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O universo veio de Brahman, a Consciência Universal. A multiplicidade de formas é como os 
diferentes tipos de figuras feitas com açúcar para atrair as crianças. As formas são diferentes, mas a 
consciência básica é uma. Da mesma forma que uma boneca de açúcar se dissolve na boca, a forma 

externa do corpo deve se dissolver na experiência da bem-aventurança átmica. A fonte da vida é 
Brahman. A mudança e a evolução são naturais para Ele, mas a presença da Divindade imutável deve 

ser experimentada no corpo mutável. 

- Baba 
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Eu não sei 



DIVINO DISCURSO: SHANKRANTI 

OUÇAM A SUA VOZ INTERIOR 

“Bharat (Índia) é a terra natal de muitas 
almas nobres, que conquistaram grande nome 
e fama em todos os continentes do mundo. Esta 
é a terra de pessoas valentes, que venceram os 

governantes estrangeiros e alcançaram a 
independência. Esta é a terra que se sobressaiu 

em música, literatura e outras belas artes. 
Tendo nascido nesta grandiosa terra de 

Bharat, ó meninos e meninas, é seu dever 
sagrado proteger a sua rica herança cultural.” 

(Poema em télugu) 

Desenvolvam o espírito de unidade com a 
sociedade 

Todos vocês devem estar preparados para 
sustentar o bom nome de Bharat. Muito em 
breve vocês terão sucesso em seus esforços. 
Hoje em dia, as pessoas estão progredindo em 
campos físicos e mundanos, mas não dão nem 
mesmo um passo rumo a realizações éticas, 
morais e espirituais. Elas deveriam fazer 
progresso no caminho da espiritualidade. 

Padrões éticos elevados dos bharatiyas 
(indianos) antigos 

As pessoas de antigamente consideravam a 
espiritualidade a sua principal meta na vida. 
Mas, hoje, a espiritualidade está em declínio. 
Todos tentam progredir nas esferas físicas e 
mundanas. Contudo, isso pode conferir 
apenas satisfação temporária. Há também um 
declínio na postura das mulheres de hoje, 
embora a Índia tenha possuído uma grande 
reputação devido a suas mulheres de grande 
castidade. 

"Esta terra de Bharat é o berço de muitas 
mulheres nobres, como Savitri, que trouxe seu 
falecido marido de volta à vida, Chandramati, 
que apagou um fogo violento com o poder da 

verdade, Sita, que provou sua castidade ao sair 
incólume do fogo ardente, e Damayanti, que 
reduziu a cinzas um caçador perverso com o 

poder da sua castidade. Esta terra de piedade 
e nobreza alcançou plenitude e prosperidade e 
tornou-se mestre de todas as nações do mundo 
por causa dessas mulheres castas." (Poema em 

télugu) 

 

Savitri conquistou a graça de Yama, o deus da 
morte, e trouxe seu falecido marido de volta à 
vida. Onde mais no mundo podemos 
encontrar mulheres com tamanha castidade? 
A morte é certa para todo ser humano, mas há 
alguma mulher em algum país que devolveu a 
vida a seu marido, além de em Bharat? Muitos 
países do mundo sofreram uma queda por se 
desviarem do caminho do dharma (retidão). 
Bharat é o berço de mulheres nobres e castas 
como Chandramati e Sita, que trouxeram uma 
grande reputação a esta nação. 



Mesmo hoje em dia, os bharatiyas não se 
comportam de forma arbitrária, como as 
pessoas de outros países. Qualquer que seja a 
sua vida pessoal, em público elas se portam de 
uma forma digna e honrosa. Um filho, mesmo 
quando adulto, não ousa falar frente a frente 
com sua mãe. Alguns anos atrás, Eu presenciei 
isso em Venkatagiri. Naqueles dias, o rajá de 
Venkatagiri e seus filhos costumavam vir a 
Puttaparthi. Antes de vir, os filhos pediam as 
bênçãos de sua mãe, que, então, estendia seus 
pés, de detrás de uma tela. Eles vinham para 
cá depois de tocar os pés da mãe. 

Os bharatiyas têm mantido tal caráter elevado. 
Mas, hoje em dia, meninos e meninas andam 
juntos no mercado. Se alguém pergunta, eles 
dizem que são parceiros de turma. Nos velhos 
tempos, até a palavra “parceiro” era 
considerada imprópria, e não era utilizada. 
Eles diriam que estudavam na mesma classe. 
Essas regras rigorosas eram observadas 
naqueles dias. Mas os estudantes de hoje não 
têm nenhum medo; eles convidam uns aos 
outros para suas casas e comem juntos. Isso é 
muito inadequado. Esse é o efeito da Kali Yuga, 
cujos sinais começaram a aparecer no fim do 
reinado de Yudhishthira. Certa noite, 
Yudhishthira viu um fazendeiro retornando 
para casa com um arado nos ombros. Quando 
ele quis saber a razão, o fazendeiro respondeu 
que, no dia anterior, ele deixara seu arado no 
campo e fora roubado e que, por isso, estava 
carregando sua ferramenta consigo para casa. 
Em outro dia, o rei viu uma pessoa trancando 
a porta de casa. Em outra ocasião, viu uma 
mulher falando com um homem no meio de 
uma rua. Naquela época, se considerava uma 
falta de ética as mulheres falarem 
publicamente com os homens. Ao ver esses 
sinais, Yudhishthira compreendeu que a Kali 
Yuga havia começado e percebeu que essa era 
uma indicação do fim de sua estada na Terra. 

Ajudem a todos, não firam ninguém 

Hoje, o que devemos pensar é: “Somos 
humanos, animais ou feras?”. Somente os 
animais possuem qualidades animalescas. 
Vocês são seres humanos e, assim, devem 
possuir qualidades humanas. Vocês devem se 
questionar: “Eu tenho ou não tais 
qualidades?”. Simplesmente nos chamamos 
de seres humanos, mas quais são as 
qualidades que devemos possuir? Não 
devemos prejudicar, ferir nem falar com 
aspereza com ninguém. Seres humanos são 
seres dotados de compaixão e retidão. Sathya, 
dharma, shanti, prema e ahimsa (verdade, 
retidão, paz, amor e não-violência) são as 
cinco qualidades humanas. Mas as pessoas 
não respeitam esses valores e, ainda assim, 
desejam a paz. O que se quer dizer com paz? 
Ela pode ser encontrada do lado de fora? A paz 
está presente dentro de vocês, e brota apenas 
do coração. Vocês estão buscando paz, mas ela 
reside em vocês. 

Tudo tem uma reação, um reflexo e uma 
ressonância. Quando vocês têm ódio em si 
mesmos, vocês vêem o ódio nos outros e ferem 
até aqueles que não lhes fizeram mal. É 
preciso encarar as consequências de tudo 
aquilo que se faz. Não há outra razão para tudo 
o que se vê, ouve e experimenta do que a 
reação, o reflexo e a ressonância do que se faz. 
Vocês se esquecem dessa verdade e acusam os 
outros, dizendo que fulano os criticou, feriu ou 
prejudicou. A causa para tudo aquilo que 
experimentam de bom ou de ruim não está 
nos outros. Tampouco o bom e o mau lhes são 
dados por Deus. Deus é Nirgunam, 
Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, 
Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala 
Swarupinam (Deus é sem atributos, 
imaculado, morada última, eterno, puro, 
iluminado, livre e encarnação do sagrado). 
Vocês devem tentar incorporar essas 
qualidades divinas. Somente então poderão se 
considerar verdadeiros seres humanos. Se 
lutam com os outros ou ferem os demais, 
vocês não podem se chamar de seres humanos 



no verdadeiro sentido do termo. Portanto, 
ajudem a todos. Não firam ninguém. 
Paropakara Punyaya, Papaya Parapeedanam 
(alcança-se mérito ao servir os outros, 
comete-se pecado ao feri-los). Sarva Jiva 
Namaskaram Kesavam Pratigachchhati (quem 
quer que vocês saúdem, esse ato alcança 
Deus) e Sarva Jiva Tiraskaram Kesavam 
Pratigachchhati (quem quer que vocês 
critiquem, esse ato alcança Deus). É ilusão 
pensar que vocês estão insultando ou 
ofendendo outra pessoa. Na verdade, vocês 
estão insultando ou ofendendo a si mesmos, 
pois a mesma coisa voltará para vocês como 
reação, reflexo e ressonância da sua ação. 
Então, vocês não poderão dizer que aquilo 
lhes foi dado por Deus: vocês mesmos são os 
responsáveis. Assim, se desejam que tudo seja 
bom para vocês, façam o bem aos demais. 

Seguir a voz interior é a verdadeira 
espiritualidade 

A educação moderna confere apenas 
conhecimento livresco. O que vocês devem 
buscar não é educação, mas “educare”. 
“Educare” significa trazer à tona o que existe 
no coração, enquanto educação significa 
encher a cabeça com as informações reunidas 
de livros. Vocês consideram quaisquer 
informações que armazenem e memorizem 
como sendo educação. Mas essa não é a 
educação verdadeira. Vocês devem ouvir a voz 
interior e desenvolver os valores que são 
ocultos em vocês. Essa é a verdadeira 
educação. Vocês participam de jogos, esportes 
e atividades culturais como cantos 
devocionais. É assim que devem utilizar bem o 
corpo. Não há grandeza alguma em se 
depositar fé no corpo. O corpo é perecível. Ele 
é feito de milhares de átomos, mas, depois da 
morte, nada subsiste. 

O corpo serve para realizar ações. Devemos 
executar apenas boas ações e cumprir com 
nosso dever com seriedade, a fim de santificar 

o corpo. Não utilizem o corpo de forma 
inadequada. Professores, administradores, 
diretores, vice-reitores e reitores são 
nomeados para guiar os estudantes no 
caminho correto. É seu dever primário colocar 
em prática os ditados da sua voz interior 
(antarvani) e seguir as boas qualidades que 
estão dentro de vocês. Mas as pessoas agem 
contra seus valores humanos inatos. Nunca 
ignorem a voz interior. Ela é sua verdadeira 
propriedade. Quando desenvolverem a 
habilidade de ouvi-la, vocês farão grandes 
progressos na vida. As pessoas são iludidas a 
pensar que podem alcançar tudo através da 
prática ritualística de japa, tapa, yoga e 
dhyana (recitação do Nome de Deus, 
penitência, yoga e meditação). Mas, na 
verdade, vocês podem alcançar tudo quando 
seguem os valores que brotam do coração. 
Quando agem contra sua voz interior, vocês 
ficam imersos no mundano, o que os distancia 
dela e de seus valores inatos. Seguir a voz 
interior é a verdadeira espiritualidade. Vocês 
não devem ferir ninguém nem se machucar no 
processo. O verdadeiro sistema de educação é 
aquele que lhes ensina esse princípio. Aqueles 
que respeitam os comandos da voz interior 
terão seu bem-estar integral garantido. A 
verdadeira espiritualidade estabelece que não 
se deve agir contra a consciência. 

Façam o bem até mesmo àqueles que os 
prejudicam 

A espiritualidade não está limitada 
meramente a práticas como japa e dhyana. 
Hoje em dia, todas essas práticas se tornaram 
mero ritualismo. As pessoas pensam uma 
coisa e fazem outra. Manasyekam 
Vachasyekam, Karmanyekam Mahatmanam; 
Manasyanyath Vachasyanyath, 
Karmanyanyath Duratmanam (aqueles cujos 
pensamentos, palavras e ações estão em 
perfeita harmonia são nobres; aqueles que 
carecem dessa harmonia são maus). Se não 
possuem a unidade de pensamento, palavra e 



ação, vocês não podem ser chamados de seres 
humanos. Às vezes, vocês ficam com tanta 
raiva que podem até mesmo bater em alguém. 
Esse é um grande pecado. Na verdade, ao agir 
assim, vocês não ferem seu inimigo, mas o 
próprio Deus. Portanto, vocês devem conduzir 
suas vidas de forma a não causar sofrimentos 
a ninguém. É natural fazer o bem àqueles que 
lhes fazem o bem. Não há nada de muito 
grandioso nisso. Mas apenas Sai faz o bem até 
mesmo àqueles que tentam feri-Lo. Eu não 
levo as faltas deles em consideração, nem dou 
atenção ao mal que de alguma forma tentam 
Me fazer. Vocês devem permanecer sempre 
em um estado de paz suprema. Tudo pode ser 
alcançado se tiverem paz. A paz está dentro de 
vocês; no mundo exterior vocês encontrarão 
apenas pedaços1! A paz pode ser alcançada 
apenas quando existe unidade. Quando vocês 
impõem a divisão dessa unidade, não existe 
paz. 

 

Vocês devem servir seus pais e cuidar deles. A 
bem da verdade, os pais são os primeiros 
professores. Nenhum benefício lhes será 
concedido por fazer um bom trabalho, se 
causarem dificuldade aos seus pais. Vocês 
podem não sentir as consequências imediatas 
dessa ação, mas estão fadados a sofrê-las no 
futuro. Portanto, não causem nenhum 
sofrimento aos pais. Se lhes infringirem 

qualquer sofrimento, terão que sofrer dez 
vezes mais como resultado disso! De forma 
semelhante, quando dão algo em caridade, o 
retorno é dez vezes maior. Portanto, estejam 
sempre prontos para ajudar os outros. 

Sempre que puderem ajudar, vocês devem 
fazê-lo. Quando se devotam a fazer o bem para 
os demais, vocês progridem no caminho da 
verdade. Ao progredir no caminho de Sathya 
(verdade), naturalmente são conduzidos ao 
dharma (retidão). Shanti (paz) emerge da 
união de sathya e dharma. Da combinação dos 
três, vem a experiência de prema (amor). 
Quando tiverem amor em si, não terão 
inimigos. Vocês ferem os outros apenas 
quando carecem de amor. Portanto, cultivem 
o amor. Para experimentá-lo, vocês devem 
primeiro alcançar o estado de paz. Sathya, 
dharma, shanti, prema e ahimsa são as 
qualidades de um ser humano. Contudo, hoje 
em dia, vocês encontram violência em tudo o 
que veem. As pessoas têm medo mesmo em 
sua própria casa quando estão sozinhas. Esse 
é o resultado da mudança dos tempos. 
Antigamente, as pessoas consideravam os 
Estados Unidos como um país muito rico, mas, 
agora, a situação está mudando, junto com os 
tempos. Vocês pensam que o dinheiro é tudo e 
que podem comprar qualquer coisa ao possuí-
lo. Mas o dinheiro não é importante, e sim a 
mente. Quando a mente está calma e quieta, 
vocês são capazes de experimentar a paz total. 

Desenvolvam o espírito de unidade com a 
sociedade 

Estudantes! O que quer que façam, façam 
como uma oferenda a Deus. É Ele que faz tudo, 
não vocês. Vocês só podem realizar qualquer 
tarefa com a vontade de Deus. Portanto, sejam 
sua própria testemunha. Engajem-se em boas 
ações. Falem somente aquilo que é bom, e que 
apenas a verdade saia da sua língua. Tudo o 
que fazem deve ser pelo bem dos demais. 
Quando se envolverem no serviço aos outros, 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Fev09/shankranti.html#not1


vocês serão sempre felizes. Nunca deem 
espaço para o ego e para o ciúme. Se tiverem 
esses dois sentimentos, todas as suas boas 
qualidades serão destruídas e tudo será ruim 
para vocês. Portanto, sejam bons e ajudem os 
demais. Se virem alguém em dificuldade, 
vocês devem aliviar seu sofrimento mesmo 
que precisem deixar seu trabalho. Este é o 
dever principal de um ser humano: ajudar 
sempre, ferir jamais. Seguir esse princípio é o 
bastante. Ajudem sempre. Ajudem seus 
semelhantes. Não prejudiquem nem mesmo 
aqueles que os odeiam. Jamais firam. Não 
causem nenhuma inconveniência aos demais. 
Essa é a verdadeira educação. Algumas 
pessoas que recebem altos salários causam 
problemas não apenas às pessoas em seus 
escritórios, mas também a seus próprios pais, 
por conta do ego. Esse é um grande erro. Ao 
alcançar posições mais altas na vida, vocês 
devem diminuir o ego. Somente então 
receberão o devido respeito. 

Lembrem-se sempre da sociedade em que 
vivem. Nunca a ignorem. Vocês devem sua 
existência a ela. A sociedade não é algo 
separado de vocês; vocês são membros dela. 
Ela é uma combinação de indivíduos. Vocês 
devem desenvolver esse espírito de unidade 
com a sociedade. Tentem conduzir suas vidas 
mantendo o bem-estar da sociedade sempre 
em suas mentes. Sua felicidade reside na 
felicidade de seus semelhantes. 

Ontem, vocês assistiram à peça “Bhakta 
Potana”. O Senhor Rama em pessoa veio e 
corrigiu o manuscrito de Potana a fim de 
realizar sua tarefa. Potana reconheceu a 
verdade de que tudo era feito pelo Senhor 
Rama. Aquele que segue esse princípio é um 
verdadeiro devoto. Srinatha tentou forçar 
Potana a oferecer o Bhagavata ao rei e o 
criticou severamente por não fazer isso. Ele 
disse a Potana que, se oferecesse o trabalho ao 
rei, seria amplamente recompensado. Mas 
Potana lhe disse que aquele era o trabalho de 

Deus e devia ser oferecido apenas a Deus. 
Disse que não destruiria a santidade da sua 
obra oferecendo-o a qualquer mortal, e que 
preferiria conduzir sua vida como um 
fazendeiro, dependendo da mãe-terra. Só isso 
lhe daria verdadeira satisfação, acrescentou. 

É a mãe-terra que sustenta todos os objetos e 
atividades no mundo. Qualquer um que 
coloque sua fé nela nunca será acometido pelo 
pesar. Dessa forma, vocês devem depositar 
sua fé na mãe-terra, adquirir educação, 
desenvolver um bom trabalho e conquistar 
um bom nome. Vocês conseguiram boas notas 
e altas classificações e, assim, trouxeram um 
bom nome para si, sua família e para a 
instituição. É isso que os estudantes devem 
fazer. Não há nada de grandioso em ir para os 
Estados Unidos e ganhar milhões de rupias. 
Até mesmo mendigos podem ganhar dinheiro. 
O dinheiro vem e vai, a moralidade vem e 
cresce. Por isso, desenvolvam a moralidade. Se 
a possuírem, vocês jamais sofrerão na vida. 

– Do Discurso de Shankranti de Bhagavan, 
no Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 
14 de janeiro de 2009. 

1 Trocadilho em inglês, entre peace (paz) e piece 
(pedaço). 
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REUNIÃO ANUAL DE ESPORTES E CULTURA 
DE 2009 

CORAGEM, AUTOCONFIANÇA E 
CONCENTRAÇÃO GANHAM RELEVÂNCIA 

 

Parada de estudantes das Instituições Sri 
Sathya Sai no Estádio Hill View na manhã do 
dia 11 de janeiro, mostrando disciplina e 
alegria. 

A Reunião Anual de Esportes e Cultura de 
2009, da Universidade Sri Sathya Sai, 
aconteceu no dia 11 de janeiro de 2009, no 
Estádio Hill View, em Prasanthi Nilayam. Os 
Estudantes de todas as Instituições 
Educacionais Sathya Sai participaram e 
mostraram uma rara combinação de coragem, 
concentração e habilidade. Apresentando seus 
eventos esportivos com unidade, harmonia e 
trabalho de equipe exemplar, os estudantes 
mostraram como os esportes e os eventos 
culturais poderiam promover essas virtudes 
nos estudantes e na sociedade. 

O amplo estádio Hill View, local deste 
megaevento, foi esteticamente decorado para 
o espetáculo. Na linda ensolarada manhã do 
dia 11 de janeiro de 2009, a banda de metais 
do Campus Anantapur deu as boas-vindas ao 
venerado Reitor da Universidade, Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba, quando Ele entrou no 
Estádio – com sua brilhante túnica branca – 

pelo lado norte, às 8h30 da manhã. Bhagavan 
foi conduzido ao Santhi Vedika em uma 
grande procissão. Além da banda do Campus 
Anantapur, vagarosamente marchando, 
faziam parte da procissão do reverenciado 
Reitor a banda de metais do Campus de 
Prasanthi Nilayam, um esquadrão carregando 
coloridas bandeiras e uma escolta de 
motociclistas formada de estudantes de três 
campus universitários. Em sua chegada ao 
Santhi Vedika, marchando lentamente, o 
esquadrão ofereceu saudações especiais a Ele, 
fazendo um dossel com as bandeiras. O vice-
reitor e outros funcionários da universidade 
deram as boas-vindas a Ele, oferecendo buquê 
e rosas. Bhagavan acendeu a lâmpada sagrada 
no Santhi Vedika às 8h40 para 
cerimoniosamente inaugurar a Reunião dos 
Esportes. 

Uma Admirável Parada 

O primeiro item do programa foi um desfile 
pelos estudantes de todas as Instituições 
Educacionais Sathya Sai, nas quais estavam 
incluídas as Escolas Sathya Sai de Ensino 
Médio e Fundamental de Prasanthi Nilayam e 
os três Campus da Universidade, 
especificamente, Brindavan, Anantapur e 
Prasanthi Nilayam. O agrupamento dessas 
instituições – exuberante e formalmente 
vestidos – veio em frente ao Santhi Vedika e 
ofereceu respeitosas saudações ao Venerado 
Reitor. A banda de metais do Campus de 
Prasanthi Nilayam forneceu a cadência da 
marcha e o ritmo dessa admirável e elegante 
Parada. 

Antes do início dos eventos esportivos, 
Bhagavan hasteou a bandeira da 
universidade, soltou pombos brancos e balões 
e acendeu a tocha olímpica. Depois disso, a 
tocha olímpica foi conduzida ao topo da colina 
por um mascote, na forma de um leão, onde foi 
acendida a luz da Urna dos Esportes. 
Enquanto isso, o habitual juramento para uma 



justa competição foi realizado pelos 
participantes do evento esportivo. 

Belo Espetáculo pelos Estudantes de 
Prasanthi Nilayam 

Os estudantes do ensino médio Sri Sathya Sai 
de Prasanthi Nilayam e os da Universidade Sri 
Sathya Sai do Campus de Prasanthi Nilayam 
foram os primeiros a apresentar seus eventos 
esportivos. No início, eles apresentaram uma 
enorme águia de ouro, a qual representava 
seus mais elevados objetivos a alcançar na 
vida, transcendendo todas as barreiras. 

 

Os estudantes de Prasanthi Nilayam 
realizaram posturas de yoga na área de 
apresentações. Alguns deles apresentaram no 
fundo da plataforma. 

Começando com uma bela apresentação de 
posturas de yoga sobre uma plataforma na 
área de apresentações, os estudantes 
mostraram maravilhosas façanhas na cama 
elástica e nas rodas-gigantes. Um item muito 
interessante de suas apresentações foi o de 
música instrumental, usando utensílios de 
cozinha, bambus, galões de plástico, cestos, 
etc. Eles também fizeram uma impressionante 
apresentação em escadas e rodas. Outro item 
original dos estudantes foi uma elegante 
formação com troncos de madeira, na qual 
mostraram um perfeito trabalho de equipe. 

 

Os estudantes de Prasanthi Nilayam 
mostraram sua coragem, autoconfiança e 
concentração, realizando cruzamentos 
sincronizados nas motocicletas. 

Eles concluíram sua apresentação com um 
maravilhoso e ousado espetáculo de motos. 
Oito motociclistas mostraram sua coragem, 
autoconfiança e concentração, pulando 
sincronizadamente de uma rampa e cruzando-
se mutuamente em alta velocidade. Ao final de 
suas apresentações, eles se reuniram em 
frente ao Shanti Védika e ofereceram 
saudações a Bhagavan, que os abençoou. 

Apresentação Temática pelos Estudantes 
do Campus de Anantapur 

Os Estudantes do Campus de Anantapur 
escolheram a criação do universo como tema 
de sua apresentação. 

 

A dança cósmica de Shiva e Parvati, da qual 
emergiu a energia do som do Pranava,  
a energia original que conduziu a criação dos 
cinco elementos e do universo.  
As estudantes do Campus de Anantapur 



ilustraram este sublime tema através de sua 
dança. 

O primeiro item foi a dança cósmica de Shiva e 
Parvati, representada em um palco – tendo 
como pano de fundo o Monte Kailasa e um 
gigante Shiva Linga – no qual um grupo de 
garotas dançavam na área de apresentações. 
Da dança cósmica de Shiva e Parvati emergiu 
a energia do Som Pranava, a energia original, 
da qual emergiram, consecutivamente, os 
cinco elementos básicos: éter, ar, fogo, água e 
terra, assim como todo universo. Enquanto o 
universo era mostrado em um gigante cenário 
ao fundo, o grupo de meninas – em trajes 
representando o éter, o ar, o fogo, a água e a 
terra – realizava danças para ilustrar o tema 
da criação desses cinco elementos, como 
descrito no Taittiriya Upanishad. 

 

A dança para ilustrar os cinco elementos da 
terra realizada por um grupo de estudantes  
do Campus de Anantapur no Estádio Hill View. 

Elevado tema, distinta descrição nos 
comentários, sublimes danças das meninas, 
trajes apropriados e a música emocionante 
tornaram a apresentação excepcional. Os 
estudantes de Anantapur concluíram sua 
apresentação com um espetáculo de 
impressionante formação em três rodas. 

Corajosa Façanha dos Estudantes do 
Campus de Brindavan 

Os estudantes do Campus de Brindavan 
começaram sua apresentação com um 

magnífico espetáculo de dança de leões e 
dragões. A corajosa façanha dos leões, que 
dançavam em pequenas plataformas e o 
controle habilidoso dos dragões pelo grupo de 
estudantes, encantaram a todos. 

 

Perfeição, habilidade e coragem marcaram a 
dança dos leões e dos dragões dos estudantes  
do Campus de Brindavan no Estádio Hill View. 

Isso foi acompanhado pela apresentação de 
várias artes marciais como Kalaripaitu (arte 
marcial indiana praticada em Kerala), judô, 
karatê, esgrima, etc., incluindo luta de 
autodefesa com floretes, espadas e outras 
armas tradicionais. Os estudantes exibiram a 
habilidade no uso de várias armas de 
autodefesa e mostraram como mãos e pernas 
podem ser usadas com destreza e agilidade 
para se salvarem do perigo. Isso mostrou suas 
habilidades, valores e agilidades. 

 



Habilidoso espetáculo de artes marciais 
realizado pelos estudantes do Campus de 
Brindavan da Universidade Sri Sathya Sai, no 
Estádio Hill View. 

No fim de sua performance, os estudantes 
fizeram uma linda formação em frente ao 
Shanti Védika, oferecendo suas saudações a 
Bhagavan. O programa da manhã foi concluído 
às 11h com Arathi a Bhagavan. 

Grande Espetáculo dos Estudantes da 
Escola Primária 

Um esquadrão de motocicletas formado por 
estudantes de três campus universitários 
conduziram Bhagavan para o Shanti Védika, 
quando Ele veio para o Estádio Hill View às 
16h15, na tarde do dia 11 de janeiro de 2009, 
para testemunhar os eventos culturais e 
esportivos dos estudantes da Escola Primária 
Sri Sathya Sai de Prashanti Nilayam, que foi 
programado para apresentar nessa tarde. 

 

Beleza, cor e perfeição foram o marco do 
espetáculo dos estudantes da Escola Primária 
Sri Sathya Sai de Prasanthi Nilayam. 

O tema de sua apresentação foi Samastha Loka 
Sukhino Bhavantu (possam todos os seres de 
todos os mundos ser felizes!). Os estudantes 
vestiram brilhantes trajes e desempenharam 
excelentes danças, expressando alegria na 
natureza e mostraram grande habilidade em 
seus eventos esportivos e de ginásticas. Eles 

mostraram seu equilíbrio e destreza nos 
skates fazendo belas formações. A ousadia 
deles ganhou relevância quando alguns deles 
pularam sobre uma van e uma motocicleta. 
Todavia, a mais interessante apresentação foi 
um jogo de basquetebol em skates. 

 

Os estudantes da Escola Primaria Sri Sathya Sai 
mostraram, com admirável perfeição,  
seu equilíbrio e habilidade nas gigantes 
estruturas semicirculares. 

Eles também mostraram seu equilíbrio e 
destreza em uma gigante estrutura 
semicircular, com admirável perfeição. 
Finalizando a apresentação deles, vieram em 
frente a Shanti Védika e ofereceram amorosas 
saudações a seu amado Bhagavan. Esta 
apresentação bastante colorida e alegre dos 
pequenos possibilitou um adequado final para 
este espetacular evento anual da Universidade 
Sri Sathya Sai, que foi concluído com um 
alegre Arati a Bhagavan às 17h25. 

“O divino aspecto de sua personalidade 
estimulará humildade, verdade, amor, 
coragem, desapego e entusiasmo para servir. 
Valorize as manifestações destas qualidades na 
sua vida e as pratique sempre que tiver chance. 
A inata fraternidade, que santifica a raça 
humana, é destruída pelas ervas daninhas da 
inveja que crescem na mente. Estas ervas 
daninhas arruínam a personalidade do 
indivíduo.”   - Baba. 



DIVINO DISCURSO: NATAL 

DESENVOLVAM FÉ ABSOLUTA NO 
PRINCÍPIO DO ATMA 

O Amor se Origina no Atma 

A Índia é a mãe-terra de várias almas nobres 
que conquistaram grande reputação e fama 
em todos os continentes do mundo. Esta é a 
terra de pessoas valentes que expulsaram os 
dominadores estrangeiros e obtiveram a 
independência. Esta é a terra que demonstrou 
os grandes poderes de seus homens e 
mulheres. Savitri nasceu nesta terra e que 
trouxe seu marido morto de volta à vida. 

Ferir Nunca, Amar Sempre 

Manifestações do Amor! 

Tudo que vemos, ouvimos ou fazemos é irreal 
como um sonho. Quanto tempo duram as 
cenas de um sonho? Duram até que 
acordamos do sonho. Uma vez que estamos 
acordados, elas desaparecem. Da mesma 
forma, enquanto mantivermos nossos olhos 
abertos, vemos as pessoas ao nosso redor 
neste mundo e pensamos que isso é real. Mas 
não é assim. Tudo muda a todo momento. 
Tudo neste mundo é irreal como um sonho. 
Apenas uma coisa é verdadeira e eterna, o 
princípio do Atma. Também pode ser 
chamado de princípio de amor. O Amor se 
origina no Atma. Se temos amor, podemos 
conquistar o mundo inteiro. Não devemos 
ferir ninguém. Não Firam Jamais, Amem 
Sempre. Devemos nos lembrar sempre desse 
amor eterno. 

Vocês não são uma pessoa, mas três: a que 
vocês pensam que são, a que os demais 
pensam que são e a que vocês realmente são, 
ou seja, o Atma, que é seu Ser verdadeiro. 
Dizemos "este é meu corpo", "esta é minha 
mente", "esta é minha chita (mente 

subconsciente)", etc. Então, "quem sou eu?". 
Mas ninguém se faz essa pergunta. Quando 
dizemos "meu corpo", o "eu" está separado do 
"corpo". Vocês dizem "esta é minha casa". 
Então, quem são vocês? Quanto tempo dura a 
casa? Está destinada a desaparecer mais cedo 
ou mais tarde. Tudo neste mundo passa por 
mudanças. Apenas uma coisa é imutável, 
Brahma Tattwa (princípio de Brahma), que 
nada mais é do que Amor. Quando se 
aferrarem a este amor, se tornarão mestres de 
tudo. 

Para onde quer que olhemos neste mundo 
hoje em dia, há desejos, desejos e mais 
desejos! Devemos colocar um limite aos 
nossos desejos. Apenas então podemos atingir 
a firmeza da mente. Queremos muitas coisas, 
mas todas são temporárias como nuvens 
passageiras. Por que devemos alimentar 
tantos desejos por tais coisas que são 
momentâneas e transitórias? Afinal, nada irá 
conosco quando deixarmos este mundo. 
Muitos imperadores acumularam grande 
riqueza. Mas todos eles tiveram que ir com as 
mãos vazias no final, como Alexandre, que 
disse "Eu consegui grande riqueza, construí 
um grande império e reuni um grande 
exército. Mas, quando eu deixar este mundo, 
nada virá comigo. Irei de mãos vazias". 

Manifestações do Amor! 

Sem dúvida, o ser humano precisa ter o 
necessário para cuidar de seu corpo físico. 
Devemos ter o que precisamos. Mas sempre 
queremos mais. Quer o corpo viva centenas de 
anos ou apenas alguns momentos, está 
destinado a desaparecer. Portanto, não é 
necessário que tenhamos tantos desejos. 
Vocês têm um grande desejo de ver Deus. 
Onde está Deus? Todos são Deus. Deus não 
está separado de vocês. Os seres humanos são 
mais valiosos que toda a riqueza do mundo 
(aplauso forte). Daivam Manusha Rupena 
(Deus existe na forma de ser humano). 



A Felicidade é Resultado dos Pensamentos 
Puros 

Todos deveriam se questionar se são seres 
humanos, animais ou bestas. Quando dizem 
que são humanos, devem ter qualidades 
humanas. Devem viver como seres humanos e 
seus pensamentos também devem ser como 
os de um ser humano. O primeiro valor 
humano é a Verdade. Permanece imutável nos 
três períodos do tempo - passado, presente e 
futuro. A Verdade é a Verdade. Devem se 
aferrar à Verdade, todo o resto é transitório. 

O estado da mente humana varia o tempo 
todo. Podem dizer que estão em paz hoje, mas 
amanhã podem não ter essa paz. O Amor é 
Deus. Vivam em Amor. É o amor que mantém 
suas vidas. Onde há amor e verdade, há não-
violência. Não lutamos uns com outros 
quando temos amor. Assim, não ficaremos 
bravos com ninguém, e consideraremos a 
todos irmãos e irmãs. Se cumprimentarem 
inclusive seus inimigos dizendo "olá, irmão", 
ele também dirá "olá, irmão". Yad Bhavam Tad 
Bhavathi (como forem os sentimentos, assim 
será o resultado). Portanto, devemos ter 
apenas bons sentimentos. Qualquer coisa boa 
ou ruim que experimentemos será o resultado 
de nossos próprios pensamentos. Se algo ruim 
acontecer com vocês, não é algo que outra 
pessoa tenha feito. Vocês são responsáveis 
pelo mal que chega a vocês. É o resultado de 
seus pensamentos ruins. Deus também não dá 
algo ruim a vocês. Nem mesmo a felicidade 
não é dada a vocês por Deus. É o poder de seus 
pensamentos o responsável por isso. Então, 
devem purificar seus pensamentos. Suas vidas 
serão felizes se seus pensamentos forem 
puros. Onde há pureza, há divindade. 

 

As pessoas hoje em dia estão dividindo até a 
divindade. Não deveriam fazer isso. Devemos 
manter a divindade como divindade. Quando 
houver unidade, pureza e divindade em suas 
vidas, terão imensa felicidade. Tudo de bom e 
de ruim é feito por vocês mesmos. Deus não dá 
algo bom nem ruim. Se os pensamentos ruins 
chegam em suas mentes, vocês mesmos são 
responsáveis por eles. Eles são criados por 
vocês. Tudo que ocorre ao ser humano é sua 
própria criação. 

Estas luzes são tão bonitas! Quem as fez? O ser 
humano. Não podem alcançar a divindade sem 
a humanidade. Devem ter pureza e 
desenvolver os valores humanos. Apenas 
então se tornam merecedores da divindade. 
Seus sentidos os tornam instáveis de muitas 
maneiras e os levam pelo caminho errado. 
Mas, quando sua mente é pura, serão levados 
pelo caminho correto. Assim, mantenham sua 
mente pura e firme sempre. Não permitam 
que ela cause subidas e descidas por sua 
instabilidade. Mano Moolam Idam Jagat (a 
mente é a base do mundo inteiro). Vocês 



pensam em um objeto, e nesse momento ele se 
transforma em sujeito. O sujeito e o objeto não 
são diferentes entre si. Vocês se confundem 
quando pensam que o ser humano é diferente 
de Deus. Vocês não apenas se confundem, 
vocês “fundem” a sua mente. Portanto, não 
devem ter nenhuma confusão. Para isso, 
devem ter uma fé absoluta sempre. 

Aceitem Tanto o Bom quanto o Mau como 
presentes de Deus 

Há tanta inquietude no mundo hoje em dia. 
Muitas pessoas estão se engajando em ações 
equivocadas. O que devemos fazer agora? Na 
verdade, não temos que fazer nada. Apenas 
devemos meditar em Deus. Vivam suas vidas 
em meditação sobre o Ser. Não precisamos 
usar bombas nem outras armas. Devemos 
permanecer sempre calmos e quietos. 
Qualquer coisa que ocorra, devemos 
considerá-la algo bom para nós. Apenas 
quando pensamos que os outros são 
responsáveis por nosso sofrimento 
desenvolvemos raiva por eles. Meditem sobre 
o Ser e Deus com paz e perseverança. Quando 
meditam sobre o Ser, as preocupações 
mundanas não vão incomodar. Nascimento e 
morte são naturais para o corpo humano. 

O Atma é eterno, sem nascimento ou morte. 
Não tem início, meio ou fim. É onipresente, a 

Testemunha Eterna. 

(Poema em Télugu) 

Devido à negatividade, vocês têm muitos 
pensamentos sobre seus corpos. Não dêem 
espaço aos pensamentos negativos. O corpo 
pode desaparecer a qualquer momento, em 
qualquer dia. O corpo é como uma bolha de 
água, a mente é como um macaco louco. Não 
sigam o corpo, não sigam a mente. Mesmo 
assim, enquanto estiverem vivos, devem 
cuidar adequadamente do corpo. O corpo deve 
ser mantido para que tenham uma vida 

saudável. Fora isso, o corpo desaparecerá por 
sua própria conta porque nada é permanente 
neste mundo. Há apenas uma coisa 
permanente, o Atma. Todos se referem a si 
mesmos como "eu, eu"... As letras "e" e "u" 
representam o princípio do Atma. Devemos 
desenvolver a unidade mental. O homem com 
uma mente dual está meio cego. Não devemos 
ter dualidade mental. Tenham fé absoluta e 
não a abandonem até seu último suspiro. No 
entanto, vocês têm fé absoluta quando estão 
felizes. Mas se tornam instáveis quando estão 
em dificuldades. Nossa fé não deveria oscilar 
dessa forma, deveria permanecer imutável. 
Amor, amor, amor... O Amor é imutável. 
Devemos desenvolver esse amor imutável. 
Tenham fé absoluta em que Deus é o único 
fazedor, e tudo ocorre por Sua Vontade. Nada 
acontece de acordo com seu desejo. Pensar 
que vocês são os fazedores é um sinal de ego. 
Na verdade, vocês não possuem existência. 
Onde estão? Vocês não estão aí. É o princípio 
do Atma em vocês o responsável por tudo que 
vocês fazem ou dizem. Assim, "você" se refere 
ao seuAtma. A autoconfiança é a base de tudo. 

Quando Jesus foi colocado na cruz, a Virgem 
Maria derramou muitas e muitas lágrimas. 
Então, Jesus perguntou: "Por que você está 
chorando? Isto é natural. O que estiver 
destinado a acontecer acontecerá. Portanto, 
você não deveria chorar". Jesus ajudou a todos 
de muitas maneiras. Ele distribuiu pão aos 
pescadores muitas vezes. Certa vez, os 
pescadores não conseguiam encontrar peixe. 
Então Jesus chamou a Pedro: "Pedro, busque 
sua rede e venha comigo". Ele pediu que 
jogasse sua rede em um lugar específico. A 
rede saiu tão cheia de peixes que se tornou 
difícil conseguir puxá-la. Muitas pessoas 
tiveram que ajudar a tirá-la da água. Deus 
pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. 
Assim, devemos entender a verdade de que 
tudo é presente de Deus. Se estiverem em 
dificuldade, considerem que é um presente de 
Deus. Da mesma forma, quando estiverem 



felizes, considerem que também é um 
presente de Deus. Remédios amargos são 
dados aos pacientes que sofrem de malária. 
Mas isso é bom para eles. 

O bem e o mal coexistem, ninguém pode 
separá-los. 

Não podem encontrar o bem ou o mal 
separados um do outro. 

(Poema em Télugu) 

Da mesma forma, o mal não possui existência 
separada. O bem e o mal estão sempre juntos. 
Há apenas uma diferença de tempo entre eles. 
Assim, aceitem tanto as coisas boas como as 
ruins como presentes de Deus. Quando 
qualquer coisa ruim nos acontece, tentamos 
descartá-la dizendo "Eu não preciso disto". 
Nunca façam isso porque pode haver algo bom 
nisso. Na verdade, há o bem no mal e o mal no 
bem, pois ambos são um. Esta noite vocês 
comem doces e pão. Amanhã pela manhã, isso 
será um resíduo. Dessa forma, uma mesma 
coisa nos parece como boa ou ruim em 
diferentes momentos. Não podemos ver 
ambos os aspectos ao mesmo tempo. 

Cuidem de Maneira Adequada de seu 
Corpo 

Vocês devem sempre rezar a Deus. Isso é o que 
devem fazer no mundo atual. Podem obter 
tudo quando tiverem autoconfiança. Todas as 
riquezas e propriedades são inúteis sem 
autoconfiança. Às vezes, vocês se enchem de 
ego e arrogância desnecessariamente. Isso 
não é bom, em absoluto. Vai arruinar vocês. 
Devem ter fé absoluta em que tudo é presente 
de Deus, e é Ele quem faz tudo. Onde está 
Deus? Ele está em vocês. Ele é o habitante de 
seus corações. Seu Atma é Deus. Portanto, não 
há necessidade de buscar Deus. Consideramos 
Rama e Krishna como Deus, mas esses nomes 
se relacionam apenas ao corpo. Não podemos 
limitar Deus a um corpo físico, porque o corpo 

físico passa por mudanças no decorrer do 
tempo. Chamamos uma pessoa de criança, 
menino, homem e avô enquanto cresce ao 
longo do tempo. Mas a pessoa é a mesma. 
Embora vejam Bhagavan em uma forma 
humana, agindo como um ser humano, 
tenham fé absoluta em que Ele é Deus. Não 
podem conhecer a Deus sem a forma humana. 
Deus assume essa forma para que possam 
entender Sua divindade. Assim, tentem ter a 
experiência de Deus em Sua forma humana. 

 

Seu ego se infla devido a sua força física e 
mental, poder intelectual, riqueza e 
propriedade. Poder e posição tornam o 
homem egoísta. Quando tempo vai durar sua 
posição? Pode durar apenas um momento. Na 
verdade, tudo que vocês possuem é 
momentâneo. Mesmo seu corpo não 
permanecerá. Tudo que é temporário e 
passageiro, vocês consideram permanente. 
Mas não prestam atenção àquilo que 
realmente é permanente. Por isso, centrem 
sua atenção no princípio do Atma. 

Todos vocês vêm aqui experimentar a bem-
aventurança de ver este corpo físico. Este 



corpo físico mostra a divindade eterna que 
está além do corpo. Portanto, não considerem 
o corpo algo eterno. Mesmo assim, devem 
manter seu corpo saudável enquanto 
estiverem vivos. Não o negligenciem apenas 
porque está destinado a desaparecer mais 
cedo ou mais tarde. Cuidem adequadamente 
do corpo porque é o presente de Deus. Podem 
beber água apenas quando tiverem um 
recipiente. Sem um recipiente, como podem 
beber água? Se não tiverem um corpo 
saudável, se tornam dependentes dos outros. 
Não se tornem dependentes dos outros. É 
necessário manter o corpo em forma e 
protegê-lo até o momento em que deixem este 
mundo. Não precisam se preocupar com ele 
depois. Não deixem sua autoconfiança até seu 
último suspiro. 

Protejam o Amor com a Verdade 

Manifestações do Amor! Não há necessidade 
de buscar pelo Atma porque está em todos os 
lados - ao lado, dentro, ao redor, em cima. Em 
vez de repousar sua fé nessa consciência que 
tudo permeia, vocês se deixam levar por 
coisas efêmeras. Por isso, em primeiro lugar 
devem pensar sobre o que é permanente. 
Perguntem a vocês mesmos: "Quem sou eu?". 
Quando disserem "Eu sou um ser humano", 
devem ter qualidades humanas. O que faz um 
animal? Come e realiza ações tais como arar a 
terra. O que faz uma besta? Realiza atos 
violentos como morder e matar. Vocês não são 
animais nem bestas. Vocês são seres humanos 
e, portanto, devem ter qualidades humanas. 
Quais são as qualidades humanas? Verdade, 
paz, amor, consciência e não-violência. Para 
praticar a não-violência, devem desenvolver 
amor. Onde há amor, há não-violência. O Amor 
surge da paz. A paz vem da verdade. Onde não 
há verdade, não pode haver paz. Quando 
combinarem a verdade e a retidão, 
conseguirão a paz. Sem essas duas qualidades, 
terão apenas peças e peças! Assim, combinem 
a verdade e a retidão. Protejam o amor com a 

verdade. A verdade é a qualidade natural de 
um ser humano. Vocês não podem criá-la. Não 
pode ser adquirida através de conhecimento 
livresco. A verdade é seu Ser interior. Não há 
ser humano neste mundo sem verdade. A 
verdade está dentro do ser humano, mas 
vocês tentam cobri-la com mentiras. Pensam 
apenas na falsidade e não na verdade. 

Vocês devem ter visto ou participado de 
muitos teatros, nos quais se descreve o amor 
entre Rada e Krishna, Sita e Rama. É o 
princípio de amor que os une como Radha 
Krishna e Sita Rama. Sita foi capturada em 
Lanka por dez meses pelo poderoso demônio 
Ravana. Mas ela não levantou sua cabeça 
sequer uma vez para olhá-lo. Ela colheu um 
punhado de grama e o jogou nele, dizendo que 
ele era tão insignificante como uma folha de 
grama em comparação a Rama. Ela tinha essa 
fé em Rama. Todos deveriam desenvolver uma 
fé igual de forte. 

Há muitos terroristas e outros elementos 
antissociais que estão cometendo atos 
violentos hoje em dia. Se tiverem fé 
no Atma em seu coração e levarem uma vida 
com amor pelo Atma, nenhum mal pode lhes 
ocorrer. Não há bombas ou armas que possam 
ferir seu corpo. Deus está presente em todos 
os lugares - em vocês, com vocês, ao redor de 
vocês, acima e abaixo de vocês. Ao ignorar 
essa divindade eterna, vocês se deixam levar 
por tentações baratas do mundo. Não devem 
considerar Deus algo barato. Ele é o principal. 
Se tiverem essa prioridade em seu coração, 
todas as tentações mundanas baratas 
desaparecerão. Tudo é barato, apenas Deus é 
importante! Assim, tenham fé absoluta em 
Deus. Podem chamá-lo por qualquer nome, 
Alá, Jesus, Rama ou Krishna. Apenas os nomes 
são diferentes, mas Deus é um (aplauso forte). 
Há apenas um Deus, não dois. Ekam Sath 
Viprah Bahudha Vadanti (a verdade é uma, 
mas o sábio se refere a ela por muitos nomes). 
Se colocarem muitos zeros ao lado de um 



dígito um, seu valor vai aumentando. No 
entanto, se houver milhares de zeros sem o 
dígito um, não possuem valor algum. Assim, 
considerem Deus como o Um, e todo o resto 
como um zero. 

Quando tiverem Deus com vocês, poderão 
atingir a vitória em tudo. Não há bombas nem 
armas ou outros poderes que possam lhes 
fazer mal. Na verdade, nenhuma bomba ou 
arma tem tanto poder como o ser humano. 
Quem fez a bomba? É apenas o ser humano. 
Então, quem é superior, o homem ou a bomba? 
O ser humano é maior do que a bomba. Devem 
considerar que não há nada maior do que 
vocês, e o próprio Deus não está separado de 
vocês. Por isso, o Vedanta encoraja o ser 
humano: "Conhece-te a ti mesmo". Quando 
alguém perguntar "Quem é você?", devem 
responder "Aham Brahmasmi" (eu sou 
Brahman). Essa é a resposta correta. Vocês 
não são meros seres humanos, são divinos. 
Portanto, devem sempre dizer "Eu sou Deus", 
"Eu sou Deus". Apenas fisicamente vocês são 
humanos, mas o poder divino em vocês é 
muito maior que qualquer bomba atômica ou 
de hidrogênio. Quando tal poder divino 
infinito está dentro de vocês, por que 
deveriam temer qualquer coisa? Desenvolvam 
fé absoluta no princípio do Atma. Por isso, Eu 
digo "primeiro o Ser, depois a ajuda". Apenas 
o Ser é permanente. É supremo. Sendo 
possuidores de tal Ser, quão grandes vocês 
são! 

A Paz e a Felicidade Estão dentro de Vocês 

Mesmo quando o corpo fica fraco, é o poder 
superior do Ser que faz com que vocês 
funcionem. É o Ser Supremo que dá força e 
vitalidade. Por isso, devem sempre meditar 
sobre Deus. Não há diferença entre este nome 
de Deus ou aquele. Meditem com qualquer 
nome. Preparamos muitos doces com açúcar. 
Provem qualquer um deles, experimentarão 
apenas doçura. Da mesma forma, tudo é Deus. 

Não devemos ter dúvidas sobre Deus. Uma 
dúvida leva a várias dúvidas. As dúvidas 
terminarão arruinando suas vidas. Se 
quiserem viver como seres humanos, devem 
livrar-se de todas as dúvidas. Enquanto 
houver dúvidas dentro de vocês, elas agirão 
como veneno. Quando há veneno em seu 
interior, tudo que comem se torna venenoso. 
Então, não abriguem dúvidas de nenhum tipo. 
Devem ter fé em seu Ser. Uma vez que tiverem 
fé, ninguém poderá lhes machucar. Mesmo 
que haja bombas ao redor, o Ser não será 
afetado. Muitas pessoas estão atemorizadas 
por haver explosões de bombas em todas as 
partes. Mas não devemos temer nada (aplauso 
forte e prolongado). 

Manifestações do Amor! Todos vieram aqui 
com grande devoção, amor e expectativa. 
Mantenham esse amor por Deus em vocês. 
Tenham consciência permanente, "Eu sou 
Deus", "Eu sou Deus". Se alguém perguntar 
seu nome, nunca digam "Eu sou fulano de tal". 
Digam "Eu sou Deus". Não apenas "eu", vocês 
também são Deus (aplauso forte). Todos são 
Deus. Fortaleçam essa fé em vocês. (Bhagavan 
cantou o bhajan “Prema Mudita Manase 
Kaho …” e “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi 
Nahin…” e continuou Seu discurso). 

As pessoas buscam paz e felicidade. Mas onde 
podem encontrá-las? Podem ser encontradas 
apenas no divino nome. Não estão disponíveis 
em nenhuma loja. “Hari Bhajan Bina Sukha 
Santhi Nahin” (não podemos ter paz e 
felicidade sem cantar a glória de Deus). Devem 
manifestar essas qualidades desde dentro. Seu 
coração é a fonte da paz, felicidade e bem-
aventurança. Então, se querem paz, felicidade 
e bem-aventurança, devem procurar em seu 
interior. Muito feliz! 

Do Discurso de Natal de Bhagavan no Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, em 25 de 
dezembro de 2008. 



 CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

 

Mais de 180 devotos, que formavam o coro Sai 
da Nova Zelândia, cativaram os devotos  
no Sai Kulwant Hall com sua excelente exibição 
de canções devocionais em inglês e maori, em 7 
de janeiro de 2009. 

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DA NOVA 
ZELÂNDIA 

Um grupo de 248 devotos da Nova Zelândia 
veio em peregrinação a Prasanthi Nilayam, de 
26 de dezembro de 2008 a 9 de janeiro de 
2009, buscando a bênção divina de Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba. Mais de 180 desses 
devotos, incluindo crianças, jovens e idosos, 
formaram o Coral Sai Nova Zelândia, que deu 
um espetáculo musical excelente no Sai 
Kulwant Hall, na tarde do dia 7 de janeiro de 
2009 na Divina Presença de Bhagavan. O 
programa começou às 17h20min, depois do 
Divino Darshan de Bhagavan. No início da 
programação, uma senhora fez um chamado 
alto e ressonante, conhecido como Karanga, o 
qual supostamente convoca os ancestrais na 
tradição cultural maori. O coral cantou ao total 
12 canções devocionais, acompanhados por 
uma música emocionante que manteve o 
público fascinado por 40 minutos. 

 

Coro Sai da Nova Zelândia. 

Houve cinco canções em inglês e seis no 
idioma maori. Duas das canções maori foram 
cantadas com o coral realizando gestos 
manuais tradicionais. Outras duas canções 
maori foram cantadas por pequenos grupos 
de mulheres e crianças que acompanharam o 
canto com a dança tradicional Poi diante da 
varanda. A programação terminou às 18h com 
uma canção hindi, “Sada Rahenge Hum Tere 
Saath...”. Foi puro deleite assistir 
à performance que não teve sequer um 
movimento sem graciosidade durante os 40 
minutos de apresentação. No final deste 
espetáculo excelente, Bhagavan abençoou os 
membros do grupo e distribuiu roupas para 
eles. Também materializou uma corrente de 
ouro para a senhora que fez o chamado 
tradicional Karanga no início do programa. 
Depois da distribuição de Prasadam 
abençoada por Bhagavan, o programa se 
encerrou com o Arati para Swami às 
18h20min. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS DO RAJASTÃO 

A Organização Sri Sathya Sai Seva do Rajastão 
organizou um Acampamento de Jovens em 
Prasanthi Nilayam de 27 a 31 de dezembro de 
2008, do qual participaram mais de 300 
jovens de todas as partes do Rajastão. Os 
jovens assistiram às sessões de Darshan e 
Bhajans no Sai Kulwant Hall e receberam a 
divina bênção de Bhagavan. Também 
participaram das deliberações do 



Acampamento Jovem, no qual muitos 
palestrantes ilustres deram discursos 
iluminadores para o desfrute dos jovens. 

 

Jovens do PJ e crianças Bal Vikas do Rajastão 
apresentaram uma peça musical denominada 
“Baba Ramev”, em 29 de dezembro de 2008, no 
Sai Kulwant Hall. 

No dia 29 de dezembro de 2008, um grupo 
desses jovens e as crianças Bal Vikas do 
Rajastão apresentaram uma obra musical de 
dança chamada “Baba Ramdev”, no Sai 
Kulwant Hall, que retratou a vida e os 
ensinamentos do grande mestre espiritual do 
século XV, que ensinou a unidade das religiões 
e a igualdade da humanidade. A obra não 
apenas ensinou a rica herança cultural do 
Rajastão através de suas canções e danças 
folclóricas, como também destacou os 
ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba, especialmente os “4 As”, ou seja, 
autoconfiança, autossatisfação, autossacrifício 
e autorrealização, que foram exemplificados 
pela vida de Baba Ramdev. Uma ótima atuação 
por parte das crianças, um cenário excelente e 
uma direção talentosa levaram ao sucesso da 
apresentação, que encenou os incidentes da 
vida de Baba Ramdev em uma rápida sucessão 
através de belas canções folclóricas e uma 
excelente atuação dos jovens e crianças. A 
obra começou às 16h40min, depois do Divino 
Darshan de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, e 
terminou às 17h20min. No final da 
apresentação, Bhagavan abençoou o elenco e 

posou para uma sessão de fotos com eles. 
Depois de uma breve sessão de Bhajans e a 
distribuição de Prasadam santificada por 
Swami, o programa terminou às 17h40min 
com Arati para Bhagavan. 

CELEBRAÇÕES DE ANO NOVO 

Mais de 700 alunos da Universidade Sri Sathya 
Sai vieram a Prasanthi Nilayam de vários 
países do mundo para celebrar o Ano Novo na 
Divina Presença de Bhagavan e expressar 
gratidão ao seu Divino Reitor, que moldou e 
transformou suas vidas. Bhagavan derramou 
Seu amor por eles e os abençoou com um 
Discurso muito iluminador. 

Dois grupos de ex-alunos levaram Bhagavan 
em uma procissão quando Ele entrou no Sai 
Kulwant Hall em Sua brilhante túnica branca 
às 10h do dia 1º de janeiro de 2009. Um dos 
grupos era o de cantos védicos, que ofereceu 
as boas-vindas tradicionais a Bhagavan com 
Poornakumbham. O outro grupo, carregando 
bandeiras coloridas, marchou na frente da 
procissão, enquanto um estudante segurava 
uma sombrinha real sobre a cabeça de Swami. 
Irradiando bem-aventurança por Seu Divino 
Darshan em todo o templo, Bhagavan deu uma 
volta completa pelo Hall e foi para a varanda, 
onde realizou a cerimônia do corte do bolo. 
Depois disso, Swami foi até o estrado, que 
estava artisticamente decorado com flores. 
Bhagavan acendeu a lâmpada sagrada para 
inaugurar a programação, composta por três 
itens. O primeiro foi a banda musical de um 
grupo de alunos, que começou cantando e 
tocando uma oração para o Senhor Ganesha. A 
seguir, mais duas composições, que eram 
expressões musicais de gratidão a Bhagavan. 
O segundo item da programação constou de 
canções especialmente compostas para essa 
ocasião. Todas as músicas foram precedidas 
de breves discursos de ex-alunos, os quais 
prestaram belas homenagens a Bhagavan por 
Seu cuidado amoroso e guia divina, e 



relembraram os doces momentos de sua 
estadia em Prasanthi Nilayam. O terceiro item 
da programação foi uma dança feita pelos 
estudantes ao som de bhajans. No final do 
programa, Bhagavan derramou Suas bênçãos 
sobre os estudantes e lhes deu a invejável 
oportunidade do Padanamaskar. Às 
11h35min, foi oferecido Arati a Swami, 
marcando o fim da programação da manhã. 

 

Os ex-alunos da Universidade Sri Sathya Sai 
ofereceram um tributo musical a Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba no Ano Novo, no Sai Kulwant 
Hall. 

Pela tarde, Bhagavan foi ao Sai Kulwant Hall às 
17h15min, envolto em uma linda túnica 
vermelha. O programa começou às 17h30min 
com uma grande demonstração musical, que 
contou com uma banda formada pelos 
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai. 
Eles renderam homenagem a Bhagavan e à 
Mãe Easwaramma. A seguir, foram 
apresentadas duas composições feitas pelos 
universitários, as quais fascinaram o público 
por sua música e melodia. Depois disso, os ex-
alunos abriram seus corações com as eternas 
melodias “Oh Maa Sai Maa”, “Tu Pyar Ka Sagar 
Hai”, “Jab Koi Mushkil Pad Jaye”, etc. Depois, 
Bhagavan deu Sua mensagem divina aos 
estudantes, recomendando enfaticamente que 
não desistam do vínculo de amor que 
estabeleceram com Deus. Bhagavan lhes pediu 
que imaginassem qualquer forma de Deus em 
seus corações e meditassem sobre ela 
constantemente. Para finalizar, Bhagavan 

disse que percebam a verdade de sua 
divindade sem qualquer dúvida. Depois do 
Discurso de Swami, houve uma breve sessão 
de Bhajans durante a qual foi distribuída 
Prasadam abençoada por Bhagavan para 
todos no templo. As Celebrações do Ano Novo 
foram encerradas com Arati para Bhagavan às 
19h45min. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS DE 
MAHARASHTRA E GOA 

Mais de 2400 jovens de Maharashtra e Goa 
participaram do Acampamento de Jovens 
organizado pela Organização de Seva Sri 
Sathya Sai de Maharashtra e Goa, de 2 a 5 de 
janeiro de 2009, em Prashanti Nilayam. Os 
jovens participaram das decisões do 
acampamento, compareceram às sessões de 
bhajans e Darshans no Sai Kulwant Hall e 
apresentaram inúmeros programas culturais 
e musicais no decorrer do acampamento. 

 

Cena de uma bela peça apresentada pelos 
jovens de Maharashtra e Goa sobre a vida e a 
mensagem de Subhas Chandra Bose, no Sai 
Kulwant Hall, em 2 de janeiro de 2009. 

Em 2 de janeiro de 2009, um grupo desses 
jovens apresentou uma peça intitulada 
“Subhas Chandra Bose” retratando a história 
de vida deste herói ilustre da luta pela 
liberdade na Índia, cujo patriotismo ferrenho 
alimentou a juventude indiana com fervor 
patriótico e levantou toda a nação a buscar a 
liberdade do domínio estrangeiro. O 
programa começou às 17h50min, após o 



Divino Darshan de Bhagavan no Sai Kulwant 
Hall. Ao término, foi apresentada uma mostra 
dos jovens com tochas iluminadas, 
acompanhadas por uma canção temática 
significando a iluminação interior de todos 
pela tocha do amor de Bhagavan. 
Simbolicamente, Bhagavan iluminou a tocha 
principal, que foi levada pelos jovens a todas 
as partes de Maharashtra e Goa para difundir 
a mensagem de Amor e Serviço de Bhagavan 
nos corações dos jovens, particularmente, e da 
humanidade, em geral. A seguir, os jovens 
realizaram uma reunião, com representantes 
de 27 distritos de ambas as localidades, 
trazendo placas com os nomes de seu distrito 
e desfilando ao som de uma marchinha. Logo 
depois, os jovens apresentaram as principais 
ocorrências na vida de Subhas Chandra Bose, 
exemplificando seus ideais de Dever, Devoção, 
Disciplina, Discernimento e Determinação, as 
diretrizes de um jovem ideal, como ensinado 
por Bhagavan. A peça, que contou com a 
beleza de canções patrióticas revigorantes e 
slogans da luta pela liberdade, com 
representações fabulosas do Forte Vermelho e 
das prisões, retratou de forma admirável uma 
história realista da vida de Subh, cujo amor 
por sua pátria podia ser considerado uma 
veneração. Ao final da peça, às 18h50min, 
Bhagavan abençoou os jovens e posou para 
fotos com os grupos. Após uma rápida sessão 
de bhajans e a distribuição do prasadam, foi 
encerrado o programa com o Arati a Bhagavan 
às 19h20min. 

Na tarde de 3 de janeiro de 2009, o grande 
músico de Sitar, Sri Niladri Kumar, encantou 
os ouvintes de Sai Kulwant Hall com uma 
apresentação musical repleta de emoção na 
Divina Presença de Bhagavan. O programa foi 
iniciado às 17h15min com um verso de 
invocação. Na sequência, foi apresentado um 
deleite musical e suntuoso para os amantes da 
música. O músico realizou uma apresentação 
belíssima com seu Sitar e um novo 
instrumento, Zitar, por ele inventado. Foi 

acompanhado de forma excelente pelos 
artistas da bateria, teclados, tabla e 
mridangam. Algumas das composições 
conhecidas como “Vaishnava Janato....” 
mereceram a apreciação especial do público, 
que expressou sua alegria com fortes 
aplausos. A conclusão do kirtan “Hare Krishna 
Madhusudana...”, combinada com 
apresentações solo da bateria e da tabla, 
também contaram com grande recepção do 
público. Ao final do programa, Bhagavan 
abençoou Sri Niladri Kumar e os artistas de 
sua apresentação, distribuindo-lhes roupas e 
posando para fotos com o grupo. Swami 
também materializou um anel de ouro para Sri 
Niladri Kumar. O programa foi encerrado às 
18h05min com o Arati a Bhagavan. 

 

As jovens do PJ de Maharashtra e Goa 
apresentaram um excelente programa musical 
sobre a glória das mulheres indianas, em 4 de 
janeiro de 2009. 

Em 4 de janeiro de 2009, os jovens de 
Maharashtra e Goa fizeram duas 
apresentações vocais, sendo a primeira de 
mulheres que participam do PJ com uma 
coletânea de canções da glória das mulheres 
indianas. O programa foi iniciado às 17h com 
versos de invocação ao Senhor Ganesha e à 
Mãe Divina. A seguir, foram mostradas 
canções especialmente compostas e dedicadas 
a algumas das grandes mulheres da Índia, cuja 
castidade e idealismo trouxeram glória às 
mulheres e à Índia: Urmila do Ramayana, 
Draupadi do Mahabharata, Ratnavali (esposa 



de Goswami Tulsidas), Rani Lakshmibai de 
Jhansi, Savitri (que trouxe seu falecido esposo 
de volta à vida), Jijabai (mãe de Shivaji), 
Putlibai (mãe de Mahatma Gandhi), Kausalya 
(mãe do Senhor Rama), Sita (esposa de Rama) 
e a Mãe Divina Easwaramma. A última canção 
foi dedicada à Mãe Sai, que tem oferecido 
amor de centenas de mães a todos os Seus 
filhos. As canções tinham letras lindas e foram 
apresentadas com grande segurança. A beleza 
da apresentação ficou ainda maior quando 
alguns poemas de Bhagavan sobre estas 
grandes mulheres foram declamados em 
locais apropriados em Sua própria voz. Outro 
aspecto interessante desta apresentação 
foram as canções em télugu, interpretadas 
pelos cantores com grande perfeição, como se 
fossem nativos. No conjunto, os jovens 
cantaram 11 músicas e cada uma delas se 
destacou por um grande talento vocal. Os 
músicos que as acompanhavam também 
realizaram uma esplêndida apresentação. 

A seguir foi apresentado uma série de canções 
em télugu, compostas e cantadas por 
Bhagavan e Marathi Abhangs (composições 
devocionais). Essas canções foram 
apresentadas pelos Jovens Sai (homens), com 
o tema de Namasmarana, que cantaram 
elegantemente os Marathi Abhangs e os 
poemas de Bhagavan, em télugu, com grande 
perfeição, seguindo com exatidão o tom e os 
ritmos originais cantados por Swami. 
Destacam-se as canções “Madhura Mohana”, 
“Rama Kodanda Rama” e “Shiva Shiva Shiva 
Shiva Yanaraada”. Entretanto, todas essas 
canções foram pré-gravadas e não foram 
apresentadas ao vivo. Ao término dessas 
excelentes apresentações musicais do PJ, 
Bhagavan espargiu suas bênçãos sobre eles e 
lhes distribuiu roupas. As mulheres do PJ de 
Maharashtra e Goa apresentaram bhajans e 
foram acompanhadas pelo coro de toda a 
platéia de devotos presentes no Sai Kulwant 
Hall, com grande devoção. Neste ínterim, foi 
distribuída prasadam a todos, abençoada por 

Bhagavan. O programa foi encerrado com 
Arathi a Bhagavan, às 18h25min. 

JÚBILO NO FESTIVAL DE SHANKRANTI 

O alegre festival de Sankranti foi celebrado em 
Prashanti Nilayam no dia 14 de janeiro de 
2009, na Divina Presença de Bhagavan. A 
alegria das celebrações se multiplicou quando 
Bhagavan fez um discurso amoroso e 
distribuiu troféus e medalhas de ouro e prata 
aos ganhadores dos eventos esportivos das 
instituições Sri Sathya Sai, realizados em 11 de 
janeiro de 2009, no Estádio Hill View. 

 

Troféus, taças e medalhas dispostos no altar no 
Sai Kulwant Hall, no dia de Sankranti. 

Na manhã de 14 de janeiro, Bhagavan chegou 
ao Sai Kulwant Hall às 09h15min em Sua 
túnica vermelha brilhante. A banda de sopro 
do campus da Universidade de Prashanti 
Nilayam e o grupo de estudantes do time de 
marcha lenta, que carregavam bandeiras 
coloridas, conduziram Bhagavan ao salão. 
Quando Bhagavan chegou na área central, a 
equipe de hasteamento de bandeiras ofereceu 
saudações de reverência a Swami com um 
dossel de bandeiras. Após espargir a alegria de 
Seu darshan divino em uma grande multidão 
de devotos, Bhagavan dirigiu-se ao altar, onde 
inúmeros troféus estavam dispostos para 
premiar as instituições e os estudantes. 
Bhagavan inaugurou a cerimônia acendendo a 



lâmpada sagrada às 09h25min em meio a 
fortes aplausos dos estudantes e devotos. No 
início, Sri Anil Kumar, membro do corpo 
docente da universidade, proferiu um anúncio 
especial de que um dos estudantes da Escola 
Secundária Sathya Sai tinha obtido o primeiro 
lugar dentre mais de 40 mil estudantes que 
participaram do 12º Concurso Central de 
Escolas Secundárias do ano passado. O 
estudante Kumari Sohini Chaprala veio ao 
altar e recebeu as bênçãos de Bhagavan e um 
prêmio especial de Suas mãos divinas. A 
seguir, Bhagavan abençoou as medalhas de 
ouro e prata e os diplomas dos vencedores dos 
eventos esportivos, e distribuiu os troféus a 
todas as instituições educacionais que 
participaram do Encontro Anual de Esportes e 
Cultura de 2009. 

A seguir, Bhagavan proferiu seu Discurso de 
Sankranti e conclamou os estudantes a 
considerar Deus como herói e todo o resto 
como “zero” para santificar suas vidas. (Texto 
completo nesta edição.) Após o discurso, os 
estudantes da universidade entoaram bhajans 
acompanhados pelos ouvintes, carregando 
todos os arredores com vibrações sagradas. 
Ao final dos bhajans, prasadam abençoada por 
Bhagavan foi distribuída a todos, enquanto a 
banda de sopro da universidade tocava notas 
alegres para o deleite de todos. Às 11h20min, 
foi oferecido Arati a Bhagavan para marcar o 
encerramento do programa matinal. 

Bhakta Potana: Uma Peça 

Os estudantes do Campus de Brindavam da 
Universidade Sri Sathya Sai realizaram uma 
encenação no Sai Kulwant Hall no dia 13 de 
janeiro de 2009. A peça retratava a vida de 
Potana, que foi agraciadopelo Senhor Rama 
por sua fé inabalável, por sua profunda 
devoção e por sua total entrega, e que compôs 
o Bhagavata em télugu sob comando do 
Senhor Rama, de forma a trazer 

transformações na sociedade pelo poder de 
Namasmarana. 

 

Os estudantes do Campus de Brindavam da 
Universidade Sri Sathya Sai apresentaram o 
drama “Bhakta Potana” no Sai Kulwant Hall, 
em 13 de janeiro de 2009, apresentando a 
história da vida de Potana, que exemplificou 
total devoção a Deus. 

A peça foi iniciada às 17h20min, após o 
Darshan Divino de Bhagavan no Sai Kulwant 
Hall. A primeira cena revelou uma maravilha 
em frente aos espectadores quando foi 
mostrado um magnífico templo e, ao fundo, 
estava Potana cantando a famosa canção 
“Jagamanta Ramamayam” (todo o mundo é 
permeado por Rama). À medida que a peça 
avançada, Potana alertava o filho para que ele 
mantivesse equanimidade face à censura e 
santificasse sua vida com o verdadeiro 
espírito de Namasmarana. O profundo anseio 
de Potana pelo Senhor Rama lhe proporcionou 
o Darshan do Senhor, que lhe incumbiu de 
compor o Bhagavata e Lhe oferecer. Para 
apresentar a história desta grande escritura, 
muitas cenas foram representadas pelos 
estudantes. Com a fama de Potana se 
espalhando, ele foi pressionado a oferecer o 
Bhagavata ao rei. Mas Potana permaneceu 
firme em sua fé e foi protegido por Hanuman 
quando o rei veio retirar Bhagavata à força do 
templo. O rei, então, admitiu sua insensatez e 
reconheceu a grandeza de Potana como 



devoto exemplar do Senhor. A peça foi 
concluída às 18h30min, com um lindo Arati 
com inúmeras lamparinas. A plateia mostrou 
sua satisfação pelo drama com um aplauso 
prolongado. 

A peça foi soberba em todos os aspectos: 
atuação, vestuário, diálogos, canções, 
iluminação, coreografia, música, 
gerenciamento do palco, sets ou direção. 
Bhagavan os abençoou ao final da peça e 
posou para fotos em grupo com seus 
integrantes. Swami também materializou uma 
corrente de ouro para o estudante que 
desempenhou o papel de Potana. O programa 
foi encerrado com o Arati a Bhagavan às 19h. 

Sri Krishna Tattwa Darshanam: Uma Peça 

Os alunos do Campus de Prasanthi Nilayam da 
Universidade Sri Sathya Sai apresentaram a 
essência dos ensinamentos do Senhor Krishna 
na peça “Sri Krishna Tattwa Darshanam”, 
encenada por eles no Sai Kulwant Hall no dia 
auspicioso de Sankranti: 14 de janeiro de 
2009. O enredo da peça foi desdobrado em 
episódios selecionados do Mahabharata, 
conforme narração de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba em Seus discursos. 

 

Muitos episódios do Mahabharata fizeram 
parte do drama “Sri Krishna Tattwa 
Darshanam”, apresentado pelos estudantes do 
Campus de Prasanthi Nilayam da Universidade 
Sri Sathya Sai, no dia sagrado de Sankranti. 

Todos os episódios traziam a ideia central de 
que Deus sempre protege aqueles que seguem 
o dharma. Em uma das cenas, foi mostrado 
como Krishna ajudou os pandavas quando 
Durvasa os visitou com seus 10 mil discípulos 
e eles não tinham nada para oferecer de 
alimento. Da mesma forma, Krishna salvou os 
pandavas da ira de Brishma na guerra de 
Mahabharata ao levar Draupadi ao campo de 
Bhishma e buscar suas bênçãos para 
Draupadi. Em outra cena, Krishna trouxe de 
volta à vida o filho natimorto de Abhimanyu e 
aliviou a ansiedade dos pandavas. A peça 
trazia fortemente a mensagem de que o 
homem deve se conduzir de forma que sua 
vida se torne a mensagem do Senhor. Também 
passou a mensagem de que o Bhagavad Gita 
realmente revelou a glória do Senhor Krishna 
e apresentou Seus ensinamentos, que o 
homem deve colocar em prática para 
santificar e redimir sua vida. A peça, que 
iniciou à 17h35min, foi encerrada às 
18h50min. Ao final, Bhagavan abençoou os 
estudantes e posou para fotos com o grupo. 
Após a distribuição daprasadam, foi oferecido 
Arati a Bhagavan, às 19h, marcando a 
conclusão das celebrações de Sankranti em 
Prasanthi Nilayam. 

 

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

RÚSSIA 

A Conferência Anual da Organização Sathya 
Sai da Rússia teve lugar em Mahachkla, a 
capital do Daguestão na Rússia, entre 19 e 21 
de setembro de 2008. Dela participaram 50 
líderes. O tema da conferência foi: "Sathya Sai 
Educare para Todos". As conferências 
plenárias foram planejadas de forma que os 
participantes pudessem apreciar a 
importância do Sathya Sai Educare em suas 



vidas. Entre os convidados especiais durante a 
conferência estavam Steen Piculell, o 
presidente da Zona 8 da Organização Sathya 
Sai, a famosa cantora Dana Gillespie e o 
Coordenador dos países que falam russo, 
Valery Voshchinin. As sessões em grupo 
incluíram discussões sobre a forma como a 
educação Sai poderia ser aplicada para 
resolver os desafios enfrentados pelos 
devotos Sai e líderes. A importância do papel 
dos pais na formação do caráter da criança, e 
na prática dos valores humanos, também foi 
discutida. Após a conferência, os convidados 
especiais percorreram o Daguestão para 
espalhar a mensagem de Bhagavan e informar 
o público sobre o conceito de Sathya Sai 
Educare. 

UCRÂNIA 

Foi realizado um acampamento médico na 
cidade de Bogodukhov, na Ucrânia, entre 28 
de junho e 5 de julho de 2008. Cerca de 90 
médicos e muitos voluntários da Ucrânia, 
Rússia, Reino Unido e EUA trabalharam em 
harmonia no atendimento de mais de seis mil 
pacientes. Foram prestados serviços nas áreas 
da cardiologia, otorrinolaringologia, pediatria, 
oftalmologia, fisioterapia, radiologia, gestão 
da dor, saúde ocupacional, psiquiatria, 
cirurgia geral, neurologia, endocrinologia, 
dermatologia, oftalmologia e osteopatia. 

 

Em um acampamento médico realizado na 
cidade de Bogodukhov, na Ucrânia, entre 28 de 

junho e 5 de julho de 2008, mais de seis mil 
pacientes foram atendidos por 90 médicos da 
Ucrânia, Rússia, Reino Unido e EUA. Além disso, 
24 computadores foram instalados nas escolas, 
e foram realizadas outras atividades de serviço. 

Os médicos não só realizaram consultas 
médicas, como também deram palestras e 
distribuíram panfletos para a prevenção de 
doenças cardíacas, diabetes e problemas de 
saúde da mulher. Dentre as atividades, 
durante o acampamento médico, incluiu-se a 
distribuição gratuita de comida para todos os 
pacientes, a reforma de quatro escolas, um 
centro cultural, um lar para crianças 
deficientes e doação e instalação de 24 
computadores para escolas. Cadeiras de rodas 
foram doadas a um orfanato para crianças 
com problemas de locomoção. Em uma das 
aldeias, havia apenas um médico residente 
que regularmente atende muitas pessoas. Ele 
percorre longas distâncias em sua bicicleta, a 
fim de cuidar de todos os seus pacientes. Um 
dos médicos-visitantes amorosamente doou 
uma motocicleta nova, que ajudará o médico a 
cobrir uma grande área, com menos esforço. 

Cerca de 784 novos óculos foram entregues e 
750 foram doados para o oftalmologista local 
para distribuição gratuita às pessoas 
necessitadas. Medicamentos gratuitos 
também foram entregues aos pacientes. 
Foram realizados exames avançados, como 
eletrocardiograma, ultrassonografia e 
ecocardiograma. A Organização Sai na Rússia 
distribuiu roupas, calçados, brinquedos e 
jogos para crianças e equipamento desportivo 
para um internato. 

Quando a equipe voltou para casa, muitas das 
pessoas locais tinham lágrimas de alegria nos 
olhos. O governador e o prefeito da região 
disseram que nunca tinham visto tanto amor e 
dedicação em todas as áreas de serviço. 

SULTANATO DE OMÃ 



A ala jovem da Organização Sathya Sai de Omã 
realizou um Acampamento de Sadhana com a 
participação de 60 devotos Sai em 3 de 
outubro de 2008, em Muscat. O tema do 
acampamento foi "Assim como você semear, 
assim poderá colher – Desfazendo os 
Mistérios do Karma Yoga". O programa 
começou com um discurso gravado de 
Bhagavan sobre Karma Yoga. 

 

Um acampamento de sadhana sobre Karma 
Yoga foi realizado pela Ala Jovem da 
Organização Sathya Sai de Omã em Muscat, em 
3 de outubro de 2008. 

O Coordenador Nacional da Juventude, em 
seguida, falou sobre o conceito e o significado 
do Karma Yoga. Foi exibido um vídeo sobre o 
trabalho humanitário de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba para inspirar e dar um exemplo de 
como as ações cotidianas poderiam ser 
transformadas em Karma Yoga. Depôs foram 
apresentadas atividades de serviço 
executadas pela Organização Sathya Sai de 
Omã. O dia foi concluído com Bhajans. 

ARGENTINA 

Foi realizado um acampamento médico em 
Posadas, na província de Misiones, Argentina, 
em 16 de agosto de 2008. Mais de 250 pessoas 
foram atendidas em serviços médicos com 
amor. Profissionais de saúde especializados 
nas áreas de pediatria, medicina interna, 
otorrinolaringologia, radiologia, oftalmologia 
e odontologia participaram do acampamento 

médico. Foram realizados workshops sobre 
AIDS e prevenção da saúde bucal. Foram 
distribuídos também, gratuitamente, kits de 
higiene bucal e medicamentos aos pacientes. 
Setenta e sete pares de óculos foram doados. 
Cerca de 20 crianças estavam engajadas em 
atividades com jovens Sai, enquanto seus pais 
receberam consultas médicas. 

EUA 

Uma campanha de doação de medula óssea foi 
organizada pela Organização Sai de St. Louis 
em 12 de outubro de 2008. Trinta e seis 
pessoas de origem indiana foram registradas 
como doadores. 

 

Na campanha de doação de medula óssea 
organizada pela Organização Sai de St. Louis 
em 12 de outubro de 2008, 36 pessoas de 
origem indiana foram registradas como 
doadores. 

O Programa Nacional dos Doadores de Medula 
Óssea tem cinco milhões de doadores 
registrados, mas menos de 1% são sul-
asiáticos. Consequentemente, muitos asiáticos 
americanos com câncer não recebem 
tratamento. Cada doador do sul da Ásia que se 
encontra registrado no banco de doadores de 
medula pode ajudar a salvar uma vida. 

CANADÁ 

A Organização Sri Sathya Sai na Columbia 
Britânica, em colaboração com a Câmara de 



Parques do Município de Coquitlam plantou 
mil árvores no Parque Florestal Walton. Este 
parque foi danificado por tempestades no 
início de 2008. A Organização Sathya Sai 
ofereceu 375 mudas de cedros e de abetos de 
Douglas, um tipo de árvore nativa. Dezoito 
voluntários dos Centros Sai de Vancouver e 
Coquitlam, juntamente com voluntários da 
comunidade, participaram da ação. Os 
vereadores da cidade e o Comissário da 
Câmara de Parques gostaram do serviço da 
Organização Sri Sathya Sai. 

- Fundação Sai Mundial 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: o distrito de Medak 
conduziu o "Mahila Job Mela" (emprego para 
as mulheres) em 26 de outubro de 2008, 
quando postos de trabalho foram oferecidos a 
mais de 200 mulheres em corte de diamante, 
costura, operações de computador, 
enfermagem, laboratório técnico, tecnologia 
de moda, concepção da Web, serviços 
bancários, seguros e educação. 

O distrito de East Godavari realizou uma série 
de acampamentos médicos em diversas 
aldeias de Girijan e tratou de 322 doentes. O 
distrito reuniu Girijans de Kutrawada, Kuduru 
e outras aldeias próximas ao abrigo do "Sri 
Sathya Sai Girijana Ananda Mela", em 5 de 
outubro de 2008, e conduziu um Narayana 
Seva, com programas culturais, jogos para 
crianças e jovens Bal Vikas. O distrito 
entregou cobertores para 2300 pessoas, 
material para agricultura para 50 aldeias 
(duas para cada aldeia), 5000 plátanos 
machos e 5000 mudas de coqueiro para 
diversas aldeias, e 150 Amruta Kalasams para 
150 famílias necessitadas selecionadas 
através do Programa de Integração de Aldeias 
Sri Sathya Sai, em 18 de outubro de 2008. 

O distrito de Prakasam iniciou o seu terceiro 
orfanato no Sri Sathya Sai Deenajanoddharana 
Pathakam na aldeia Narava, em 13 de 
setembro de 2008, atendendo nove meninos 
de uma área muito remota. Trata-se de 
fornecer alimentação, vestuário, alojamento e 
educação gratuita para esses meninos. 

Assam: Os distritos da Alta Assam Golaghat, 
Sivasagar e Jorhat organizaram 
conjuntamente um acampamento de 
treinamento motivacional Seva Dal em Jorhat, 
em 31 de agosto de 2008. O conceito era 
inspirar os jovens a assumir um serviço 
altruísta, com base no entendimento claro de 
Bhagavan da Divina Missão. Promovido pelo 
Jorhat Samithi, o acampamento gerou um 
grande entusiasmo entre os devotos. Cerca de 
150 participantes ouviram com extasiada 
atenção aos Coordenadores de Estado, 
presidentes de distrito, líderes jovens, etc., 
uma vez que exortou os devotos a realizar 
atividades de serviços com seriedade e 
dedicação, em um espírito de sacrifício. O 
código de conduta a ser seguido pelos 
membros do Seva Dal foi salientado e a 
importância de que "Manava Seva é Madhava 
Seva" (Serviço ao homem é Serviço a Deus) foi 
exaustivamente exposta. 

Gujarat: Sri Sathya Sai Seva Samithi, Bardoli, 
o distrito de Surat e o Hospital Cardíaco Sri 
Sathya Sai em Rajkot organizaram 
conjuntamente um acampamento médico 
para check-up cardíaco em 14 de dezembro de 
2008 em Bardoli, para as mulheres locais e de 
áreas circunvizinhas. Do total de 603 
pacientes examinadas no campo, 83 foram 
identificadas para cirurgia e foram agendadas 
suas admissões no hospital. 

O Sri Sathya Sai Vidyaniketan, Navsari, em 
associação com a Organização Sai do distrito 
de Navsari, organizaram uma ação para 
inaugurar o novo edifício do Boys Hostel e 



uma van médica móvel, em 14 de dezembro de 
2008. 

 

Novo edifício da Boys Hostel do Sri Sathya Sai 
Vidyaniketan, em Navsari, que foi inaugurado 
no dia 14 de dezembro de 2008. 

A cerimônia de inauguração foi realizada por 
Sri Indulal Shah, Assessora Internacional das 
Organizações Sri Sathya Sai na presença de 
muitos ilustres convidados, que incluíam Sri 
Manohar G. Trikannad, Dr. BG Pitre, Sri 
Shirishbhai Patel, Dr. Khushalbhai Desai e Sri 
Nimish Pandya. Em seu discurso de 
inauguraçao, o Sri Indulal Shah descreveu sua 
longa associação com Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba e narrou suas experiências da visita que 
Bhagavan fez ao Navsari em 1967. 

Jammu e Caxemira: A Organização Sai de 
Jammu e Caxemira continuou organizando 
acampamentos veterinários nas aldeias do 
Estado em benefício dos moradores. Foram 
organizados Acampamentos Veterinários nas 
aldeias de Mantala e Deusala, distrito de 
Melhani de Doda, onde cerca de 450 vacas e 
bois foram medicados e vacinados contra 
várias doenças sazonais infecciosas. Além 
disso, foram organizados acampamentos 
veterinários em Jeevan Nagar, Amphala e 
Panjabakhata, nas zonas de Jammu, nos meses 
de setembro e outubro de 2008, quando cerca 
de 300 vacas receberam tratamento e 
vacinação contra diversas doenças. 

Kerala: Como parte das comemorações do 83º 
Aniversário de Bhagavan, uma sessão de 83 
horas de Bhajans foi realizada em todos os 14 
distritos de Kerala. O aniversário de Bhagavan 
foi comemorado com atividades espirituais e 
de serviço por todas as unidades. 

Um acampamento de dois dias para bolsistas 
da ala Bal Vikas Wing e Gurus Sênior Bal Vikas 
foi realizado em 29 e 30 de novembro de 2008 
no Centro Sri Sathya Sai, em Alwaye. 
Consolidação, expansão, novos métodos de 
formação, escolas rurais e Bal Vikas, 
Paternidade, formação Bal Vikas para mães, 
etc. foram alguns dos pontos discutidos e dos 
programas realizados neste acampamento, 
que foi assistido por 130 Gurus Bal Vikas. 

Manipur: O 83º Aniversário de Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba foi comemorado com grande 
entusiasmo e fervor religioso nas instalações 
do Sai Prasanthi Mandir, Mantripukhri, 
Imphal, em 23 de novembro de 2008. 
Organizada conjuntamente por todos os 
distritos do estado de Manipur, a ação foi 
presenciada por 685 devotos, incluindo 397 
senhoras de diversas partes do Estado. O 
programa teve início às 4h30 com 
Suprabhatam e Nagar Sankirtan. Este foi 
seguido por entoação dos Vedas, apresentação 
do relatório anual e palestras de eminentes 
devotos Sai. Depois, foram cantados Bhajans 
com plena devoção, e a seção foi encerrada 
com o Arati. No final, o alimento era servido a 
todos os devotos presentes na ação. Na parte 
da tarde, 35 cobertores e 50 caixas de doces 
foram distribuídos às crianças com distúrbios 
mentais do Centro Especial Mangal Home para 
pessoas com condições especiais, Porompat, 
em Imphal East District. 

Tamil Nadu: Muitas áreas de Chennai e seus 
subúrbios foram inundados depois do ciclone 
"Nisha" entre 27 e 30 de novembro de 2008. 
Muitas áreas em terrenos baixos e favelas nas 
áreas dos distritos de Kancheepuram e 



Thanjavur também foram inundadas devido 
às incessantes chuvas. Um seva da 
Organização Sri Sathya Sai de Tamil Nadu foi 
imediatamente colocado em ação e forneceu 
alimentos e água potável para os afetados pela 
inundação por pessoas em ritmo de 
emergência. Um total de 1522 voluntários 
Seva Dal participou desta atividade Seva e 
foram distribuídos mais de 10 mil pacotes de 
alimentos para três dias, para aliviar o 
sofrimento das pessoas que foram atingidas. 

O presidente da Chennai Corporation, durante 
sua visita ao "Prema Jyothi", exposição 
realizada em Chennai durante o último mês de 
setembro, demonstrou grande interesse em 
implantar o sistema Educare e Sri Sathya Sai 
Educação em Valores Humanos para os alunos 
das Escolas da Chennai Corporation. Com esse 
objetivo em vista, ele interagiu com o 
presidente da Organização Sri Sathya Sai, 
Tamil Nadu. Como resultado, houve avanços 
na metodologia para a implementação deste 
programa na Corporação Chennai. Como 
programa introdutório, a Organização Sri 
Sathya Sai de Tamil Nadu organizou um 
programa de orientação para os diretores da 
Chennai Corporation, em 17 de outubro de 
2008. O comissário da Chennai Corporation, 
juntamente com o vice-prefeito e o chefe do 
Departamento de Educação para a Chennai 
Corporation, fizeram parte da primeira 
função. O comissário da corporação explicou, 
no seu discurso, a importância de 
determinado valor de base da educação para 
os estudantes que se tornarão futuros 
cidadãos responsáveis do país. Ele mencionou 
que havia 700 mil crianças estudando nas 
escolas patrocinadas pela Chennai 
Corporation. Se eles têm se transformado e 
são imbuídos dos valores humanos com base 
no Sistema de Educação Sri Sathya Sai, os pais, 
por sua vez, se transformariam em bons 
cidadãos e, portanto, seria criada uma 
oportunidade para a transformação da 
sociedade como um todo, acrescentou. Cento 

e vinte diretores de várias escolas 
participaram do treinamento da corporação e 
mostraram grande interesse na adoção do 
programa Educare Sri Sathya Sai em suas 
escolas. O programa concluiu com uma 
animada interação entre os diretores e o 
corpo docente especializado da Organização 
Sai no Educare. 

 

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA 

EU NÃO SEI 

UMA VEZ, um aldeão parou diante do guichê 
de venda de passagens de uma estação de 
trem e pediu ao atendente: “Por favor, me dê 
uma passagem”. O funcionário que estava 
sentado dentro do guichê perguntou: “Para 
que local o senhor deseja a passagem? Poderia 
me dizer?”. O homem respondeu: “Não sei o 
nome do lugar aonde tenho que ir”. Ele só 
sabia o nome do local de onde estava partindo, 
mas não sabia o nome do lugar ao qual tinha 
que ir. O que podia fazer o pobre homem? 

 

O aldeão queria que o funcionário da estação 
lhe vendesse uma passagem, mas sabia apenas 
o nome do lugar do qual partia, e não sabia 
aonde tinha que ir. O mesmo ocorre com as 
pessoas deste mundo, que não sabem o lugar  



para onde devem ir depois de sua estadia na 
Terra. 

Em igual condição se encontram as pessoas 
deste mundo. Quando finalmente têm de 
partir, depois de viverem nele por cem anos, 
não sabem aonde têm que ir. Elas não tentam 
saber para onde e como devem ir. 

  

 

 


