem.  
 Sem ela, ele é desprovido de vida. 
Toda a jati (raça humana) estará condenada 
sem niti (moralidade). O que é jati? As 
pessoas pensam que significa comunidade, 
mas não é assim.Jati significa a raça humana. 
Este é o sentido real. Jati não se refere a 
nenhuma casta em particular. Refere-se à 
humanidade como um todo.  
 Vocês dizem “eu sou um brâmane, 
você, um vaíxia, ele é um xátriya, você é um 
xudra”. Essa divisão do povo em várias castas 
é de sua própria criação. Não é dádiva de 
Deus. O que Deus lhes deu foi uma coisa só, o 
amor. Quando desenvolverem amor dentro 
de si, amarão a todos. Quando não possuem 
amor dentro de si, odeiam aos demais e se 
mantêm distante deles.  
 Porém, isso não é bom. Amem a todos, 
sirvam a todos. Vocês alcançam grande 
progresso quando preservam esta verdade 
em seus corações. Aqueles que praticam boas 
ações, ajudam aos demais e não causam 
danos aos pobres: somente essas pessoas são 
verdadeiramente dotadas de moralidade. Não 
é bom respeitarem alguns e ignorarem os 
demais. 

Considerem Todos como Um Só 

 O universo inteiro é criação de Deus e 
cada ser é uma encarnação da divindade, 
inclusive os insetos diminutos. Não observem 
nenhuma diferença entre chima (formiga) 
e Brahma. Thyagaraja propôs a mesma 
verdade: “Chimalo Brahmalo Siva 
Kesavaadulalo Prema Mira Velasi Unde 
Birudhu Vahinchina Rama Nannu Brovara” 
(Oh Rama! Em Tua pura e imaculada forma 
de amor, Tu resides em todos os seres, da 
formiga a Brahma, bem como em Shiva e 
Kesava. Por favor, seja meu protetor 
também).  

 Portanto, Deus está presente em todos 
os seres. Não odeie nem ridicularize 
ninguém. Não discuta com quem quer que 
seja. Quando levarem suas vidas desta 
maneira, serão capazes de reconhecer seu 
próprio Ser.  
 Vocês dizem “eu, eu, eu”. O que 
significa “eu”? Significa ego. Enquanto 
possuírem ego, não serão capazes de 
compreender sua realidade. Quando 
cortarem ao meio o “I” (“eu” em inglês) ele se 
torna uma cruz (†). A cruz simboliza o corte 
do ego. Quando cortam o ego, elevam-se ao 
nível da divindade. Se possuírem os 
sentimentos de “eu, meu e seu”, eles 
desenvolverão a dualidade em vocês.  
 A dualidade não é correta. As 
Upanishads não a aprovam. Todas as 
Upanishads ensinam a unidade do princípio 
do Atma. O princípio do Atma é desprovido 
de diferenças. O corpo lhes foi concedido 
para conduzir suas vidas neste mundo e 
cumprir com seus deveres. Dever é Deus. 
Cumpram com seus deveres. Após o 
casamento, vocês terão uma esposa. Tratem-
na como tal.  
 Porém, no reino do Atma, todos são 
mulheres. Vocês dizem: “Ele é meu filho; ele é 
meu genro”. Esse relacionamento é feito por 
vocês mesmos. Para dizer a verdade, 
ninguém é filho ou genro seu. São vocês 
mesmos que criam diferenças onde, na 
realidade, não existe nenhuma. Portanto, 
considerem todos como um só.  
 O Ramayana também estabelece esse 
princípio da unidade. 

Bem-vindos todos ao casamento de Rama; 
Juntos, testemunharemos a alegre cena. 

Muitos já estão aqui reunidos, 
Vestidos com o que há de mais elegante. 
Com colares, as senhoras se enfeitam,  

Com joias puras e cintilantes. 
Rama contrairá matrimônio hoje 

Com a bela Shita. Oh, que belo par eles 
formam! 

Pai Janaka já preparou generoso banquete. 



Todos os santos eruditos estão reunidos, sob a 
direção de Vasihsta. 

Oh, que grande multidão se reuniu 
Para festejar, corações transbordantes de 

felicidade! 
 (Poema em Télugo) 

 Quem é Rama? Aquele que agrada a 
todos é Rama. Quando obtêm felicidade 
do Atma em seu interior, vocês se convertem 
em Rama. Sita simboliza o Atma e Rama, o 
Paramatma (Deus). Portanto, o casamento de 
Sita e Rama simboliza a união de jiva (alma 
individual) e deva (Deus).  
 Quando o casamento de Sita e Rama 
aconteceu, todo o povo de Ayodya veio 
testemunhar. Após a conclusão da união de 
Sita e Rama, Viswamitra voltou para sua 
morada. Não apenas seu nome, Viswamitra, 
significa amigo do universo: ele, de fato, o era. 
Ele distribuía conhecimento a todos. 
 Muitos de vocês se reuniram neste 
salão. Com que propósito vieram aqui? 
Vieram para ver esta forma. Qualquer 
quantidade de pessoas pode vir até aqui, mas 
seus olhos estarão focados apenas nesta 
forma. O que quer que façam, que seja com o 
propósito de alcançar o amor de Deus.  

 

 
 
 A esse respeito, eu escrevi uma 
canção: Sathya Dharmamu Santhi Premalato 

Nee Nitya Jivana Yatra Saginchu (Trilhem a 
jornada de suas vidas aderindo aos princípios 
de sathya,dharma, shanti, prema). A verdade 
é permanente. A verdade é uma só e não 
duas. Do mesmo modo, o dharma é um; ele é 
a imagem de sathya. Quando Sathya e dharma 
se unem, a paz se manifesta ali.  
 Paz não é algo que está disponível lá 
fora, no bazar. Do lado de fora, só se 
encontram fragmentos. Quando vocês têm 
paz, não odeiam nem ferem a ninguém. Só 
assim desenvolvem o amor.  
 O princípio do amor está presente em 
todos. Quando as pessoas desenvolverem 
amor, não haverá mais conflitos no mundo. 
Por isso, devem desenvolver amor. Jamais 
recorram à mentira sob nenhuma 
circunstância. Se seguirem com a falsidade, 
jamais serão capazes de desenvolver amor.  
 Por isso, mantenham-se sempre fiéis à 
verdade. Desenvolvam amor o tempo todo. Só 
conseguirão fazê-lo seguindo a verdade e a 
retidão. Essas duas qualidades são as mais 
essenciais ao homem. Essa é a essência de 
todas as Upanishads. Todas elas ensinam a 
mesma verdade de diferentes maneiras.  
 A soma e a substância de todos os 
ensinamentos das Upanishads é que o 
princípio da divindade é único. Ekameva 
Advitiyam Brahma (Deus é um, sem um 
segundo). Deus é um, não é dois. Por causa da 
sua ilusão, vocês vêem dualidade. Jamais 
deveriam dar atenção a tal ilusão. Vocês 
possuirão verdadeira devoção quando não 
tiverem mais nenhum traço de ilusão. 

O Homem é Importante, não o 
Dinheiro 

 Muitos mendigos procuram um 
homem rico. Alguns pedem alimentos, outros 
querem roupas, alguns pedem dinheiro e 
outros, uma casa. Todos eles são mendigos. 
Do mesmo modo, se vocês pedem isso ou 
aquilo a Deus, tornam-se mendigos. Não 
deveriam pedir coisa alguma a Deus.  



 Na verdade, ele está dentro de vocês e 
dará tudo que possam necessitar. Não 
precisam pedir nada. Hoje em dia, todos 
nesse mundo se tornaram mendigos. Os 
políticos mendigam votos.  
 Eles trocam dinheiro por votos. 
Ganham as eleições comprando votos. Esse 
mundo inteiro é um drama de miseráveis. A 
sociedade está arruinada e poluída por causa 
desses pedintes.  
 Hoje em dia, só há poluição, poluição e 
poluição em toda a parte. Existe poluição na 
água, na comida e até no ar. Se forem 
comprar leite, ele também estará poluído. 
Então, hoje em dia, tudo está poluído.  
 Em parte alguma, se encontra alguma 
coisa pura. Mesmo a água pura não existe 
mais. Ela também se tornou impura. Vocês 
sabem que o rio Ganges desce de Rishikesh. 
Em nosso país, o Ganges é reverenciado como 
mãe. Mas as pessoas estão poluindo esse rio 
sagrado também.  
 Se um brâmane ficar de pé dentro do 
Ganges para executar adorações, poderá 
encontrar até restos humanos flutuando na 
água. Do mesmo modo, tudo está sendo 
poluído.  
 Os estudantes devem desenvolver 
uma mente pura e livrar-se dessa poluição. Só 
depois se tornarão libertadores do país. A 
mente pura é aquela que está isenta de 
dúvidas, é imaculada, firme e altruísta.  
 De que serve simplesmente conquistar 
tantos títulos acadêmicos? Há tantos por aí, 
sentados em suas casas, desempregados, 
após terem se formado. De que modos estão 
aproveitando seus títulos? Os assuntos que 
estudaram na graduação são totalmente 
dissociados de sua vida diária. Eles lutam 
duramente para ganhar dinheiro com a ajuda 
desses diplomas.  
 Não fazem nenhum esforço para 
conquistar algo mais elevado na vida. Em 
toda parte, o dinheiro é considerado o que há 
de mais importante. Se quiserem viajar de 
ônibus, precisam de dinheiro. Se quiserem 

tomar café, também precisam de dinheiro. 
Até para beber água, precisam de dinheiro. Se 
desejarem ir a um templo, até ali precisarão 
de dinheiro.  
 Tudo nesse mundo se tornou uma 
questão de dinheiro. Mas o que é importante 
é o homem, não o dinheiro. Vocês 
conquistarão tudo se protegerem a 
humanidade. Todos os problemas surgem 
quando lhes falta humanidade. Vocês 
mesmos são os responsáveis por todos esses 
problemas. 

Humildade e Obediência são os 
Distintivos de um Estudante 

 Será bom quando todos os estudantes 
colocarem em prática aquilo que aprenderam 
nessa universidade e estabelecerem um ideal 
para os outros. Todos vocês deveriam 
conduzir suas vidas com humildade e 
obediência.  
 Destruam todas as más qualidades, 
como orgulho, egoísmo e maldade. Quando 
afastarem de si todas essas más propensões, 
tornar-se-ão seres humanos puros.  
 De onde provém a humanidade? Vem 
do coração. Aqui, não me refiro ao coração 
físico, mas ao coração espiritual que é livre de 
todas as imperfeições. Como perfume no ar, 
sua pureza deveria se espalhar por toda 
parte.  
 Deveriam compartilhar com os outros 
os puros pensamentos e sentimentos que 
emanam de vocês. Tudo que fizerem deve ser 
útil para os outros. Ajudar sempre, ferir 
jamais. Se adotarem essas duas qualidades, 
tudo se tornará bom para vocês. Só então se 
tornarão estudantes no verdadeiro sentido 
do termo.  
 Os estudantes de hoje em dia gostam 
de ferir os outros. Não é bom absterem-se de 
ajudar os demais. Não serão estudantes de 
forma alguma, se não desenvolverem 
humildade e obediência. Essas duas 
qualidades são essenciais para os estudantes. 



Hoje em dia, no entanto, as pessoas educadas 
se tornaram muito egoístas. Elas se orgulham 
de seus títulos de PhD.  
 O que significa PhD? A letra “p” 
representa pessoa, “h” significa “help” (ajuda) 
e “d” é a divindade. Então, quem tem o título 
de PhD é alguém que ajuda os demais e 
alcança a divindade. Do contrário, se não 
auxilia os outros, a letra “p” indica que a 
pessoa é pecadora. 
 Não importa quão elevada seja a 
educação que possam adquirir, vocês devem 
sempre se manter humildes e modestos, 
respeitando sempre seus pais. Mesmo que 
eles sejam tão pobres que não possam lhes 
oferecer refeições regulares em casa, ainda 
assim devem amá-los.  
 Sua mãe os criou suportando 
inúmeras dificuldades. Esquecer-se da mãe é 
um grande pecado. Seu pai também cuidou de 
seu bem-estar e os ajudou de todas as formas. 
Por isso, jamais se esqueçam ou abandonem 
seus pais. Amem-nos até o seu último 
instante de vida. Esta é a verdadeira 
qualidade de um estudante. Sirvam seus pais, 
dando-lhes satisfação. Só encontrarão 
satisfação na vida quando seus pais 
estiverem satisfeitos. 
  
– Do Discurso Divino de Bhagavan no 
auditório da Universidade Sri Sathya Sai, 
Prasanthi Nilayam, em 4 de junho de 
2009.  

 

 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI 
NILAYAM 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DOS 
DISTRITOS DE GODAVARI 

 Mais de duzentos mil devotos, 
incluindo 950 girijans (membros das tribos 
de Andra Pradesh) vieram em peregrinação a 
Prasanthi Nilayam, dos Distritos Oriental e 
Ocidental de Godavari, em Andra Pradesh, 
nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2009, para 
expressar sua gratidão a Bhagavan pelo 
fornecimento de água potável à população 
dessa região e por realizar uma 
transformação nos vilarejos e áreas tribais 
através do Programa Integrado de Vilarejos 
Sri Sathya Sai, lançado pela Organização de 
Serviço Sri Sathya Sai de Andra Pradesh, nos 
vilarejos desses distritos. 

Danças Tribais Apresentadas pelos 
Jovens e Crianças Bal Vikas 

 No dia 27 de junho de 2009, um grupo 
desses devotos e de estudantes Bal Vikas 
apresentaram excelentes danças no Sai 
Kulwant Hall, diante da divina presença de 
Bhagavan. O programa começou às 
16h30min, depois do darshan de Bhagavan, 
no Sai Kulwant Hall.  
 No início, o Dr. Bhaskar Rao, um 
devoto fervoroso de Bhagavan, proveniente 
dessa região, discorreu sobre as diversas 
medidas que estão sendo conduzidas pela 
Organização Sai em prol do bem-estar 
dos girijans e pelo desenvolvimento dos 
vilarejos.  
 Rao declarou que, dentre os 432 
vilarejos dessa região, a Organização Sai 
tinha adotado 44, na primeira fase, e que 
voluntários da Organização Sai estavam 
trabalhando incansavelmente pelo 
desenvolvimento completo desses vilarejos.  



 

 
Grupos de jovens dos distritos oriental e ocidental de 
Godavari, de Andra Pradesh, mostraram a herança 

cultural dos girijans, fazendo uma exibição de danças 
tribais, no dia 27 de junho de 2009. 

 
 Após o discurso do Dr. Rao, vários 
grupos de voluntários, carregando placas 
com os nomes dos vilarejos onde estes 
prestam serviços, vieram diante da varanda e 
ofereceram suas saudações a Bhagavan. A 
isso se seguiu uma exibição de danças tribais 
executadas por diversos grupos de jovens 
para demonstrar a rica herança cultural dos 
girijans que moram nesses dois distritos.  
 Além disso, as crianças girijans do 
programa Bal Vikas realizaram danças 
emocionantes ao som de doces canções que 
descreviam a glória de Bhagavan como o 
Avatar da Kali Yuga, que encarnou como o 
salvador da humanidade e redentor das 
almas nobres.  
 Ao final dessas excelentes danças, 
Bhagavan abençoou os dançarinos, posou 
para fotos com o grupo e distribuiu roupas. 
Depois da distribuição da prasadam, o 
programa chegou ao fim com o arathi a 
Bhagavan, às 18h20min. 

Uppongipoindi Godavari: encenação 
com música e dança 

 No dia 28 de junho de 2009, os jovens 
Sai e os estudantes Bal Vikas desses dois 
distritos apresentaram uma dramatização 
com música e dança intitulada 
“Uppongipoindi Godavari” (Godavari 

Efervescente) diante da Divina Presença de 
Bhagavan.  
 

 
A encenação “Uppongipoindi Godavari”, salpicada de 

divertidas danças de crianças, destacou as 
transformações provocadas nas vidas dos habitantes 

dos vilarejos através do trabalho humanitário de 
Bhagavan. 

 
 Através de diálogos vigorosos, canções 
cheias de devoção, música sensacional e 
danças divertidas dos jovens e das crianças, 
em suas vestes coloridas, a encenação realçou 
os ensinamentos e a glória de Bhagavan, que 
não só trouxe a transformação nas vidas dos 
moradores dos vilarejos e das tribos, 
fornecendo água potável para mais de 400 
vilarejos destes dois distritos, como também 
havia atingido a vida dos pobres e 
necessitados, fornecendo equipamentos para 
assistência médica e educacional e para o 
bem-estar social desses vilarejos.  
 A encenação começou às 17h35min 
com a canção-tema “Uppongipoindi 
Godavari” e finalizou às 18h25min com uma 
excelente descrição dos ensinamentos e da 
glória de Bhagavan através de uma burra 
katha (uma forma artística folclórica de 
Andra  Pradesh). A isso se seguiu 
apresentação de bhajans pelas crianças Bal 
Vikas desses dois distritos. Ao final do 
programa, Bhagavan abençoou os 
participantes, posou para fotos com o grupo e 
distribuiu roupas.  
 Ele também materializou um anel de 
ouro para um dos organizadores. Após a 
distribuição da prasadam, foi oferecido arathi 



a Bhagavan, às 18h55min, o que marcou a 
conclusão deste excelente programa. 

Centros Integrados de Serviços aos 
Vilarejos 

 Em 29 de junho de 2009, Bhagavan 
veio ao Sai Kulwant Hall, às 16h50min. 
Depois que Bhagavan se sentou na varanda, 
dois devotos, uma senhora e um cavalheiro, 
representando os girijans da região, 
expressaram gratidão a Bhagavan pelas 
medidas conduzidas pela Organização Sai, 
sob Sua orientação, pela melhoria dos girijans 
pobres.  
 Enquanto o cavalheiro devoto 
expressava seus sentimentos em um pequeno 
discurso, a senhora devota cantava uma doce 
canção para expressar seus sentimentos de 
devoção e gratidão a Bhagavan. Bhagavan 
derramou Sua graça sobre a cantora e 
materializou uma corrente de ouro para ela, 
em meio a grande aplauso dos devotos.  
 A seguir, houve um discurso de Sri P. 
Vardhana Rao, Coordenador do Ramo de 
Educação para o Distrito Oriental de 
Godavari, que, em poucas palavras, listou os 
serviços que estavam sendo prestados pela 
Organização Sai em prol do completo 
desenvolvimento dos vilarejos adotados por 
ela. Declarando que a Organização Sai havia 
construído quatro Centros Integrados de 
Serviços aos Vilarejos nessa região, Sri Rao 
rogou a Bhagavan que entregasse as chaves 
desses centros às pessoas indicadas por 
terem realizado apreciável trabalho pelo 
bem-estar dos girijans.  
 Bhagavan, então, bondosamente 
entregou as chaves desses centros a esses 
afortunados devotos e derramou Suas 
bênçãos sobre eles. A seguir, houve 
apresentação de bhajans por estudantes 
universitários.  
 Enquanto isso, uma prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída a 
todos presentes no Sai Kulwant Hall. O 

programa iniciado às 17 horas, após 
o darshan de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, 
foi encerrado às 18 horas, com arathi a 
Bhagavan. 

ASHADI EKADASI EM PRASANTHI 
NILAYAM 

 Música cheia de devoção e programas 
culturais durante quatro dias, de 1º a 4 de 
julho de 2009, marcaram a celebração 
do Ashadi Ekadasi, em Prasanthi Nilayam. 
Mais de dois mil devotos vieram de diversas 
partes de Maharashtra e Goa a fim de 
celebrar este festival altamente sagrado 
destes Estados que têm tanta proximidade 
com Bhagavan. 

Cânticos Védicos pelos Jovens de 
Maharastra e Goa 

 Na manhã de 1º de julho de 2009, o 
primeiro dia dessas celebrações, Bhagavan 
foi recepcionado com poornakumbham, em 
meio a cânticos védicos realizado pelos 
jovens e crianças Bal Vikas de Maharastra, 
quando Ele chegou ao Sai Kulwant Hall, às 9 
horas. Vestidos com a túnica tradicional 
dos pandits védicos, um grupo destes jovens e 
crianças conduziu Bhagavan ao Sai Kulwant 
Hall em uma grande procissão.  
 

 
Crianças Bal Vikas e jovens de Maharashtra e de Goa 

ofereceram as tradicionais boas-vindas a Bhagavan com 



o poornakumbham e cânticos védicos, na manhã de 1º 
de julho de 2009.  

 
 Às 9h15min, Bhagavan acendeu a 
chama sagrada sobre a varanda para marcar 
a solenidade de abertura das celebrações 
de Ashadi Ekadasi. Por quase uma hora, 
Bhagavan ouviu o cântico dos hinos védicos 
pelos jovens de Maharastra e Goa, os quais 
estavam sentados em frente à varanda. 
 A perfeição no ritmo e na entoação 
desses cânticos védicos pelos jovens 
granjearam a admiração de todos e cobriram 
todo o ambiente com sagradas vibrações. Às 
10 horas, arathifoi oferecido a Bhagavan para 
marcar a conclusão desta excelente 
demonstração de cânticos dos Vedas. 

Concerto Vocal de Música Devocional 

 Na noite de 1º de julho de 2009, os 
devotos presentes no Sai Kulwant Hall 
tiveram uma suntuosa festa musical de 
cantos devocionais quando a Sra. Kalapini 
Komkali, veterana cantora de clássicos da 
língua indiana, apresentou seu concerto de 
música devocional diante da Divina Presença 
de Bhagavan.  
 Filha e discípula do famoso cantor de 
clássicos da língua indiana, o pandit Kumar 
Gandharva, Sra. Komkali não somente herdou 
o gwalior gayaki (estilo de cantar) de seu 
ilustre pai como também seu gênio musical, o 
qual ela exibiu em seu concerto. 
 O concerto foi um bonito conjunto das 
composições de Mira, Kabir, Gorakhnath e 
Tukaram, e todas as canções que apresentou 
eram aquelas cantadas por seu ilustre pai, 
como ela anunciou no começo.  
 O concerto, iniciado às 17h10min após 
o darshan de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, 
manteve a plateia fascinada durante quase 
uma hora e terminou às 18h05min. Ao final 
do concerto, Bhagavan abençoou a artista, lhe 
deu um sari de seda e materializou uma 
corrente de ouro para ela.  

 Ele também distribuiu roupas para os 
artistas que fizeram o acompanhamento 
musical. Após uma breve sessão de bhajans, o 
programa terminou com arathi para 
Bhagavan, às 18h30min. 

Uma Odisseia dentro do Ritmo 

 Este excelente programa de um 
conjunto inovador de clássicos indianos, 
compreendendo uma combinação especial de 
tabla (tambor indiano), música instrumental 
e vocal, foi apresentado pelo renomado 
maestro de tabla pandit Suresh Talwalkar, 
em 2 de julho de 2009, diante da Divina 
Presença de Bhagavan.  
 Um elaborado sistema de luz e som foi 
colocado sobre um palco elevado, no Sai 
Kulwant Hall, para esta apresentação 
especial, que começou às 17h40min, após o 
darshan de Bhagavan.  
 Os cantores entoaram três 
composições perfeitamente combinadas com 
a música instrumental, o que criou um efeito 
cativante sobre a plateia. Ao final deste 
concerto musical, Bhagavan abençoou Sri 
Talwalkar e os artistas que o acompanharam 
e posou com eles para fotos.  
 Todos os artistas também foram 
homenageados com xales e foram 
distribuídas roupas. Depois da distribuição 
de prasadam, o programa encerrou com 
arathi a Bhagavan, às 18h45min. 

Maharashtra Bhakti Gatha 

 No sagrado dia de Ashadi Ekadasi, ou 
seja, dia 3 de julho de 2009, estudantes Bal 
Vikas e ex-estudantes de Maharastra e Goa 
apresentaram um colorido programa cheio 
de devoção: “Maharashtra Bhakti Gatha” 
(Saga de Devoção de Maharastra), no Sai 
Kulwant Hall, o qual foi decorado 
convenientemente para esta ocasião.  
  A chegada de Bhagavan foi anunciada 
solenemente pelo sopro de conchas, 



realizado por um grupo de jovens de 
Maharashtra, quando Ele entrou no salão às 
17h15min. Ao chegar à varanda, Bhagavan 
amorosamente fez a abertura do programa, 
acendendo a chama sagrada, às 17h30min.  
 

 
Fervor devocional marcou a programação 

“Maharashtra Bhakti Gatha”, que foi apresentada no Sai 
Kulwant Hall, no dia 3 de julho de 2009, no dia 

auspicioso de Ashadi Ekadasi. 

 
 O programa começou às 17h45min, 
com uma canção em louvor ao Senhor Vithal 
e uma dança apresentada pelas crianças Bal 
Vikas. O salão reverberou com cânticos 
sagrados de “Jai Jai Vithal, Jai Hari 
VIthal” quando o palanquim tradicional foi 
trazido para a área das apresentações, em 
meio a cantos e danças apresentadas 
pelos varkaris (peregrinos) e pelas crianças 
Bal Vikas.   
 Em seguida, houve uma série de 
danças apresentadas no palco pelas crianças 
Bal Vikas e de cantos de Marathi Abhangs 
apresentados pelos cantores, que encheram 
todo o ambiente com fervor devocional.  
 Esse fervor constitui o aspecto de 
destaque da sagrada terra de Maharashtra, 
graças ao elenco de seus ilustres santos como 
Tukaram, Ramdas, Gyaneshwar, Namdev, 
Gora Kumbhar, Sakku Bai e muitos outros.  
 Ao chegar a este ponto, crianças 
vestidas como esses santos entraram na área 
das apresentações. No encerramento, a visita 

de Bhagavan a Pandharpur, o domicílio 
sagrado do Senhor Vithal, que é visitado por 
todos os devotos no dia de Ashadi Ekadasi, foi 
destacada e um estudante Bal Vikas mostrou 
a Bhagavan as fotografias dessa visita. 
 Com relação à visita de Bhagavan a 
Dharmakshetra, Bombaim, a criança 
perguntou a Bhagavan se aqueles momentos 
poderiam ser vividos novamente. Bhagavan 
ficou muito feliz, é claro, com esta bonita 
maneira de ser convidado a Dharmakshetra, 
chamou a criança para perto Dele e 
materializou uma corrente de ouro para o 
menino.  
 Neste momento de ouro, o programa 
chegou a um término feliz com a oferta de 
arathi a Bhagavan, às 18h50min. Prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída a 
todos, ao final. 

Sant Gajanan Maharaj: uma 
encenação de dança 

 No dia 4 de julho de 2009, as crianças 
Bal Vikas de Navi Mumbai retrataram a 
história da vida de Sant Gajanan Maharaj, um 
grande santo de Maharashtra, encenando 
uma dança de mesmo nome, no Sai Kulwant 
Hall, como parte das celebrações de Ashadi 
Ekadasi. 
 Começando às 16h25min, depois 
do darshan de Bhagavan, no Sai Kulwant Hall, 
a encenação apresentou diversos episódios 
da vida deste grande santo, que apareceu 
primeiramente como um rapaz em Sheogaon, 
Maharashtra, em 1878, e passou os 32 anos 
seguintes de sua breve vida espalhando a 
mensagem sobre a unidade, a bondade e a 
devoção, cantando constantemente o mantra 
“Gani Gana Ganath Bothey”.  
 Por fim, ele se fundiu no Senhor Vithal, 
em Pandharpur. Coreografia excelente, 
vestimentas adequadas, acessórios 
elaborados, excelente direção de palco e as 
maravilhosas danças das crianças 
contribuíram para o sucesso da apresentação. 



Bhagavan permaneceu sentado durante toda 
a apresentação, abençoou o elenco no final da 
encenação e posou para fotos com o grupo. 
Depois da distribuição da prasadam, o 
programa foi encerrado às 17h25min, com 
o arathi a Bhagavan. 

APRESENTAÇÃO MUSICAL DE 
DEVOTOS DO BRASIL E DA 
INDONÉSIA 

 Na tarde de 8 de julho de 2009, 
devotos de dois países ofereceram sua 
homenagem musical a Bhagavan.  
 Primeiro, os devotos do Brasil 
apresentaram sua programação de músicas 
devocionais, que começou com o canto de 
OM, três vezes, seguido pela recitação do 
“Ganapati Prarthana” (Oração ao Senhor 
Ganesha), em sânscrito, feito por todo o 
grupo. O que veio a seguir foi uma festa 
intensa para a alma sob a forma de canções 
devocionais em português, incluindo 
dois bhajans indianos: “Manasa Bhajare Guru 
Charanam” e “Hara Hara Sai Maheswara”, que 
foram interpretados com total perfeição de 
tom e ritmo. 
 

 
A programação de música devocional apresentada pelos 

devotos do Brasil, no dia 8 de julho de 2009, foi 
praticamente uma festa para a alma. 

 
 Depois desta excelente apresentação 
de música pelos devotos brasileiros, um 
grupo de devotos indonésios apresentou uma 
programação inigualável de música 
instrumental, usando instrumentos feitos de 
bambu.  

 

 
Uma maravilhosa exibição de talento musical feita pelos 

devotos da Indonésia, com seus instrumentos musicais 
feitos de bambu. A apresentação aconteceu no dia 8 de 

julho de 2009. 
 
 Embora tenham apresentado somente 
três números, mesmo assim conquistaram o 
coração de todos pela maravilhosa 
demonstração de talento musical. A 
programação que começou às 17h20min, 
depois do darshan de Bhagavan, no Sai 
Kulwant Hall, terminou com o arathi a 
Bhagavan, às 18h15min. Ao final, prasadam 
abençoada por Bhagavan foi distribuída a 
todos os devotos, no Sai Kulwant Hall. 

MÚSICA DEVOCIONAL DOS DEVOTOS 
AFRICANOS 

 Como parte das celebrações do Guru 
Purnima, em Prasanthi Nilayam, o Coral 
Adulto Sai África representado pela Nigéria 
apresentou uma programação cativante de 
música devocional, no dia 9 de julho de 2009, 
diante da Divina Presença de Bhagavan. 
Embora esta fosse a primeira apresentação 
musical desse coral diante de Bhagavan, 
desde sua fundação em 2008, o coral ganhou 
a graça divina ilimitada de Bhagavan e a 
admiração da plateia, no Sai Kulwant Hall.  
 O coral, composto de 25 homens e 14 
mulheres, cantou canções devocionais 
retiradas de cinco países africanos: Nigéria, 
Gana, Congo Brazaville, África do Sul e Zaire, 
em diversas línguas africanas. Além disso, 



cantaram uma canção inglesa e dois bhajans 
indianos.  

 

 
O Coral Adulto Sai África ganhou elogios quando de sua 
primeira apresentação em Prasanthi Nilayam, em 9 de 

julho de 2009. 

 
 O primeiro bhajan foi “Narayana Sai 
Narayana”, que foi puxado por uma cantora, 
enquanto o segundo, “Guru Baba, Guru Baba”, 
foi puxado por um cantor, tendo ambos 
mostrado total perfeição em tom e ritmo. 
 A programação, que começou às 
17h30min, depois do darshan de Bhagavan, 
encerrou às 18h45min, com o arathi a 
Bhagavan. Bhagavan permaneceu sentado 
durante toda a apresentação, derramou seu 
abundante amor e bênçãos sobre os cantores 
no final, distribuiu roupas a eles, ofereceu-
lhes lembranças com Suas Divinas Mãos, deu 
a todos a rara oportunidade do 
padanamaskar e posou para fotos com o 
grupo. Ele também materializou um anel de 
ouro para o maestro do coral. 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DO 
DISTRITO DE MEDAK 

 Mais de 2.000 devotos vieram, em 
peregrinação, do Distrito de Medak, de Andra 
Pradesh, para Prashanti Nilayam, de 17 a 19 
de julho de 2009, a fim de expressar sua 
gratidão a Bhagavan por derramar Suas 
bênçãos Divinas sobre a população desse 
Distrito, através de diversos programas 
culturais, espirituais e voltados para o 
serviço, organizados pela Organização Sai 

desse Distrito. A Organização Sai fez duas 
apresentações, no Sai Kulwant Hall, para 
prestar sua homenagem a Bhagavan.  
 A primeira apresentação foi feita no 
dia 17 de julho de 2009. A programação 
começou às 17h30min, depois do darshan de 
Bhagavan, no Sai Kulwant Hall. No começo, a 
Organização Sai desse Distrito providenciou a 
distribuição de diversos implementos a 
várias pessoas, propiciando-lhes meios de 
conseguir emprego. 
 Esses itens incluíam implementos 
agrícolas, liquidificadores, máquinas de 
costura, kits e tendas para a venda de artigos 
variados, caixas de ferro, purificadores de 
água, cabines de telefone, bicicletas, etc. O 
número total de beneficiários foi 85. Quando 
o nome deles era anunciado, cada um se 
aproximava, oferecia sua obediência a 
Bhagavan e recebia o item destinado para 
ele.  
 Depois disso, os cantores e cantoras 
do distrito apresentaram um conjunto de 
cantos devocionais aos Pés de Lótus de 
Bhagavan, que foi apropriadamente batizado 
de “Hridaya Kusumanjali” (oferenda da flor 
do coração).  

 
No dia 17 de julho, a Organização Sai do distrito de 
Medak distribuiu implementos a algumas pessoas e 

apresentou uma programação de música devocional. 

 
 Todas as canções foram entoadas com 
o coração repleto de sentimentos devocionais 
por parte das cantoras e cantores, e assim 
fizeram todo o grupo mergulhar em fervor 
devocional. A programação inteira foi bem 
ensaiada, bem planejada e bem apresentada, 
conseguindo manter a plateia encantada por 



mais de uma hora. Ao final da programação, 
Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre os 
cantores e distribuiu-lhes roupas.  
 Ele também materializou uma 
corrente de ouro para uma criança. Após a 
distribuição daprasadam, a programação foi 
encerrada com o arathi a Bhagavan, às 
18h45min. 

Devudunnadu: uma encenação com 
música e dança 

 No dia 18 de julho de 2009, as 
crianças Bal Vikas e os jovens do distrito de 
Medak apresentaram uma encenação musical 
e de dança: “Devudunnadu” (Deus Está Aqui 
Agora), a qual não só retratava a existência 
de Deus na Terra como também anunciava, 
em alto e bom som, que Ele está presente sob 
forma humana, em Prashanti Nilayam.  
 Começando às 17h35min, com uma 
canção e com dança pelas crianças Bal Vikas 
como invocação ao Senhor Ganesha, o drama 
retratava a história de um jovem que negava 
a existência de Deus e que fora, por fim, 
transformado quando descobriu a divina 
glória de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  

 

 
Uma cena da dança Devudunnadu apresentada pelos 

jovens e crianças Bal Vikas do distrito de Medak, no dia 
18 de julho de 2009. 

 
 Embelezado com poemas imortais 
compostos por Bhagavan, o drama foi uma 
experiência que trouxe luz, exaltação e 
elevação ao espírito.  
 Música vibrante, a dança brilhante das 
crianças e a excelente coreografia 
aumentaram o valor da peça. Ao término, 

Bhagavan derramou Suas bênçãos sobre o 
elenco, posou para fotos com o grupo, deu-
lhes o raro presente do padanamaskar, junto 
com roupas e lembranças com Suas Divinas 
Mãos e os tornou bem-aventurados 
conversando com eles. Após bhajans e 
distribuição de prasadam, a programação 
chegou ao fim com o arathi a Bhagavan.  
  

Dar e perdoar – com estas duas práticas, 
simplesmente podemos encher nossa vida 
com amor. Ao obter e esquecer, o egoísmo 

cresce. Esquecer os favores obtidos dos 
outros é a principal razão para o egoísmo 
crescer. Por isso, a fim de desenvolver o 
amor em nós, devemos continuar a dar e 

perdoar. 
– Baba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O MESTRE E OS DÍSCIPULOS 

 Todos os dias, os discípulos de 
Ramakrishna Paramahamsa iam de 
Dakshineswar até Calcutá de barco para 
comprar mantimentos e frutas. Um dia, era a 
vez de Brahmananda. Ele se sentou em um 
canto do barco, contemplando seu Guru. Um 
morador reconheceu Brahmananda como 
discípulo de Ramakrishna. 
 Apontou o dedo para ele e começou a 
dizer aos outros ocupantes do barco: “Olhem 
aqui! Ele e o Guru não têm trabalho a fazer. 
Este Ramakrishna está corrompendo toda a 
juventude de Calcutá”. Dessa maneira, o 
morador criticava o Guru.  
 

 
Ramakrishna Paramahamsa resmungando a 

Brahmananda: “O quê! Você ficou em silêncio quando 
seu Guru era criticado em público?”. 

 
 O pobre Brahmananda sentiu-se triste 
porque havia ouvido críticas a seu Guru. Mas 
ele não teve coragem de rebater a crítica da 
pessoa que zombava do Guru. Pela sua 
natureza gentil, ele permaneceu em silêncio, 
chorando. 
 Na volta ao ashram, ele relatou ao 
Guru o que acontecera no barco. 
Ramakrishna Paramahamsa disse com raiva: 
“É um grande pecado ficar em silêncio ao 
ouvir uma crítica ao Guru. É essa a sua 
devoção a Ele?”. 

 Vivekananda estava ouvindo tudo isso. 
No dia seguinte, era a vez de ele ir a Calcutá. 
Quando entrou no barco, uma pessoa 
começou a criticar Ramakrishna e seus 
discípulos, como sempre.  
 Vivekananda logo se levantou, foi até 
aquela pessoa e disse em tom ameaçador: “Eu 
não tolerarei que você diga mais uma palavra 
contra nosso Guru. Eu o jogarei no rio. Tenha 
cuidado!”. 
 Neste momento, houve uma grande 
comoção no barco. O barqueiro virou-se para 
a pessoa que criticara Ramakrishna e disse: 
“Senhor, eu peço que não diga mais nada”.  
 Apontando para Vivekananda, ele 
acrescentou: “Este homem é capaz de fazer o 
que ele disse!”.  
 

 
“Se você disser mais uma palavra contra o nosso Guru, 

eu o jogarei no rio”, ameaçou Vivekananda. 

 
 Todos ficaram em silêncio e sentados 
onde estavam. Ao chegar ao ashram, 
Vivekananda contou ao Guru o que 
acontecera no barco.  
 Ramakrishna Paramahamsa ficou 
zangado e disse: “Que vergonha! O que é isso? 
Você usa roupas ‘ocre’ e ao mesmo tempo 
está cheio de raiva e ressentimento. É 
indecoroso para você!”. 
 Vivekananda não conseguia entender 
o significado do que o Guru dizia. Ele se 
aproximou do Guru com humildade e 
obediência e disse: “Swami! Ontem você disse 



para Brahmananda que era pecado 
permanecer em silêncio ao ouvir críticas ao 
Guru. Não foi isso? Mas hoje, por que você 
está falando dessa maneira quando me opus à 
pessoa que criticou meu Guru? Seja gentil em 
esclarecer minhas dúvidas”. 
 Ramakrishna disse com um sorriso: 
“Meu querido! Não é possível dar o mesmo 
tipo de ensinamento para todas as pessoas. O 
ensino deve ser adequado à pessoa a quem se 
ensina. Brahmananda, pela sua natureza, é 
gentil e delicado. Ele precisa adquirir alguma 
firmeza. O ensino deve ser transmitido de 
acordo com cada situação. Por isso, eu 
resmunguei com ele ontem. Você é, pela sua 
natureza, uma pessoa com espírito mais 
elevado. Você precisa de um ensinamento 
que o faça ficar mais sereno e sóbrio”. 
 Vivekananda entendeu o significado 
dos ensinamentos do Guru. 
 

 

ESPECIAL 

A CARTA NÃO LIDA 

 “Sua carta não chegou para mim ainda, 
mas eu já a li. Você a postou em Madras, não 
sabendo que Eu já tinha voltado para cá. Eu 
estava próximo a você quando a escreveu. 
Sua mãe deve estar muito melhor agora, não 
é?” Isso foi o que Swami escreveu para um 
devoto alguns anos atrás. Ele é 
Sarvantaryami (morador interno de todos 
nós); está em todos os lugares, em todos os 
momentos. 
 Nossa carta pode não chegar até Ele. 
Mesmo quando chega, Ele não precisa abri-la 
para ler seu conteúdo! Um dia, aconteceu de 
eu estar em Seu quarto quando o correio 
chegou. Quando Ele derrubou no chão uma 
carta não lida, em um envelope ainda 

fechado, uma pessoa recém-chegada 
murmurou: “Swami, Você não leu aquela 
carta. Ela pode conter alguma história de 
miséria”. Baba sorriu e disse: “Não, não. É 
uma história de alegria. Ele diz que seu filho 
acaba de nascer. Mas ele está preocupado 
com o bebê, que nasceu com dentes na 
frente”. Então, Ele nos contou toda a história 
com o envelope na mão. 

 

 
 
 “Um casal Vaisya de uma aldeia em 
Telangana havia chegado em peregrinação a 
Puttaparthi há um ano. Eles oraram para ter 
filhos abençoados. Eu dei ao homem uma 
maçã e pedi que ele dividisse com a esposa.  
 Ele a pegou na mão e a examinou. 
Notando algumas marcas na casca (o que 
indicava que ela deveria ter sido mordida por 
um rato ou qualquer outro animal), ele Me 
perguntou o que era aquilo, evidentemente 
nervoso por ter que comê-la. Eu disse que 
ambos poderiam comê-la. “Só que o bebê terá 
dois dentes frontais. Não se preocupe”, eu 
disse.  



 Ele agora escreveu para avisar que o 
filho nasceu (neste momento, Swami rasga o 
envelope, pega a carta e nos mostra o que 
estava escrito), e ele Me pergunta se algum 
ritual Santhi deve ser realizado para aliviar o 
que ele teme que seja uma calamidade!”. 
 Olhando para aquela frase, ficamos 
espantados, na presença resplandecente de 
Bhagavan. Baba é sarvajan, savasakshi, 
sarvantaryami (Onisciente, Testemunha 
Eterna e Morador Interno de todos nós). 
 
N. Kasturi, “Sanathana Sarathi”, junho de 
1960 

 

CONFERÊNCIA ORTOPÉDICA 
INTERNACIONAL 

 A Conferência Ortopédica 
Internacional Sri Sathya Sai aconteceu no 
Instituto Superior de Ciências Médicas em 
Puttaparthi, entre 10 e 12 de julho de 2009.  
 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba recebeu 
as tradicionais boas-vindas com 
poornakumbham entre cânticos védicos 
quando chegou ao Instituto por volta das 16h 
no dia 10 de julho de 2009 para a abertura da 
conferência. Pouco depois de Sua chegada, 
Ele foi para o Salão de Conferência e abriu a 
conferência acendendo a lamparina sagrada.  
 Bhagavan então assistiu à exposição 
na galeria no Departamento de Ortopedia. A 
exibição continha 52 cartazes que 
descreviam as estatísticas do departamento e 
também as atividades de outros 
departamentos do hospital. Foi oferecido 
o arathi a Bhagavan quando Ele deixava o 
Hospital, às 16h45min. 

 
Bhagavan acendeu a lamparina inaugurando a 

Conferência Ortopédica Internacional Sri Sathya Sai, em 

10 de julho de 2009. 

 A conferência, presenciada por mais 
de 150 delegados, começou às 17h do dia 10 
de julho. O corpo docente estava constituído 
por três cirurgiões ortopédicos eminentes 
vindos do exterior, o Dr. Leo Whiteside dos 
EUA, o Dr. Ian Learmonth e o Dr. John Skinner 
da Grã-Bretanha, cinco muito bem reputados 
cirurgiões ortopédicos da Índia e três do 
ISCMSSS (Instituto Superior de Ciências 
Médicas Sri Sathya Sai).  
 O Dr. R.Varadachari, presidente do 
departamento, apresentou o corpo docente, 
seguido pelo discurso inaugural proferido 
pelo Dr. A. N. Safaya, diretor do hospital. 
Além dos tópicos discutidos na Conferência 
sobre “Avanços em Artroplastia”, que era o 
tema da conferência, o Dr. Narendranath 
Reddy, presidente do Comitê Médico 
Internacional Sri Sathya Sai, falou sobre o 
“ideal de saúde Sai” e a “missão de saúde 
Global Sai”. 
 No dia 11 de julho, o Dr. Leo Whiteside 
realizou uma moderna cirurgia ao vivo – 
“Total reposição de joelho sem ‘cimento’”, a 
primeira do gênero na Índia (joelho condilar 
poroso simétrico). O Dr. Ian Learmonth 
realizou uma cirurgia “metal sobre metal” 
sem ‘cimento’ para troca total de quadril 
(cerâmica sobre metal) em 12 de julho. 
 Na tarde de 11 de julho, todos os 
delegados se reuniram em um local 
reservado no Sai Kulwant Hall. Bhagavan 



passou por eles e os abençoou. Bhagavan 
também conversou com todos os membros 
do corpo docente. A conferência encerrou-se 
às 13h30min do dia 12 de julho, quando uma 
cerimônia aconteceu no Departamento 
Ortopédico, que homenageou os membros do 
corpo docente. 
 Todos os delegados e membros do 
corpo docente ficaram profundamente 
tocados pelo amor e pela compaixão de 
Bhagavan e também pela serena atmosfera 
do ashram. 
 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SRI SATHYA 
SAI 

SRI LANKA 

 A Organização Sri Sathya Sai no Sri 
Lanka realizou um enorme projeto de serviço 
para aliviar o sofrimento daqueles abrigados 
nos campos de refugiados, nas áreas do norte 
e leste da ilha. Há cinco campos de refugiados 
nesses locais, com aproximadamente 220 mil 
pessoas, a maior parte delas dos distritos de 
Mannar, Killinochi e Mullaithivu.  
 Com as graças de Swami, o acesso a 
esses campos foi concedido às equipes 
médicas Sai. Foram realizados por seis dias 
dois acampamentos médicos, durante os 
quais cerca de 5 mil pacientes foram 
examinados.  
 

 
A Organização de Serviço Sri Sathya Sai do Sri Lanka 

proveu ajuda médica para mais do que cinco mil 

pacientes através de dois acampamentos médicos, 
realizados nos campos de refugiados, nas áreas norte e 

leste da ilha. 

 
 O primeiro acampamento médico foi 
realizado de 29 a 31 de maio de 2009, e o 
segundo, de 6 a 8 de junho de 2009. 
Aproximadamente 40 voluntários, incluindo 
médicos, enfermeiros, fármacos, auxiliares de 
primeiros socorros, voluntários e jovens 
participaram desses acampamentos.  
 Para cuidar dos doentes, os 
voluntários Sai construíram um hospital 
provisório de 20 leitos, com um teto de lona. 
Somando-se a isso, foram obtidas clínicas 
móveis para ajudar os pacientes que não 
poderiam ir para o principal hospital. 
Pacientes com doenças sérias ou complicadas 
eram encaminhados para os hospitais gerais 
mais próximos.  
 Quando necessário, foram distribuídas 
amostras grátis de medicamentos e 
suplementos nutricionais. Tudo foi 
providenciado para que, nos acampamentos 
médicos, os pacientes recebessem os 
cuidados de acompanhamento na 
continuidade dos tratamentos e a própria 
educação do paciente.  
 Frutas, leite em pó para bebês, 
biscoitos e doces foram distribuídos para 
milhares de crianças. Muitos pacientes 
necessitavam de medicamentos especiais 
para doenças, como problemas cardíacos ou 
epilepsia. Os voluntários Sai supriram essas 
prescrições, comprando os medicamentos e 
os distribuindo para os pacientes 
necessitados.  
 Por vários meses, o Centro Sai de 
Vavunia também distribuiu itens essenciais 
de alimentação para centenas de gestantes e 
crianças pequenas. Os voluntários de serviços 
e os jovens Sai ficaram no Lar de Crianças Sai 
de Vavunia, durante todo o tempo do projeto.  
 Depois de um longo dia de trabalho, o 
Centro Sai de Vavunia forneceu amavelmente 



a todos os médicos e demais voluntários 
alimentação e um lugar para repousar. 

OMÃ 

 Entre os dias 09 a 16 de abril de 2009, 
em cooperação com o Ministério da 
Educação, foi realizada a Sétima Competição 
Sai de Redação Aberta e Criação de Cartazes, 
sobre o tema “Espalhando a Luz através dos 
Valores Humanos”.  
 O objetivo da competição foi 
incentivar as jovens mentes a contemplar os 
valores humanos da verdade, paz, amor, 
retidão e não violência.  
 

 
“Espalhando a Luz através dos Valores Humanos” foi o 
tema da competição de redação e criação de cartazes 

organizada pela Organização Sai de Oman em 
cooperação com o Ministério de Educação, entre os dias 

9 e 16 de abril de 2009. Mais de três mil estudantes 
participaram deste evento anual da Organização Sai. 

 
 O evento foi realizado nas Escolas 
Indianas de Al-Ghubra, Sohar, Salalah e 
Nizwa. Cerca de 3.100 estudantes de 200 
escolas do governo de Omã – educação 
bilíngue, internacional e especial – se 
registraram para participar deste evento 
anual.  
 Dirigentes oficiais do ministério da 
educação inauguraram o evento em 
diferentes locais, os quais eram frequentados 
por dirigentes do Ministério da Educação, 
diretores, professores e convidados de 

grandes corporações. Mais de 200 
voluntários Sai deram suporte na condução 
do evento. 

BRASIL 

 De 9 a 12 de abril de 2009, aconteceu 
em Mendes, no Rio de janeiro, a 12ª 
Conferência Jovem Latino-Americana Sri 
Sathya Sai, com 210 participantes de vários 
países da América do Sul e Central.  
 O local do evento foi um antigo 
monastério e seminário, com símbolos 
sagrados cristãos, que ajudou a criar ainda 
mais uma atmosfera espiritual à reunião. O 
tema da conferência foi “O Momento é 
Agora”. Os tópicos apresentados no encontro 
foram “Liderança Sai”, “Mente, Corpo e 
Atma”, “O Amor a Deus em Nossas Vidas 
Diárias” e “Sua Vida é Minha Mensagem”. 
 

 
Mais de 200 participantes de vários países da América 

Central e da América do Sul participaram da 12ª 
Conferencia de Jovens Sahya Sai realizada em Mendes, 

no Rio de Janeiro, de 9 a 12 de abril de 2009. 

 
 A conferência incluiu oficinas, cantos 
devocionais, palestras proferidas por jovens e 
adultos, pequenas peças teatrais e vídeos. Os 
Coordenadores Nacionais de Jovens 
descreveram seus projetos mais importantes, 
como o suporte dos Jovens Sai nas escolas e 
comunidades, nos acampamentos médicos e 
em outros projetos, em suas respectivas 
regiões, no trabalho com o Programa Sri 
Sathya Sai de Educação em Valores Humanos. 



A Conferência Mundial de Jovens Sri Sathya 
Sai, que aconteceu em julho de 2007, em 
Prashanti Nilayam, foi o modelo que inspirou 
essa conferência para a Zona.  
 Foi formado um total de 13 grupos de 
trabalho, cada qual com uma 
responsabilidade específica, como 
serviço, bhajans, multimídia, entoação dos 
Vedas, programas culturais e outras 
atividades. 

GRÉCIA 

 Nos últimos 10 anos, a Organização Sri 
Sathya Sai da Grécia vem organizando uma 
celebração anual nas primaveras, na 
Instituição para Doenças Crônicas, em Agia 
Barbara, na área de Aigaleo, de Atenas. Neste 
ano, o evento foi realizado no dia 17 de maio 
de 2009. Muitos voluntários Sai participaram 
da recepção do evento.  
 Eles trouxeram iguarias feitas em casa, 
sucos de frutas, balões, flores e trabalhos 
artísticos desenhados pelas crianças dos 
Cursos Sri Sathya Sai de Educação em Valores 
Humanos. Os pacientes foram conduzidos 
para a área de recepção, na qual as mesas 
foram decoradas com flores e balões.  
 Alguns voluntários decoraram os 
quartos dos pacientes com frases de Swami e 
balões, enquanto outros cuidavam dos 
pacientes, alimentando-os, trocando roupas 
sujas e molhadas e divertindo-os.  
 Os voluntários visitaram cerca de 50 
pacientes, que não podiam sair de seus 
quartos. Agradecendo a Bhagavan, todos os 
pacientes apreciaram o acolhimento e o amor 
dos voluntários.  
 

 
Voluntários da Organização Sri Sathya Sai da Grécia 

visitaram a Instituição de Doenças Crônicas em Atenas, 
no dia 17 de maio de 2009, para atender os pacientes. 

 
 No dia 04 de abril de 2009, 
voluntários da Organização Sri Sathya Sai da 
Grécia visitaram famílias e distribuíram 
alimentos e roupas no abrigo São Jorge em 
Atenas.  
 No dia 11 de abril de 2009, os 
voluntários visitaram os desabrigados em 
Perama, em Atenas, e distribuíram alimentos 
e roupas. Um pediatra visitou onze famílias e 
examinou 14 crianças e adultos.  
 Foram doados laptops usados, em 
perfeitas condições, para duas crianças que 
se destacaram em nível acadêmico, bem 
como para um desempregado. Além disso, os 
voluntários Sai continuaram suas aulas 
particulares semanais de matemática para 
crianças e suas visitas regulares a várias 
instituições para doentes crônicos e um lar 
para deficientes. 

SÉRVIA 

 A Organização Sri Sathya Sai da Sérvia 
organizou um retiro nacional na cidade 
alpina de Divcibare, da qual participaram 62 
pessoas da Sérvia, Eslovênia e Croácia. O 
tema foi “Mãe Terra, Pai Paraíso”, que visava 
a elevar a consciência sobre nosso planeta e 
nossa origem divina. Foram feitas 
apresentações nos temas “Mãe Terra”, 



“Gratidão” e “Os Princípios Masculinos e 
Femininos”.  
 

 
A Organização Sri Sathya Sai da Sérvia organizou um 
retiro nacional, do qual participaram 62 pessoas da 

Sérvia, Eslovênia e Croácia. O tema do retiro foi “Mãe 
Terra, Pai Paraíso”. 

 
 Foram realizadas oficinas nos temas 
“Amem a Minha Incerteza” e 
“Autorrealização”. Foram apresentadas duas 
obras teatrais intituladas “O Significado da 
Vida” e “Vragomet”.  

 
– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Assam: Foi construído um novo Centro Sai 
em Gogamukh em um terreno doado por um 
devoto local. Gogamukh, no distrito de 
Dhemaji, fica no extremo nordeste de Assam, 
fazendo fronteira com o estado de Arunachal 
Pradesh.  
 É uma área suscetível a inundações e é 
habitada, principalmente, por comunidades 
tribais simples. No dia 6 de junho de 2009, os 
devotos de Lakhimpur, Bihpuria, Naharlagun, 
Itanagar e os da sede Samithi, em Gogamukh, 
reunidos nas dependências do recém-
construído Centro Sai, realizaram um yajna 
(ritual de sacrifício) e laksharchana 
(recitação do nome de Bhagavan cem mil 
vezes). Nesta ocasião, foi conduzida também 
uma sessão de bhajans.  
 Os devotos de Lakhimpur e Harmoty 
ofereceram 102 mosquiteiros para as 

merecidas famílias pobres. Durante as 
celebrações do Aniversário de 85 anos de 
Bhagavan, os devotos também decidiram 
construir cinco poços (pucca), cada um em 
um local diferente adequado. 
 
Delhi: O amor de Swami flui de Suas amadas 
crianças na vila Arjun Park em Najafgarh 
(área oeste de Delhi), que é uma colônia 
abaixo da linha de pobreza. Acampamentos 
médicos gratuitos foram realizados 
quinzenalmente pelos médicos de várias 
faculdades da Organização Sri Sathya Sai, que 
beneficiaram aproximadamente duas mil 
pessoas dessa vila.  
 Água limpa e potável gratuita foi 
também fornecida para 25 famílias da vila, 
pelo Programa Sri Sathya Sai de Integração 
das Vilas (PSSSIV). Foi instalado nessa vila 
um filtro de água de alta capacidade, que 
fornece mil litros de água limpa e potável.  
 A vila de Matiyala, na área de 
Dwaraka, é outro vilarejo adotado pelo 
PSSSIV, no qual quatorze famílias pobres 
estão recebendo mensalmente provisões 
mínimas requeridas por eles, como trigo, 
arroz, açúcar, etc. Essa atividade está 
acontecendo desde janeiro de 2009.  
 Um ônibus adaptado com 
equipamento dentário completo visita essa 
vila com a frequência necessária. Todos os 
procedimentos, como obturação, extração, 
medicação, etc., são providenciados para os 
pacientes.  
 A maior parte dos cidadãos mais 
velhos da vila recebeu consultas e foi operado 
de cataratas/glaucoma. Este é um programa 
bem organizado. Os pacientes são levados um 
hospital de olhos altamente especializado, 
onde são tratados.  
 
Himachal Pradesh: De 12 a 14 de abril de 
2009, foi realizado um treinamento, em nível 
estadual, no Programa Sri Sathya Sai Bal 
Vikas em Anand Vilas, Shimla. Mais de 300 
professores de Bal Vikas, de todas as partes 



de Himachal Pradesh, participaram. Os 
participantes mostraram grande interesse 
nas inovações e técnicas de ensino mostradas 
durante as reuniões. Mais tarde, no mês de 
maio de 2009, por uma semana, esses 
participantes organizaram, em suas 
respectivas áreas, o Programa de 
Conscientização da Educação Sri Sathya Sai.  
 Em Himachal Pradesh, são geralmente 
organizados acampamentos médicos nos 
complexos do centro da vila. Os médicos vão 
de vila em vila, e algumas vezes de porta em 
porta, para prestar serviços médicos às 
pessoas necessitadas.  
 Nos meses de maio e junho de 2009, 
foram realizados 14 acampamentos médicos 
em diferentes distritos, em vilarejos remotos, 
por exemplo, Indora, Chhota Bengel, Rajpur, 
Pippliwala, Amboa, Shiva Sanog, Nog, 
Kiaraea, etc. Nesses acampamentos, 4.700 
pacientes tiveram consultas e medicamentos 
gratuitos, que foram distribuídos segundo as 
prescrições médicas dadas pelos médicos. 
Além disso, 173 operações de cataratas foram 
conduzidas com sucesso e 183 animais foram 
tratados em três acampamentos 
veterinários.  
 Os aldeões das vilas mais distantes e 
remotas, que não podiam trazer seus animais 
ao acampamento, foram atendidos em sua 
própria porta. Cantar bhajans e realizar 
narayana seva eram características regulares 
constantes em todos esses acampamentos.  
 
Jammu e Kashmir: Ao longo do ano, a 
limpeza de vários templos e lugares 
religiosos tem sido realizada de uma maneira 
programada.  
 A limpeza do Templo Khir Bhawani, 
em Tula Mula, Srinagar, no dia 24 de maio de 
2009, foi um destaque especial deste ano. 
Todas as dependências do templo, incluindo 
o sagrado Kund (tanque), foram limpas pelos 
voluntários de seva da Organização Sai. Além 
da limpeza, foi organizado um narayana 
seva e foi distribuída prasadam na forma 

de khir (pudim de arroz-doce) na ocasião 
para os devotos visitantes. 
 
Kerala: Em maio de 2009, o distrito de 
Malappuram adotou 25 crianças de tribos, 13 
meninos e 12 meninas. No dia 1° de junho de 
2009, eles foram à escola pela primeira vez e 
agora estão no distrito em dois albergues da 
Organização Sai. Este projeto foi muito 
valorizado e amplamente divulgado pela 
imprensa.  
 

 
A Organização Sai do distrito de Malappuram adotou 

25 crianças em maio de 2009. A foto mostra as crianças 
em frente ao albergue. 

 
 Foi levado um grupo técnico da 
Organização Sai para cuidar das vacas de 
vários templos. Sob a orientação deste grupo, 
os templos começaram a cultivar pasto, 
desenvolvido cientificamente. No momento, 
os templos de Sabarimala, Guruvayoor e 
Ettumanoor estão sob a orientação deste 
programa.  
 
Rajasthan: De 21 a 27 de junho de 2009, a 
Organização de Serviço Sri Sathya Sai do 
Rajastão organizou em Prasanthi Vidya 
Mandir, em Kota, uma exibição para o Jubileu 
de Ouro da Sanathana Sarathi – “Uma Jornada 
com Sai” e “Manava Seva Madhava Seva” –, 
que foi belamente decorada com luzes. A 
exibição ressaltou o trabalho de Bhagavan na 



humanidade e Sua visita a vários locais da 
Índia e Leste da África.  
 Além disso, ela apresentou os 
ensinamentos de Bhagavan sobre o amor 
universal e a educação em valores humanos, 
tendo sido inaugurada às 19h do dia 21 de 
junho de 2009 por Sri K.M. Tandon, vice-
presidente dos fertilizantes e químicos de 
Shriram.  
 Na ocasião, os devotos Sai de Kota, 
junto com seus familiares, estavam presentes. 
Das 18h às 21h, durante todos os dias, a 
exposição esteve aberta ao público em geral. 
Jornais e canais de TV local divulgaram o 
evento. 
 

 
De 21 a 27 de junho de 2009, foi realizada em Kota, 
Rajastão, uma exibição sobre o Jubileu de Ouro da 

Sanathana Sarathi, “Jornada com Sai” e “Manava Seva 
Madhava Seva”. 

 
 A exibição foi dividida em 18 sessões, 
que incluíam: Jornada com Sai, Sarva Dharma 
Mandir, Unidade é Divindade, Criador e 
Criação, Organização Sri Sathya Sai de Seva, 
Nossa Grande Cultura Indiana, etc. Foi 
montado um balcão especial para vender a 
literatura Sai e receber a assinatura para a 
revista Sanathana Sarathi em hindi e inglês. 
Voluntários Seva Dal trabalharam em todas 
as 18 sessões e ofereceram seus sinceros 
agradecimentos a Bhagavan Baba pela 
oportunidade.  
 Diariamente, depois das 21h, era 
realizado arathi. Muitos intelectuais e 
eminentes cidadãos de Kota visitaram a 

exibição e expressaram seu forte desejo de 
ter darshan de Bhagavan. Aproximadamente 
dois mil visitantes foram beneficiados por 
essa exibição. Os devotos de Kota sentiram 
que o evento foi uma grande bênção de 
Bhagavan por terem sido escolhidos para o 
trabalho de organizar essa exibição única.  
 
Tamil Nadu: Nos dias 13 e 14 de junho de 
2009, no Tamil Nadu em Sai Sruthi, em 
Kodaikanal, o Sri Sathya Sai Trust organizou 
um acampamento gratuito para a 
conscientização sobre diabetes e exames.  
 Uma equipe de 32 membros, com 
especialistas e educadores em diabetes, 
oftalmologistas, nutricionistas, técnicos, 
enfermeiros e farmacêuticos ajudaram neste 
serviço com o suporte ativo dos voluntários 
de Seva Dal, de ambos os sexos.  
 Foi examinado um total de 715 
pessoas, dentre as quais foram encontrados 
13 novos casos de diabetes. Os medicamentos 
foram prescritos e distribuídos, livres de 
qualquer custo.  
 No dia 14 de junho de 2009, foi 
realizada uma reunião de ex-estudantes 
de Bal Vikas para rever as atividades 
conduzidas por eles. O Senhor Vidya 
Srinivasan conduziu os participantes.  
 O desembargador V. 
Ramasubramanian, juiz da alta corte de 
Madras, que é um ex-estudante de Bal Vikas, 
deu um discurso inspirador na ocasião.  
 
O distrito de Chennai Metro West forneceu 
uma instalação de água potável pura para a 
Vila Vengadu perto de Chennai, no Programa 
Sri Sathya Sai de Integração das Vilas. A 
instalação foi realizada no dia 21 de junho de 
2009. 


