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AVATAR VANI 

O CRIADOR E A CRIAÇÃO  

A Criação emergiu do Pranava - Discurso de Bhagavan em 20 de abril de 1996 

Antes da criação, não havia nada além de escuridão em todos os lugares. Então choveu intensamente por                 

muitos anos. Depois, raios de luz dispersos apareceram além da densa cobertura de nuvens. Depois disso, o som                  

ficou evidente. Era como o som que se ouve do coração quando se fecha os olhos e se ouve atentamente. 

A Origem dos Elementos Primários 

O som que apareceu pela primeira vez na criação foi criado por vibrações causadas pela chuva. Mas                 

alguns sons são audíveis, enquanto outros não. Por exemplo, há um som quando batemos nossas pálpebras,                

mesmo que não possa ser percebido pelo ouvido humano. O som gerado pelas vibrações em um ponto se espalha                   

por todas as direções. Por exemplo, se você atirar uma pedra na água, ela criará ondulações (ondas) espalhadas                  

continuamente ao redor, semelhantes às ondas sonoras no espaço. 

O som é muito sutil. O ar evoluiu a partir de vibrações causadas pelo              

som no espaço. O atrito entre o ar e o som produziu calor e, a partir do                 

calor, formou-se a água. Quando você tem febre, você começa a           

transpirar depois que a febre baixa. Essa é a relação entre calor e água.              

Essa analogia mostra que o fogo vem da água. 

A água é mais densa que o ar e, à medida que a água se tornou mais                 

densa, formou o elemento terra. De todos os elementos, a terra é o             

mais grosseiro e Akasha (céu) é o mais sutil. Akasha está em todo lugar,              

dentro de nós, abaixo, acima e ao nosso redor. Ele permeia todo o             

espaço. A terra foi formada a partir da água, e da terra surgiu a água. A                

terra tornou-se como um recipiente para reter a água. Novas formas           

surgiram da combinação de terra e água. À medida que o calor diminuía,             

os materiais líquidos se solidificavam para formar rochas duras. O          

estudo desse processo foi chamado de ciências físicas.  

A Criação de Formas Vivas no Universo 

No processo da criação, o som emergiu a partir de Akasha (éter), o ar emergiu do som, o fogo emergiu da                     

água e a terra foi formada a partir da água. Então, o som surgiu primeiro e dele surgiu toda a criação, incluindo as                       

grandes estrelas. Quando uma enorme estrela se rompe, estrelas menores são formadas. Há milhões de estrelas,                

mas os cientistas conhecem apenas algumas galáxias, como a Via Láctea, onde muitas estrelas estão próximas.  

O céu parece ser azul por causa de sua extensão imensurável, a qual ninguém pode avaliar. O Senhor                  

Krishna também tinha a tez azul. Ele tinha a cor azul por ser onipresente como o céu.  

3 
 



A princípio, céu, som, ar, água e terra não tinham nenhuma combinação. Mais tarde, eles combinaram-se                

entre si. Essa combinação de elementos deu origem a várias formas vivas. Há muitas maneiras pelas quais os                  

elementos sutis e densos passam por mudanças. A água é um fluido, mas sofre alterações quando sua densidade                  

e peso aumentam. Em Shimla, a água congela devido ao frio e se torna gelo sólido. Quando você quebra um bloco                     

de gelo, o calor é liberado. Da mesma forma, os materiais sofrem alterações devido ao efeito do calor. Portanto,                   

as propriedades dos elementos sofrem alterações devido ao calor e ao frio e devido à sua combinação entre si. A                    

evolução dos elementos pode ser entendida quando empreendemos sistematicamente o estudo da botânica e da               

química. 

Tudo tem um Criador 

Onde quer que haja vibração, há som. O som existe até mesmo            

quando respiramos. Então, o som está presente em todo lugar.          

Da mesma forma, há eletricidade onde quer que haja         

magnetismo. A Terra é um grande ímã. Portanto, a eletricidade          

é gerada a partir da Terra. O mar também é um ímã. Os             

cientistas falam sobre as leis da Natureza. O sábio Manu          

também escreveu sobre as leis da Natureza. Tudo o que foi           

criado no universo tem um Criador. Se houver uma rosa, isso           

indica a presença de seu Criador. Os cientistas explicam isso          

como lei da Natureza. Mas isso não é verdade. Para tudo, existe            

o Criador. 

Um cisne é capaz de separar o leite da mistura de leite e água.              

Os cientistas dizem que existe uma substância química próxima         

ao bico do cisne que permite separar o leite. Mas quem criou a             

substância química perto do bico do cisne? Tudo tem um          

Criador. Não esqueça que Srishti (criação) tem um Srishti Karta (Criador da criação). Essa é a lei da Natureza. Siga                    

tais leis. Não as transgrida. A lei da Natureza é o Dharma (retidão). O Senhor Buda disse: Buddham Saranam                   

Gachchhami, Dhammam Saranam Gachchhami, Sangham Saranam Gachchhami (Eu me refugio no Buda, no             

Dharma e na sociedade). 

Semeie as Boas Qualidades da Sociedade 

Cultive sabedoria e discriminação usando seu Buddhi (inteligência). Viva em Sangham (sociedade), de             

acordo com seus princípios, e adira ao Dharma (retidão). Siga o caminho mostrado pelas almas nobres; não siga                  

os que procuram prazer. Sabedoria, inteligência e retidão nutrem a sociedade. Por que preparamos comida?               

Preparamos comida porque nosso corpo requer nutrição e energia. Da mesma forma, se plantarmos as sementes                

de boas qualidades na sociedade, ela se tornará boa e forte. 

A Terra é o lar de todos os seres vivos. As formas de vida que existem na Terra não existem em outros                      

planetas. Existe uma relação entre o Sol e a Terra. As formas de vida existem na Terra por causa do calor e da luz                        

do Sol. Então, a Terra é a filha do Sol. Da mesma forma, a Lua é a filha da Terra. A Lua não tem formas de vida. Ela                            

é a neta do Sol. O Sol contém principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases são a fonte de calor e luz do Sol. As                        
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formas de vida que existem na terra não podem viver na água. Da mesma forma, as formas de vida que existem                     

na água não podem existir na terra. O peixe pode viver apenas na água. As formas de vida em cada elemento são                      

únicas. As formas de vida que existem na água ou no vento são diferentes daquelas que existem na terra. No                    

entanto, a forma de vida que existe em todo o universo é o Atma. Deus está na Terra e também em todos os                       

cinco elementos. 

Deus Transcende Todos os Elementos 

De todos os Pancha Bhutas (cinco elementos), a terra é a mais densa. Ela possui cinco qualidades:                 

Gandha, Rasa, Rupa, Sparsha e Sabda (olfato, sabor, forma, tato e som). É o mais pesado e não pode ser                    

levantado. O próximo elemento básico é a água, que possui quatro qualidades da terra, exceto o olfato - bom ou                    

ruim. Diferente da terra, a água tem a característica da mobilidade. Ela sempre flui para baixo. O terceiro                  

elemento básico é o fogo, que é desprovido das qualidades de olfato e sabor. Ele tem as outras três qualidades de                     

forma, tato e som. Sua característica especial é o movimento ascendente. O quarto elemento é o ar, que possui                   

apenas as qualidades de tato e som. Ele tem a propriedade de mover-se para cima, para baixo, de descer, de                    

avançar e de retroceder. O Akasha (céu) é o mais sutil de todos os elementos e possui apenas a qualidade do som.                      

Ela permeia tudo, como Deus. Mas Deus está presente em todos os elementos e também transcende todos os                  

elementos. A expansividade dos elementos difere de acordo com as qualidades que eles possuem. À medida que                 

o número de qualidades diminui, a expansividade aumenta correspondentemente. 

Algumas pessoas falam sobre discos voadores, mas eles não existem. Os satélites criados pelo homem               

consistem de três partes - frontal, média e traseira. Quando o satélite viaja muito rápido no espaço, a parte                   

traseira é destacada, queima e cai no mar. As pessoas que vêem isso pensam se tratar de um disco voador. Os                     

satélites feitos pelo homem não duram muito. O que os cientistas produzem é impermanente, somente o que                 

Deus cria é permanente. 

O som foi a primeira criação de Deus. Isso foi Pranava (o som primordial) ou Om. Se examinarmos                  

cuidadosamente, o som básico que vem do vento é o Pranava. Outros sons emanaram desse som. Toda a criação                   

emergiu do Pranava, o som Om. O elemento Akasha que denota a qualidade do som é ilimitado. Mas o espaço no                     

qual a criação ocorreu é limitado. 

- Divino Discurso de Bhagavan em Sai Sruthi, Kodaikanal, em 20 de abril de 1996. 

Para conferir ao homem Jnana, Deus, em Sua infinita misericórdia, desce como homem; ou então, o homem se                  

degradará ao nível dos animais. A menos que ele aprenda a entregar seu ego em completa sinceridade ao Senhor,                   

sem reservas, ele não pode percebê-Lo, embora Ele seja residente em seu próprio coração. A angústia que                 

preenche o buscador penitente leva o Senhor a se manifestar. No êxtase daquele momento, o homem                

experimentará Eu sou Tu; Tu és eu.  

- Baba 
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BAL VIKAS* INCULCA VALORES NOS ALUNOS 

Magistrado V. Ramasubramanian-  Juiz, Supremo Tribunal da Índia 

Todas as instituições educacionais, universidades, escolas e faculdades farão com que vocês adquira             

muita riqueza, prosperidade e status na vida, mas Bal Vikas fará com que vocês adquiram caráter e satisfação na                   

vida, o que nenhuma instituição no mundo pode lhes dar. De fato, um dos meus professores costumava dizer:                  

“Satisfação é riqueza natural e luxo é pobreza artificial”. É a pobreza artificial que é dada a vocês por todas as suas                      

graduações e diplomas, mas é a riqueza natural do contentamento que é ensinada a vocês e lhes é dada através                    

de Bal Vikas. Seus currículos regulares nas instituições melhorarão seus Quocientes de Inteligência (QI), mas Bal                

Vikas melhorará seus Quocientes Emocional e Quocientes Espiritual (QE e QS). 

Twameva Mata Cha Pita Twameva, Twameva Bandhush Cha Sakha Twameva,  

Twameva Vidya Dravinam Twameva, Twameva Sarvam Mama Devadeva.  

(Verso em Sânscrito) 

 

(Oh Senhor! Somente Você é meu pai e mãe, amigo e parente, sabedoria e riqueza. Você é meu tudo).  

Meus humildes Pranams aos Pés de Lótus de nosso amado Bhagavan. Estimados anciãos, veneráveis              

Mestres Bal Vikas, pais e minhas queridas crianças de Bal Vikas. Depois de ver todos vocês minha memória voltou                   

cinquenta anos. Foi no ano de 1969 que Swami iniciou o programa Bal Vikas em algumas cidades metropolitanas                  

como Madras (Chennai), Bombaim (Mumbai), etc. Nossa família foi abençoada por ter muitos pioneiros. Meu pai                

e minha mãe se juntaram ao Seva Dal quando Swami começou este programa em 1967; eles pertenceram ao                  

primeiro grupo de servidores. Em 1969, quando Swami fundou Bal Vikas, eu e meu irmão mais velho fomos                  

incluídos na classe que era realizada na casa de Shantamma na Lang's Garden Road, Chintadripet, Chennai. Ainda                 

me lembro da casa em que brincávamos quando crianças Bal Vikas. Não havia Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3                    

naquela época. As aulas eram plenas de diversão e fornecia educação em valores humanos; também não havia                 

exames ao final do curso. Portanto, também não havia diplomas e certificados, como há hoje.  

Como Sri Nimish Pandya assinalou, eu estou aqui mais pela minha qualidade como ex-aluno de Bal Vikas                 

do que como juiz da Suprema Corte da Índia. Fico muito mais orgulhoso em proclamar que eu era estudante de                    

Bal Vikas do que proclamar que sou juiz da Suprema Corte da Índia. O motivo é muito simples. Em junho de 2023                      

vou me aposentar e não serei mais o juiz da Suprema Corte da Índia, mas permanecerei sempre um ex-aluno de                    

Bal Vikas, da qual não haverá aposentadoria.  

Bal Vikas faz de você um bom ser humano 

Queridas crianças! Os certificados que todos vocês       

receberam hoje são mais valiosos do que os certificados que          

vocês podem receber de suas escolas e faculdades. De fato,          

Bhagavan costumava dizer que graduações e diplomas agora se         

transformam em tigelas de mendicância porque as pessoas as         

levam para várias indústrias e para os governos procurando         

emprego que não conseguem com muita frequência. Portanto,        
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Swami disse que nossa educação deve ser desvinculada de duas coisas, a saber: dinheiro e emprego. Infelizmente,                 

porém, é uma realidade da vida que as graduações e os diplomas que vocês obtêm das instituições de ensino e                    

das universidades estejam sempre ligados tanto ao emprego quanto ao dinheiro. Ou vocês são admitidos com                

dinheiro ou desmaiam com dinheiro com o objetivo de conseguir emprego. E essa é a razão pela qual Swami                   

chamou essas graduações e diplomas de tigelas de mendicância. Mas os certificados que vocês receberam hoje                

são joias na coroa da suas vidas que não os farão ir até alguém em busca de um dos dois: dinheiro ou emprego.  

As escolas regulares, faculdades, instituições de ensino, universidades, todas elas podem fazer de vocês              

médicos, engenheiros, advogados, juízes, oficiais de serviços administrativos, burocratas. Mas Bal Vikas é a única               

instituição que fará de vocês bons seres humanos. Todas as instituições educacionais, universidades, escolas e               

faculdades farão com que vocês adquiram muita riqueza, prosperidade e status na vida, mas Bal Vikas fará com                  

que vocês adquiram caráter e satisfação na vida, o que nenhuma instituição no mundo pode lhes dar. De fato, um                    

dos meus professores costumava dizer: “Satisfação é riqueza natural e luxo é pobreza artificial”. É a pobreza                 

artificial que é dada a vocês por todas as suas graduações e diplomas, mas é a riqueza natural do contentamento                    

que é ensinada a vocês, que é dada a vocês através de Bal Vikas. Seus currículos regulares nas instituições                   

melhorarão seu Quociente de Inteligência (QI), mas Bal Vikas melhorará seu Quociente Emocional e Quociente               

Espiritual (QE e QS). O resultado final de uma pessoa que adquire um ótimo QI sem QS foi amplamente                   

demonstrado pelo que aconteceu com um medalhista de ouro do IIT (Instituto Indiano de Tecnologia) cerca de                 

dez anos atrás. Nos anos de 2008/2009, quando houve uma crise econômica mundial, um medalhista de ouro do                  

IIT se casou e se estabeleceu na cidade de Chicago, cometeu assassinato de sua esposa, filhos e sogra e depois                    

suicidou-se por causa da desaceleração da economia. Porém, durante o mesmo período, vimos pessoas que eram                

menos afortunadas na vida em termos de prosperidade material vivendo uma vida familiar muito feliz por causa                 

dos valores nelas inculcados. Swami iniciou este Bal Vikas em 1969, quando nosso sistema educacional começou a                 

se afastar do propósito da educação. Swami Vivekananda proclamou: “Quero a educação pela qual o caráter é                 

formado, a força da mente é aumentada e o intelecto é expandido; e através da qual alguém possa se apoiar nas                     

próprias pernas”. Hoje, porém, as pessoas que possuem graduações e diplomas são as que enfrentam mais                

agitações na vida.  

Swami Enfatizou a Espiritualidade na Educação 

Quando sessenta estudantes de um curso de mestrado em agricultura na Universidade de Wisconsin              

foram levados para um campo agrícola, conheceram um fazendeiro de cerca de setenta anos de idade que                 

parecia ser iletrado e sem instrução. Quando os estudantes que faziam pós-graduação em agricultura              

ridicularizaram o agricultor pela sua falta de escolaridade e perguntaram a ele o que ele havia estudado na vida, o                    

agricultor respondeu que ele havia tido cinco anos de escolaridade e sessenta anos de aprendizado na fazenda, o                  

que era mais valioso do que os cursos de pós-graduação que as pessoas obtiveram. Portanto, a vida não é o que                     

nossas escolas e universidades nos ensinam. Hoje, nossas faculdades de engenharia produzem engenheiros de              

automóveis que não sabem como trocar um pneu. Nossas faculdades de engenharia produzem muitos graduados               

em engenharia elétrica que não sabem como trocar um fusível. De que serve essa educação? Portanto, quando                 

nosso sistema educacional começou a se afastar de seu propósito, de seu objetivo principal, Swami iniciou este                 

Bal Vikas com a finalidade de inculcar valores humanos nas mentes das crianças. Ao mesmo tempo, não era o                   

objetivo de Bhagavan Baba afastar as crianças das buscas materiais. Por favor, lembrem-se, Swami nunca               
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desencorajou o sucesso na vida. Swami nunca desencorajou buscas materiais, mas apenas encorajou a identidade               

espiritual em tudo que se faz na vida.  

Hoje Swami estaria se orgulhando das instituições educacionais administradas pelo Sathya Sai Trust e das               

crianças pertencentes a Bal Vikas que tiveram sucesso na vida. Sem considerar o que digo, posso dizer-lhes que,                  

no ano de 2006, quando estive diante de Swami como juiz da Suprema Corte de Madras pela primeira vez para                    

dar uma palestra neste mesmo Sai Kulwant Hall, ouvi Swami dizer para Seus alunos, “Olha, ele era nosso aluno de                    

Bal Vikas e hoje é juiz da Suprema Corte”! Eu lhes digo isso porque Swami nunca afastou as crianças das buscas                     

materiais. Swami queria que todos nós tivéssemos sucesso na vida, mas esse sucesso deveria ser combinado com                 

um conjunto de valores humanos. Esse foi o objetivo de Swami ao criar este Bal Vikas cinquenta anos atrás.  

Testemunho do Sucesso de Bal Vikas  

Queridos estudantes! Em 16 de dezembro de 2019 houve uma notícia em um dos principais jornais em                 

inglês. A notícia dizia que no Rajastão, uma menina de onze anos de idade havia assassinado seu colega de classe                    

após uma disputa por causa de uma caneta, em 11 de dezembro de 2019. Por que isso aconteceu? Pais,                   

professores e sociedade em geral terão que pensar sobre isso. Hoje, nós, pais, fazemos todos os esforços para                  

fazer de nossos filhos cavalos de corrida. Queremos que os nossos filhos garantam a primeira colocação em todas                  

as disciplinas ensinadas nas escolas. Mas quando você treina crianças para se tornarem cavalos de corrida,                

eventualmente essas crianças também se comportam apenas como cavalos de corrida e não como seres               

humanos. É somente essa doença que Swami queria reparar e remediar e foi assim que os Bal Vikas nasceram                   

cinquenta anos atrás.  

Hoje, além de mim, há muitas pessoas que são testemunhas do trabalho realizado por Bhagavan na                

criação de Bal Vikas. Árvores enormes atingem esse tamanho somente após 30-40 anos depois que as sementes                 

foram plantadas. Plantas muito pequenas crescem em dez dias e morrem em dez dias. Mas, se você quiser                  

cultivar imensas árvores, terá de esperar trinta anos. Essa instituição abençoada por Bhagavan teve de esperar                

quarenta anos para que as sementes plantadas em Bal Vikas há quatro ou cinco décadas se tornassem árvores                  

enormes, e que, na minha humilde opinião, é o maior milagre realizado por Bhagavan Baba.  

Queridos estudantes! Fui ordenado para dar um Discurso de Bênção nesta ocasião. Bênção é uma palavra                

que literalmente significa uma breve invocação para ajuda, proteção e orientação Divinas. De fato, essa bênção, a                 

primeira bênção já encontrada em todo o mundo, está em Sikshavalli, que faz parte da Taittiriya Upanishad.                 

Quando o aluno vai até o professor e pede a ele, o professor lhe diz: “O que você acha que deve fazer? Quais são                        

seus deveres como estudante? Sathyam Vada Dharmam Chara (fale a verdade, pratique a retidão). Matru Devo                

Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava, Yany Anavadyani Karmani, Tani Sevitavyani, No                

Itarani (reverencie sua mãe, pai, preceptor e convidado como Deus; quaisquer ações livres de egoísmo, estas                

devem ser praticadas, não outras). Esta é a primeira bênção dada em todo o mundo e que se encontra na                    

Taittiriya Upanishad - Sikshavalli. Portanto, conforme o significado literal da palavra bênção, que todos nós               

possamos nos unir e fazer esta breve invocação para a ajuda Divina de Bhagavan Baba e buscar Suas bênçãos e                    

orientação para que nos tornemos instrumentos úteis a serviço da nação e da sociedade . Muito obrigado. Jai Sai                   

Ram.  
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- Do Discurso de Bênção do Magistrado V. Ramasubramanian, Juiz, Supremo Tribunal da Índia, por ocasião da 

10ª Convenção Geral da Índia dos estudantes de Bal Vikas em Prasanthi Nilayam em 4 de janeiro de 2020.  

*N.R.: Bal Vikas é o termo cunhado e utilizado na Índia para a Educação Espiritual Sai que é utilizada nos                    

demais países.  

 

A educação apropriada leva ao aprimoramento da conduta. Com o refinamento da conduta, a vida se sublima.                 

Somente o bom intelecto pode levar à felicidade, que é a fonte da paz. A educação adequada traz associação com                    

boas pessoas. A companhia dos bons é a própria paz. A boa educação redime a vida e garante a libertação como                     

consequência. Quando alguém recebe educação baseada na verdade e nos valores eternos será capaz de alcançar                

a libertação sem ter que passar pelo processo de submersão no Samsara. 

- Baba 
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FÓRUM DOS EX-ALUNOS 

MÃOS QUE AJUDAM SÃO MAIS SANTAS QUE LÁBIOS QUE ORAM 

Sunita Ratan Kanal 

Foi na minha 10ª série que percebi o poder ilimitado de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Era um dia chuvoso                    

em Parthi e estávamos todos sentados nas areias de Prasanthi Nilayam, banhados pela chuva, mas indiferentes a                 

isso por estarmos atordoados pelo sol do majestoso semblante de nosso Senhor. Imperturbável, Swami continuou               

Seu Darshan, concedendo-nos bênção e consolo na beleza de Seu sorriso, com Seu caminhar deslizante, mesmo                

quando estava encharcado pela chuva. Ele olhou para a enorme multidão reunida para Seu Darshan e,                

benevolente Senhor que Ele é, acenou com as mãos pelo céu e, em um instante, a chuva parou! Foi nesse dia que                      

percebi que se houvesse algum lugar na Terra que eu queria estar para sempre, tinha de ser onde Ele estivesse. E                     

assim, eu me preparei para ingressar no Colégio Anantapur para meninas, pois essa era minha chance de ouro de                   

estar sempre perto Dele, vivendo sob Sua direta orientação divina. 

A serviço dos doentes e necessitados 

Como estudante Sai, minha primeira surpresa veio no meu primeiro ano de graduação, quando meu pai                

teve um ataque cardíaco. Eu estava esperando as instruções de Swami, sentada preocupada quando, naquela               

noite, Swami materializou Vibhuti para meu pai e me pediu para ir para casa e cuidar dele, instruindo-me                  

pacientemente como o Vibhuti deveria ser administrado. É desnecessário dizer que meu pai se recuperou assim                

que começou a tomar o divino remédio. No entanto, Swami tinha planos diferentes para mim. Mesmo enquanto                 

eu passava os dias no hospital cuidando das necessidades de meu pai, percebi que estava me apaixonando pouco                  

a pouco por toda essa experiência de servir, especialmente quando cuidava de meu pai. A paixão de servir não                   

era apenas em relação ao meu pai, mas se estendia a quem aparecia em meu caminho. A partir desse momento,                    

uma semente para o serviço foi semeada nos mais profundos recessos do meu coração. Era um desejo puro, ou                   

uma necessidade nobre, dedicar minha vida a serviço dos doentes e necessitados. 

Quando Swami construiu o Hospital de      

Super Especialidades em Whitefield eu fiquei      

extremamente feliz, ansiosa para descobrir uma      

oportunidade de servir em Seu hospital,      

cuidando e amando os doentes enquanto      

desfrutava de Sua proximidade ao longo da       

minha vida. Lembro-me vividamente do inverno      

de 2000, quando no dia 27 de dezembro Swami         

decidiu presentear sáris às ex-alunas do Campus       

de Anantapur. Esta foi a minha vez de receber o          

presente de Suas Divinas mãos e aquele dia        

também foi o meu primeiro dia de trabalho no         

Hospital de Whitefield (Ele havia abençoado meu       

curriculum anteriormente, instruindo-me a ingressar no Hospital de Super Especialidade de Whitefield). Ele me              
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abençoou com o sári e me permitiu o Padanamaskar (tocar Seus pés de lótus) dizendo: “Baaga Pani Chesuko, Naa                   

Ashirwaadamundi”, que significa “faça um bom trabalho, Minhas bênçãos estão com você”. Eu nunca mais olhei                

para trás desde aquele dia! 

Aprendendo a lição da paciência 

Como responsável pelo Departamento de Registro e Triagem de Pacientes do Hospital de Whitefield, eu               

tinha de lidar com muitos pacientes diariamente e, mesmo que meus dias de estudante em Anantapur tivessem                 

instilado muita paciência e compaixão em mim, em algumas vezes eu costumava ficar irritada com os pacientes.                 

Eu costumava perder a paciência quando muitos deles vinham até mim com dúvidas tolas. 

No entanto, houve um incidente que mudou essa minha atitude. Aconteceu na manhã do dia 23 de                 

agosto de 2012, quando eu estava atravessando a estrada em frente ao hospital em Whitefield, quando uma                 

bicicleta subitamente se chocou contra mim e me jogou no ar. Me levantei com a ajuda de alguns voluntários                   

Seva Dal que me ajudaram a me arrastar de alguma maneira até o salão principal. A distância do portão que eu                     

costumava percorrer em um minuto, de repente, parecia longa e cansativa. Eu orientei os membros do Seva Dal                  

para que me levassem para a emergência onde os médicos assumiram com muito cuidado. No entanto, naquele                 

dia, percebi como um paciente se sente quando chega pela primeira vez em nosso hospital. Eu sempre os olhava                   

com os olhos de uma equipe que conhecia seu hospital de dentro para fora. Mas naquele dia eu percebi o quão                     

opressivo é para um paciente já exausto, que viajou quilômetros para chegar até aqui, poder absorver o imenso                  

edifício e seus vários departamentos. É óbvio que eles ficassem um pouco nervosos e confusos, já que muitos                  

deles não sabiam ler nem escrever. Embora nossos amorosos voluntários Seva Dal os ajudassem a chegar aos seus                  

departamentos com segurança, para os pacientes de primeira vez ainda era uma tarefa difícil entrar em acordo                 

com a enormidade do lugar e com todas as indicações. 

A partir desse dia, tratei todos os pacientes com mais paciência e compaixão, tomando o acidente que                 

havia acontecido como uma oportuna luz orientadora de Swami. Foi uma experiência que realmente me ajudou a                 

ter mais empatia com os pacientes. Às vezes ainda fico com raiva, mas rapidamente me lembro da lição que                   

Swami me ensinou e, desde então, sou testemunha de muitos sorrisos agradecidos, rostos esperançosos e               

bênçãos não ditas das muitas belas almas que vêm ao Seu Templo de Cura. Sou eternamente grata por esta                   

oportunidade de fazer um pouco para que eles se sintam amados, cuidados e em paz. 

Ouça as instruções de Swami dentro de você 

Estando com Swami (por mais curta que tenha sido a bênção de passar em Sua proximidade, sob Sua                  

divina orientação direta), percebi que nunca devemos negligenciar Seus sussurros que surgem de dentro de nosso                

coração. No momento em que colocamos o pé no solo de Parthi, devemos perceber que Ele se encarregou de                   

nossas vidas e, portanto, devemos prestar muita atenção à voz interior que não é outra senão a Sua voz,                   

guiando-nos completamente. Em 6 de setembro de 1996, meu marido Sri Ratan Kanal (também aluno de Swami                 

do Campus de Brindavan) e eu estávamos a caminho de Goa de carro. O motorista estava ultrapassando a                  

velocidade e foi quando ouvi aquela voz dentro de mim pedindo que eu dissesse para ele diminuir a velocidade.                   

Tentei convencer Ratan a dizer ao motorista para ir devagar. Sendo um entusiasta da emoção, Ratan descartou                 

meu medo como algo desnecessário. 
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Depois de alguns minutos, o motorista perdeu o controle e nosso carro deslizou e caiu em uma grande                  

vala. Eu gritei “Swami” conforme o impacto do acidente me jogou para a frente. Depois de alguns momentos                  

atordoados, percebi que minha testa estava sangrando profusamente. Ratan havia recuperado a consciência e              

descobriu que eu era a mais gravemente ferida entre os dois (o motorista havia fugido) e que precisava de ajuda                    

imediatamente. Nós dois estávamos entoando o Sai Gayatri Mantra continuamente quando, de repente, um jipe               

parou ao nosso lado e nos levou a um hospital próximo. Minha testa se abriu devido ao impacto e havia sangue                     

por toda parte. Os médicos daquele hospital disseram que não tinham condições de suturar um corte tão                 

profundo e que eu precisaria ser levada para um hospital maior em Manipal, com melhores instalações.                

Chegamos lá quatro horas depois, ainda sangrando, e com o Sai Gayatri em nossos lábios. E foi quando                  

conhecemos o médico ao qual fomos encaminhados. 

Chame de providência divina, mas seu colega, um médico do exterior, estava lá naquele momento. Aliás,                

ele até tinha o melhor aparato de sutura disponível com ele, que recebera dos EUA. Em um instante, ele                   

consentiu em fazer todo o necessário para me fazer voltar ao normal novamente. Por causa do tratamento                 

correto administrado em tempo hábil, me recuperei rapidamente. Assim que melhorei, desejei ver Swami o mais                

rápido possível. 

Naquele mês de novembro eu e meu marido fomos a Parthi e, ao me ver, Swami chegou perto de mim e                     

disse: “Maathey Pe Kya Hua?” significando: “O que aconteceu com sua testa?” Eu respondi: “Swami, um                

acidente”. Swami disse:“Haan, Maalum Hai. Bahut Bada acident Tha! Tune Mujhe Pukara Naa?” significando:              

“Sim, eu sei. Foi um acidente grave! E você chamou por Mim?” Eu respondi afirmativamente. 

Estando em serviço de segurança (próximo a Swami), eu consegui Lhe passar um lenço. Ele limpou os                 

dedos e colocou o lenço na minha testa dizendo: “Naya Janam Diya Hai”, que significa: “Eu te dei uma nova vida”.                     

Este foi o dia em que percebi que Ele sempre nos instrui a partir de nosso interior. Tudo o que precisamos fazer é                       

ouvi-Lo e seguir Suas instruções sem nenhuma dúvida. 

Para reafirmar essa crença, tive outra experiência. Um dia, eu estava dirigindo para o Ashram de                

Brindavan para meu serviço de segurança quando notei um caminhão enorme carregando barras de ferro indo                

bem devagar na minha frente. Senti uma vontade de ultrapassar, mas foi então que ouvi novamente aquela voz                  

que me orientava a desacelerar e estacionar o carro no acostamento. Tendo em mente minha experiência                

anterior, sem pestanejar, segui as instruções daquela voz interior. Para minha total surpresa, alguns metros à                

frente o caminhão teve uma colisão frontal com outro veículo e causou muitos danos às pessoas, inclusive fatais.                  

Eu poderia ter sido uma delas se não tivesse seguido a Sua voz dentro de mim. Desde então, houve muitos casos                     

em que testemunhei Suas misteriosas maneiras de nos alertar e nos guiar. 

Rara oportunidade de fazer parte de Sua divina missão 

Tendo sido abençoada com a oportunidade de uma vida de servir em Seu hospital nos últimos vinte anos,                  

testemunhei milhares desses milagres. Vi inúmeras almas que, como eu, receberem uma segunda chance na vida                

neste Templo de Cura Divina. 

Hoje, este hospital é nada menos que minha própria casa. De fato, uma vez Swami disse ao meu marido:                   

“Ela cuida do Meu hospital assim como cuida da sua própria casa”. Tenho certeza de que Ele está sempre lá                    

conosco, nos observando, nos guiando quando fazemos algum desvio, às vezes nos repreendendo e, ainda,               
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cuidando de nós com carinho em cada momento de nossas vidas, de maneiras que nunca entenderíamos ou                 

estimaríamos. Ele envia Seus filhos ao nosso hospital para serem curados e servi-los com amor e compaixão é a                   

nossa maneira de retribuir o Seu amor que Ele continua a derramar sobre todos nós. É desnecessário dizer que                   

todos os funcionários aqui trabalham para Ele como oferta pela bênção da oportunidade recebida de poder fazer                 

parte de Sua Divina Missão. 

Quanto a mim, apesar de estar em uma cidade volátil como Bengaluru (Bangalore), ainda sinto que nada                 

mudou, pois continuo sendo Sua aluna aderindo aos Seus princípios. 

Naquela época, Ele era meu amoroso professor em Anantapur e, depois que me formei e assumi esse                 

trabalho, hoje, ele é meu Mestre! Tudo que desejo é poder servi-Lo até o último suspiro da minha vida. Essa é a                      

única maneira que sinto que posso prestar minha gratidão a Ele. 

- A autora, uma estudante do Campus de Anantapur, no Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, atua 

no Hospital de Super Especialidades de Bhagavan, Whitefield, Bengaluru desde o ano 2000. 
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BUSCANDO A VERDADE ... COMPREENDENDO O VERDADEIRO AMOR 

Arthur Hillcoat 

Meus mais humildes e amorosos Pranams (reverências) aos pés de lótus de nosso amado Senhor e Nosso                 

melhor Amigo. 

Ouvi algo mencionado há pouco sobre o fato de Swami me chamar de “leão”, mas não quero que tenham                   

medo! Eu sou apenas uma gatinho. Não tenho muito tempo para histórias. Mas vou contar algumas histórias                 

curtas para começar. Swami disse (quando estávamos planejando partir nessa jornada) para que eu falasse sobre                

Unidade e Amor. Então, isso é algo que eu tenho que fazer. 

Traga o Leão Sorridente 

Mas, é claro, devemos ver o lado amoroso e divertido de Swami. Um             

dia, Ele estava conversando com os alunos lá dentro e então veio para             

fora, onde eles não podiam vê-Lo. Ele me chamou e eu disse: “Sim,             

Swami?” Ele disse: “Os meninos querem ver você”. Eu disse: “Me ver,            

Swami?” Ele disse: “Sim, eles querem ver você. Entre lá!” E então, eu             

entrei. 

Houve um grande alvoroço com rugidos e risos dos estudantes; e           

então eu soube que Swami tinha feito uma brincadeira. Quando vi um            

dos alunos mais tarde, perguntei: “Qual era o motivo do rugido quando            

entrei”? Ele disse: “Oh, Swami estava nos provocando”. Eu disse: “O           

que você quer dizer com provocação?” Ele disse: “Swami levantou a           

manga e começou a mover a mão e disse: 'Você gostariam de ver um              

leão'? E os alunos disseram: 'Sim, Swami'! Então, ele me chamou. 

Veja bem, nosso Senhor tem um belo senso de humor; Ele brinca com             

os alunos e você se torna parte disso, o que é maravilhoso. Mas às vezes você também comete erros... 

Dançarina de Ouro 

Estávamos aqui no Estádio Hill View no 65º aniversário de Bhagavan e houve um programa cultural à                 

noite. Swami estava no poço da orquestra (local abaixo do palco). Eu estava a poucos metros de Swami e as                    

crianças apresentavam uma peça teatral. 

Depois foi anunciado que uma dança especial de Shiva seria executada; e como era algo querido a mim,                  

fiquei ansioso pela apresentação. E uma bela dama subiu ao palco - totalmente dourada, com longos e belos cílios                   

- e começou a dançar. 

Então comecei a me preocupar: “O que essa moça está fazendo, dançando na frente de Swami?” Como                 

vocês sabem, na Índia, quando as meninas completam 12 anos de idade, elas não dançam mais na frente de                   
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todos. Então, eu estava um pouco preocupado com isso. Eu olhei para ver se Swami estava bem. Mas não havia                    

nada aparecendo em Seu rosto; estava impassível! 

Quando acabou, Swami caminhou silenciosamente em minha direção e perguntou: “Você já tinha visto              

essa dança antes?” Eu disse: “Não, Swami, foi muito, muito linda.” “Oh, sim”, Ele disse. Havia um brilho em Seus                    

olhos e foi quando Ele se inclinou para mim e disse: “Mas não era uma menina; era um menino”! Então você vê,                      

estas são as coisas que, às vezes, acontecem. 

Amar a Deus, e não limitar Deus 

Há muitas outras histórias como essa, mas eu realmente preciso avançar para assuntos mais importantes.               

Quando eu era muito jovem, na adolescência, no início da adolescência, eu tinha o desejo de falar sobre Deus. Era                    

um desejo muito profundo. Felizmente, ninguém me perguntou, porque eu não saberia o que dizer. Mas o desejo                  

estava lá. 

Eu ia em qualquer igreja e estava naquele dia em uma em particular. Houve uma disputa e eu tive que                    

sair para encomendar os sorvetes. Houve uma última reunião e eu disse: “Os refrigerantes estão aqui e os                  

sorvetes, aqui”. Uma senhora me disse com veemência: “De quem você comprou os refrigerantes”? Não me                

pareceu muito bom o tom, mas eu disse: "Tramackeys" e então ela começou a me insultar. “Como você ousa                   

fazer isso? Como você pode fazer esse tipo de coisa? ” Eu disse: “O que eu fiz de errado? Eu não sei, eles têm os                         

melhores refrigerantes ”! Ela disse: "Isso não vem ao caso; eles são católicos”! 

Então, eu parei e vi que, momentos antes eles estavam falando sobre um Deus amoroso; mas apenas                 

para nós que estávamos ali, e não para mais ninguém. Nós nunca podemos limitar Deus, pois isso nos limita se                    

pensarmos desta forma. 

De qualquer forma, eu estou divagando um pouco. Eu quero falar sobre o que Swami me disse para falar.                   

Eu provavelmente só usei essas palavras no começo: “Unidade e Amor”. Em primeiro lugar, não podemos ter                 

unidade a menos que haja amor. Em segundo lugar, unidade não se aplica somente ao nosso Centro. 

Então, primeiro temos que olhar para nós mesmos e é sobre isso que quero falar hoje. Pois, a menos que                    

possamos entender e encontrar a Verdade, voltaremos vida após vida. Jesus disse há dois mil anos: “O Reino de                   

Deus está em você”. Quantos avisos nós tivemos naquele momento? Claro, a comunicação não era tão boa                 

naqueles dias como é agora. 

Anos atrás eu me perguntava repetidamente: “Por que de todas as pessoas no mundo, por que eu? Por                  

que o Avatar me atraiu para Ele ”? Eu me perguntava isso muitas vezes. Mas Swami acabou por nos dizer um dia:                      

“Se é sua boa sorte vir a Mim, você deve agradecer aos méritos conquistados em vidas anteriores”. Portanto, é                   

bom podermos desempenhar bem os nossos papéis nesta vida em particular. 

Mudança e Compreensão 

O que é que precisamos fazer? É muito simples dizer que devemos mudar ou que devemos fazer isso ou                   

aquilo. Mas como vamos fazer isso? Primeiro, devemos entender que a única coisa na vida - diz Swami - é a                     

mudança. No entanto, Swami também nos diz que se estamos procurando pela auto-realização ou pela               
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iluminação, então somos egoístas. Ele disse isso porque estamos procurando algo para nós mesmos quando               

deveríamos estar procurando algo para compartilhar com os outros. 

Então, qual é a coisa mais importante a procurar? Na minha opinião, é a busca por compreensão.                 

Compreender o que é a vida e quais passos devem ser dados para se conhecer a Verdade. Quanto mais se                    

compreende, mais simples a vida se torna. Devemos continuar na busca por compreender para que chegue o                 

momento em que estaremos abertos à Verdade completa. 

A busca que temos deve vir de uma compreensão. Devemos continuar buscando, nos esforçando até o                

momento em que nosso entendimento chegue num ponto que percebemos que o próprio esforço é uma pedra                 

no caminho - porque não há nada a alcançar! Você é isso neste momento; mas você não sabe. A maior parte do                      

sofrimento é causada pois esquecemos quem realmente somos. 

Swami nos diz repetidas vezes: “Encarnações de Amor”. Ele também nos diz que somos Divinos. Mas nós                 

realmente ouvimos Swami? Ele nos diz belas e adoráveis palavras e temos um bom sentimento mas, quando                 

partimos, pensamos nisso? Empregamos algum tempo a procurar compreensão? Pois, sem ela, como podemos              

conhecer a Verdade? Quais são as coisas que atrapalham? São elas: acreditarmos que estamos separados, que                

temos livre-arbítrio, que podemos fazer coisas e que podemos alcançar coisas. Como é triste que pensemos                

assim! 

Lição das lâmpadas 

Nós pensamos que estamos separados. Lembro-me de que uma vez, em um hotel em Bengaluru, era                

noite e eu queria escrever uma carta, mas eu não conseguia ver direito, apesar de todas as luzes estarem acesas.                    

Eu olhei para as lâmpadas - elas eram todas 25 watts. Mas se você analisar bem, mesmo 100 delas ainda não                     

fariam uma boa luz. Então, fui ao gerente e disse: “Olha, eu não consigo enxergar! Você teria uma lâmpada de                    

100 watts?” “Ah, sim. Claro!” ele disse, e me deu. Assim, substituí a de 25 watts e coloquei a de 100 e então eu                        

passei a ter muita luz! 

Então me ocorreu que havia apenas uma corrente elétrica que alimentava o prédio. E aquela corrente                

estava esperando para se expressar como luz. Mas a quantidade de luz dependia da qualidade da lâmpada! Eu                  

pensei: “Não é como Deus? A Corrente Divina está sempre pronta para se expressar como Amor e Luz através de                    

cada um dessas lâmpadas humanas. Mas depende da qualidade da lâmpada o quanto de amor e luz podem ser                   

expressos”. 

Então, precisamos nos perguntar: que tipo de lâmpada eu sou? Quanto amor e luz estou expressando?                

Pode-se estar satisfeito com 25 watts. Pode-se dizer: “Bem, talvez 75 esteja bom ou 100.” Mas, seja a quantidade                   

que for, temos que nos perguntar, então, quanto realmente queremos expressar. Alguns podem dizer que               

gostariam de ser uma lâmpada de 100 watts; alguns podem dizer de 500 watts ou até um milhão de watts; outros                     

podem querer expressar aquilo que não pode ser expresso. Mas não podemos fazer isso sem nos esforçarmos                 

para compreender. 

Assistindo um vídeo 

Vocês sabem, um vídeo é um ótimo conceito. O que acontece quando estamos assistindo a um? Nossos                 

olhos tendem a ficar um pouco quadrados e nós ficamos olhando para a tela. Não estamos sentados ali nos                   

16 
 



preocupando com o que já foi exibido - que poderíamos chamar de passado; e não temos medo do pouco da fita                     

que ainda está por vir - que poderíamos chamar de futuro! Estamos assistindo o que está na tela naquele exato                    

momento, bem naquele exato momento. Se pudéssemos viver dessa maneira, nossas vidas seriam muito mais               

simples. 

A busca e o sofrimento 

Uma vez que iniciamos a busca começamos a ver mudanças. Eu costumava ver isso anos atrás; passei por                  

alguns períodos difíceis na minha vida e costumava olhar para o alto e dizer: “Senhor, por que eu? Por que eu de                      

novo?” E era como se o Senhor estivesse dizendo: “Por que não você? E aqui está um pouco mais para você!”                     

Vocês conhecem esse sentimento? Por estar tão chateado, perguntava: “Por que eu? Por que eu? Pobre de mim!”                  

Mas quando se sofre bastante, e eu digo sofrimento, dor, perda, tristeza - qualquer tipo de sofrimento, é a graça                    

de Deus no Seu melhor. Porque quando tivermos sofrido o bastante começaremos a questionar. E então                

começaremos a nos perguntar: “Qual é o propósito da minha existência? Qual o propósito da vida? Por que existe                   

sofrimento? Por que alguns parecem sofrer mais que outros? Quem sou eu? Quem sou eu realmente?” E é só                   

assim que começaremos a obter respostas. Então, Deus estende a mão para nós e nossa vida começa a se                   

desdobrar com um maior entendimento. Mas primeiro precisamos fazer essas perguntas. 

A vida é muito bonita - onde quer que vamos no mundo, encontramos amor. E é interessante, eu                  

costumava dizer que encontramos amor principalmente em países que sofreram - como Bósnia, Croácia,              

Macedônia, Rússia - mas isso não é bem verdade - mas a intensidade é um pouco maior. Porque eles estão                    

sempre perguntando e perguntando, porque estão buscando muito por compreensão. Mas, como Swami diz:              

“Tudo isso está apenas na nossa imaginação”. Que imaginação! E isso é muito difícil de entender. Mas se                  

continuarmos trabalhando,  iremos entender. 

Apenas Deus existe. É muito simples; somente Deus existe. E tudo o mais que podemos ver, tocar,                 

cheirar, provar existe dentro de Deus; como um peixe no aquário. Mas aquilo que você é, também é aquilo em                    

que tudo existe. Swami nos diz isso repetidamente. 

Ele diz: “Você é Deus”! A única coisa é que, se você entender isso e sentir que é assim, então você não                      

descerá a rua principal amanhã dizendo que você é Deus! Reconheça essa verdade dentro de si mesmo! Se você                   

falar demais, encontrará um veículo e dois homens com jaquetas brancas que o levarão para um passeio em                  

algum lugar! Mas é para isso que Swami está aqui! É o Avatar. Por que continuamos adiando o tempo todo? Por                     

que não procuramos entender o que Ele está nos dizendo repetidamente? 

Nossa verdadeira natureza 

Alguns anos atrás, uma tragédia aconteceu! Swami levantou-e para fazer um discurso e depois se afastou                

sem dar o discurso! E disse que Ele nunca mais daria um discurso novamente! É terrível quando o Avatar está aqui                     

e Ele tem que fazer isso para tentar chamar nossa atenção! Dois dias depois, ele fez um discurso para explicar. Ele                     

disse: “Por que vocês não estão Me ouvindo? Ninguém está ouvindo! Eu falei de todas as maneiras possíveis.                  

Diga-me o que vocês desejam que E faça para que vocês entendam”? 

Quando o Avatar faz isso Ele não está fazendo isso por diversão: "Oh, é isso que Eu farei hoje". Ele está                     

tentando chamar nossa atenção de que a verdadeira natureza do ser humano é aquela para a qual ele sempre                   
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orou; aquilo que se expressa através da forma de Sai que é quem ele é! E temos que fazer um esforço para                      

alcançar isso. Não vale a pena? 

Como eu disse anteriormente, Jesus disse que o Reino de Deus está em você. Por que nos negamos? Anos                   

atrás, eu costumava dizer por que deveríamos limitar Sai; por que devemos limitar a Deus não fazendo essa                  

busca? Mas é claro que percebi depois que não se pode limitar a Deus; limitamo-nos quando não ouvimos, não                   

tomamos nenhuma ação para entender e compreender a pureza de Seus ensinamentos. 

Nós devemos entender que nossa verdadeira natureza é a Divindade. Algumas pessoas dizem: “Bem, o               

que eu vou fazer? Se eu perceber isso, quem fará meu trabalho?” Veja bem, isso é um mal-entendido. O corpo                    

deve permanecer até a hora designada para partir. O corpo ainda deve desempenhar o papel que lhe foi atribuído                   

nesta vida. 

 (Continua na próxima edição…) 

- O autor foi o Presidente do Conselho Sathya Sai da Austrália e, durante muitos anos,  ficou 

encarregado das celebrações de Natal em Prasanthi Nilayam. 
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AVATAR VANI 

A DEVOÇÃO É O CAMINHO MAIS FÁCIL PARA SE CHEGAR A DEUS  

Discurso de Bhagavan em 24 de abril de 1996 

Na manhã do dia 24 de abril de 1996, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba criou um diamante de quase sete                    

centímetros de diâmetro, do tamanho de uma maçã. Era o diamante que o Rei Dasaratha havia dado de presente                   

ao Senhor Rama para enfeitar Seu turbante durante o casamento com Sita, disse Bhagavan aos devotos                

maravilhados por haver testemunhado aquela criação singular feita por Ele. De forma semelhante, Bhagavan              

criou, na parte da tarde, o Mangalasutra de Sita com um rubi ainda maior que o diamante, em seu centro,                    

envolvido por nove gemas cravejadas em seu entorno. Bhagavan não apenas ofereceu a rara oportunidade aos                

estudantes e devotos de ver de perto essas criações incomparáveis, mas também permitiu que eles as tocassem. 

DHARMA É A EXPANSÃO DE PREMA 

Podem-se dominar todas as formas de conhecimento, 

Podem-se derrotar os adversários em debates, 

Pode-se lutar com bravura e coragem no campo de batalha, 

Pode-se ser um imperador e governar vastos domínios, 

Podem-se oferecer vacas e ouro como atos de caridade, 

Podem-se contar as incontáveis estrelas do céu, 

Podem-se saber de cor os nomes das diversas criaturas vivas da Terra, 

Podem-se ser um especialista nos oito passos da yoga, 

Pode-se até alcançar a Lua, 

Mas haverá alguém que controle o corpo, a mente e os sentidos, volte a visão para dentro de si e alcance o 

supremo estado de equanimidade mental? 

   (Poema em Télugo) 

Encarnações do Amor! 

O Senhor Krishna declarou na Bhagavad Gita: 

Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata, 

Abhyutthanamadharmasya Tadatmanam Srujamyaham.  

              (Verso em Sânscrito) 

 

(Ó Arjuna! Sempre que há um declínio no Dharma e uma elevação no Adharma, Eu encarno na Terra). 

Deus encarna para ensinar o Dharma (retidão) ao homem e para elevá-lo ao nível divino. Assim, o próprio                  

Dharma assume forma humana. 
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Onde existe Dharma, existe Vitória 

Devoção é muito importante na vida do homem. Amor resoluto por Deus é Devoção (Bhakti) verdadeira.                

As pessoas, no entanto, desperdiçam suas vidas dedicando amor aos objetos exteriores do mundo. O amor                

material não é amor verdadeiro. Isso é puro apego, não amor. Só é verdadeiro o amor por Deus. O intenso amor                     

por Deus é a real devoção. A expansão do Dharma é Prema (Amor Divino). Aquele que compreender o Dharma,                   

promoverá Prema. A pessoa que desenvolve amor por Deus pode seguir o Dharma com facilidade. Dharma e                 

Prema são gêmeos. Atualmente o homem, porém, perdeu essas duas qualidades. A vida sem Dharma e Prema é                  

estéril como uma terra devastada. 

Na época da Guerra do Mahabharata, Duryodhana procurou sua mãe, Gandhari, prostrou-se a seus pés e                

suplicou suas bênçãos para que fosse vitorioso na guerra. Mas Gandhari sabia que Duryodhana não seguia o                 

caminho do Dharma em sua vida. Então, ela se recusou a abençoá-lo para obter vitória na guerra, apesar das                   

súplicas de Duryodhana. Sua única bênção foi: “Onde houver Dharma, ali haverá vitória”. Ela não afirmou que ele                  

seria vitorioso. Depois, Duryodhana foi ao seu preceptor Dronacharya, buscando sua bênção. Dronacharya             

também disse: “Onde há Dharma, há Deus; onde Deus estiver, ali estará a vitória”. 

Deus ama o devoto que segue os ditames do Dharma. Quando o homem tem amor e retidão, a Divindade                   

latente nele se manifesta. Não há nada mais elevado que o amor por Deus. O homem só pode compreender Deus                    

através de Bhakti (o amor por Deus). Nenhuma quantidade de poder e riqueza pode ajudar o homem a alcançar o                    

Divino. Duryodhana e Dussasana tinham enorme poder e riqueza, mas não conseguiram obter o apoio de Krishna.                 

Do mesmo modo, Sishupala e Dantavakra confiaram em sua força física em lugar de confiar na força divina. Então,                   

ele foram finalmente destruídos. Considerem o caso de Ravana e Kumbhakarna. Eles possuíam força e riqueza                

imensas. Ravana era dotado de grandes capacidades. Era altamente instruído e abastado. Mas riqueza e erudição                

não puderam ajudá-lo a alcançar a liberação. Deus só pode ser alcançado pela devoção e pelo amor. 

O Homem pode Alcançar Deus através do Amor e da Devoção 

Kuchela era amigo de infância do Senhor Krishna. Ele         

tinha uma família grande que vivia em grande pobreza. Por isso,           

sua esposa o aconselhou a ir até Dwaraka buscar a ajuda de            

Krishna. No momento em que Krishna viu seu velho amigo,          

desceu do trono, correu em sua direção e o abraçou com           

intenso amor. Kuchela ficou atônito com o amor e atenção que           

Krishna lhe dedicou. Quando voltou para casa, sua esposa lhe          

perguntou o que acontecera em Dwaraka. Kuchela disse: “assim         

que Krishna me viu, veio correndo em minha direção, segurou          

minhas mãos, olhou-me dos pés à cabeça com muito amor e me            

abraçou com força. O que eu poderia dizer e como poderia dizer            

algo? Ele pegou o arroz que levei de presente e comeu, dizendo            

que tinha sabor de néctar. Como posso descrever em palavras o           

amor de Krishna”? 
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Embora Kuchela não tivesse pedido qualquer ajuda a Krishna, Este lhe deu muita riqueza para tirá-lo da                 

miséria. Deus derrama Sua graça sobre aqueles que O contemplam com intensa devoção. Sabari e Jatayu não                 

pediram coisa alguma a Rama. Eles O adoraram com grande devoção. Rama realizou os ritos fúnebres de Jatayu                  

sem que lhe pedissem. Visitou a choupana de Sabari e derramou sobre ela Sua graça. 

A Devoção Sincera Comove o Senhor 

Deus está presente na criação inteira. Ele assume uma forma condizente com os sentimentos do devoto.                

Vocês só podem alcançar Deus através do amor. Por isso, deveriam desenvolver um intenso amor por Deus. Só                  

assim poderão experimentar a Divindade. Os apegos e desejos materiais são criados pela mente. Controlar os                

desejos e a mente é a real devoção. Devoção significa amor incondicional e ilimitado por Deus. Se conquistarem                  

esta qualidade divina, facilmente chegarão a Deus. 

A palavra Bhakti (devoção) deriva da raiz “Bhaja”, que significa adoração e serviço a Deus. Este é o                  

caminho que assegura bem-aventurança total. Sakkubai experimentou a bem-aventurança mesmo quando foi            

submetida a sofrimentos físicos. Ela orou: “Krishna! Por quanto tempo terei de suportar o sofrimento? Não há                 

justiça? Você não tem compaixão? Não sou eu Sua serva”? Que sofrimento era esse que Sakkubai sentiu? Ela                  

sofria porque não conseguia estar perto de Deus. Houve muitos devotos como Tulsidas, Tukaram e Ramadas que                 

sofreram por Deus. 

Ramadas orou a Rama: “Ó Senhor! Eu sou Seu. Porque Você se mantém distante de mim? Fiz algo errado?                   

Eu gastei todo o dinheiro que consegui construindo um templo para Você. Ó Rama! Eu adquiri jóias feitas                  

especialmente para Você. Mas Tanisha não compreendeu isto. Ele me puniu e me colocou na prisão. Eu culpei                  

Você porque não consegui suportar os maus tratos dos soldados de Tanisha. Por favor, perdoe-me”.               

Imediatamente, Rama e Lakshmana vieram disfarçados de servos e ofereceram a Tanisha todo o dinheiro que                

Ramadas estava devendo. Quando Tanisha perguntou quem eram, eles responderam: “Nós somos Ramaiah e              

Lakshmanaiah. Somos os servos de Ramadas”. Quando Tanisha percebeu a verdade, procurou Ramadas e              

prostrou-se diante dele, compreendendo que Ramadas era uma pessoa nobre. A devoção sincera de um devoto é                 

o que comove o Senhor. 

 (Continua na próxima edição...) 

– Divino Discurso de Bhagavan no Sai Sruthi, Kodaikanal em 24 de abril de 1996. 
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REDIMA SUA VIDA ATRAVÉS DA REPETIÇÃO DO NOME DE DEUS 

Mensagem de Bhagavan no Ano Novo Tamil e Vishu 

“A partir deste dia de Ano Novo, contemplem os ideais sagrados demonstrados pelos homens e mulheres                

no Ramayana e sigam os seus passos. Vocês devem alcançar a felicidade e compartilhá-la com os outros.                 

Defendam a boa reputação de Bharat (Índia). Desenvolvam o sentimento de nacionalidade. Nunca esqueçam sua               

pátria”, disse Bhagavan em Sua Mensagem de 14 de abril de 2002 por ocasião do Ano Novo Tamil e Vishu. 

BHARAT É A TERRA DA UNIDADE E DIVINDADE 

Nesta terra de Bharat (Índia) há muitas mães nobres         

como Sumitra e esposas virtuosas como Urmila. Desde os         

tempos antigos Bharat alcançou grande reputação por causa        

de tais mulheres nobres. No lado norte de Bharat temos a           

cordilheira do Himalaia como fronteira. Esta terra é        

santificada pelos rios perenes - Ganga, Yamuna e Saraswati.         

Esses três simbolizam a tríade de Bhakti, Jnana e Vairagya          

(devoção, sabedoria e renúncia). Não apenas isso, os grandes         

épicos desta terra como o Ramayana, o Bhagavata e o          

Mahabharata brilham como faróis que iluminam o caminho        

do homem. Eles ensinam como o homem deve moldar sua          

vida em um modelo ideal. 

A bem-aventurança está em vocês, com vocês 

Esta terra é o berço de escrituras sagradas como a          

Bhagavad Gita, que deu a mensagem de unidade à         

humanidade. Esta terra deu origem a almas nobres como         

Buda, que propagou a mensagem da não-violência. Ele        

ensinou Ahimsa Paramo Dharma (a não-violência é o Dharma supremo). A sílaba 'Bha' significa luz, esplendor e                 

refulgência. Então, os Bharatiyas (os nascidos na Índia) são aqueles que aspiram à luz e à refulgência divina.                  

Portanto, vocês devem cumprir sua reputação de bharatiyas tornando suas vidas sagradas e alcançando a               

divindade. Ao fazer uma pesquisa sobre a história sagrada de Bharat, vocês saberão que desde os tempos antigos                  

este país propagou a mensagem sagrada da divindade e conferiu paz e segurança a outras nações. 

Nenhum indivíduo ou fortuna pode lhes conferir a eterna bem-aventurança. Esta se origina no seu               

coração. Então, volte sua visão para dentro. Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Sthita (o Deus              

onipresente está dentro e fora). Ao desenvolver a visão interior, vocês experimentarão automaticamente a eterna               

bem-aventurança. O homem é Ananda Pipasi (aquele que aspira obter felicidade). Ele não precisa ir em busca da                  

felicidade. Ela está nele e com ele. A bem-aventurança não está relacionada ao corpo. 

Este corpo é um antro de impurezas e propenso a doenças; está sujeito a alterações de tempos em tempos; ele 

não pode atravessar o oceano de Samsara (ciclo de nascimentos e mortes).  
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Ele não é nada além de uma estrutura de ossos. Ó, mente! Não esteja sob a ilusão de que o corpo é permanente. 

Em vez disso, refugie-se nos divinos pés de lótus.  

(Poema em Télugo) 

Como esse corpo pode lhes dar felicidade eterna? Somente os pés de lótus do Senhor podem lhes                 

conceder a verdadeira felicidade. Atualmente não há devoção nem sentimento de rendição entre os bharatiyas.               

As pessoas estão iludidas pelos objetos mundanos, físicos e efêmeros. Eles são capazes de obter alguma felicidade                 

com isso? Não. A escuridão da ignorância é a causa raiz da ilusão do homem. Como vocês podem entender o                    

princípio Satvico (serenidade) quando estão imersos em Tamo Guna (indolência)? 

Defendam a antiga glória de Bharat (Índia) 

Vocês nunca devem se esquecer da história sagrada de Bharat. Não a deixe de lado dizendo que é algo                   

muito antigo. Não é fácil entender os princípios sutis contidos em nossa história. Vocês podem ter lido o                  

Ramayana muitas vezes mas vocês compreenderam a nobreza de Sumitra e a sacralidade de Urmila? Hoje, as                 

pessoas se lembram dos nomes de Kaikeyi e Manthara, mas não do nome de Urmila, que demonstrou ideais                  

sagrados. Ela permaneceu no mesmo aposento em que estava quando Lakshmana partiu para a floresta por                

quatorze longos anos até o seu retorno. Ela nunca teve desejos mundanos. Sendo filha do rei Janaka, ela não                   

possuía apego ao corpo. O rei Janaka era conhecido como Videha, aquele sem apego ao corpo. Quando você                  

investigar profundamente, saberá que existem muitos segredos ocultos no Ramayana. Mas os próprios bharatiyas              

não estão fazendo nenhum esforço para entendê-los. Uma vez uma pessoa, depois de ouvir muitos discursos                

sobre o Ramayana, foi solicitada a dizer o nome da consorte de Rama. Ele respondeu: “Senhora Rama”, uma vez                   

que ele não se lembrava do seu nome. Esse é o triste estado das coisas. Bharatiyas estão levando uma vida de                     

ignorância. Eles estão ignorando sua cultura ancestral e estão sendo levados pelo modernismo. 

Vocês tem apenas um amigo e Ele é Deus. Existe apenas um texto sagrado, que é a história antiga da                    

Índia. Você tem de estudar esse texto sagrado; não estrague sua mente lendo romances sem sentido. Somente                 

aquele que purificou seu coração é que pode incutir sentimentos sagrados. 

Hoje vocês estão comemorando o início do ano novo. Mas, de fato, vocês devem tratar cada segundo                 

como o começo de um ano novo. Muitas pessoas estão preocupadas com as mudanças que o Ano Novo trará nos                    

campos social, político e econômico. Mas nenhuma mudança ocorrerá. Qualquer alteração, caso ocorra, não              

esperará a chegada do Ano Novo. De fato, muitas mudanças estão ocorrendo a cada momento. Vocês podem se                  

perguntar quais são as grandes mudanças que aconteceriam neste novo ano. O que aconteceu no ano anterior                 

também aconteceria este ano. Não é preciso se preocupar com essas coisas. Vocês devem se preocupar que não                  

exista transformação em seus corações, embora os anos estejam passando. Vocês tem que se livrar das más                 

tendências em seus pensamentos, palavras e ações. Vocês devem celebrar a chegada do Ano Novo com                

sentimentos nobres e divinos. Vocês devem experimentar a bem-aventurança visualizando o princípio            

não-manifesto Átmico neste mundo visível. 

A partir deste dia de Ano Novo, contemple os ideais sagrados demonstrados pelos homens e mulheres do                 

Ramayana e sigam seus passos. Vocês devem alcançar a felicidade e compartilhá-la com os outros. Defendam a                 

boa reputação de Bharat (Índia). Desenvolvam o sentimento de nacionalidade. Nunca esqueçam sua pátria. Se               

alguém lhes perguntar quem vocês são, não precisam dizer que sou Ramaiah, Krishnaiah, etc. Vocês devem                
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proclamar orgulhosamente que são Bharatiyas (aquele que nasceu em Bharat, Índia). Ramaiah e Krishnaiah são               

Pettinna Perlu (nomes dados ao corpo), enquanto que Bharatiya é seu Puttina Peru (o nome adquirido pelo                 

nascimento). Quem é um Bharatiya? É aquele que tem intenso amor por Deus. Bharat é o centro de paz e                    

segurança. Aquilo que não está presente em Bharat não está presente em nenhum outro lugar no mundo.                 

Nenhum outro país alcançou uma reputação tão nobre quanto Bharat. A glória deste país deve ser mantida. 

Entendam o significado interno de comemorar o dia de ano novo 

Sigam os ensinamentos do Ramayana e tornem suas vidas sagradas. Este épico sagrado tem uma grande                

mensagem a transmitir. Muitas histórias não resistiram ao teste do tempo, mas o Ramayana, apesar de milhares                 

de anos terem-se passado, continua sempre fresco na mente das pessoas. O nome Rama foi dado pelo Santo                  

Vasishtha. Quando vocês pronunciam a palavra 'Ram', primeiro abrem a boca com o som 'Ra'. Todas as suas                  

qualidades perversas saem quando suas bocas estão abertas. Quando vocês pronunciam 'M' fechando a boca, a                

entrada é barrada contra as qualidades perversas que saíram. Este é o significado interno de cantar o Nome de                   

Rama. Neste dia de ano novo, vocês aprenderam muitas coisas novas. Santifiquem suas vidas colocando em                

prática o que aprenderam aqui. 

(Bhagavan cantou o Bhajan, "Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahin ..." Depois disso, Bhagavan              

acrescentou): 

Encarnações do Amor! 

Ontem foi o Dia do Ano Novo Télugo, Ugadi. Hoje, estamos comemorando o Dia do Ano Novo Tamil e                   

também o Dia do Ano Novo Malayalam - Vishu. Os nomes são diferentes, mas o significado interno é um e o                     

mesmo. A celebração de um festival não significa apenas acordar cedo pela manhã, tomar um banho sagrado,                 

vestir roupas novas, comer pratos doces etc. Quando vocês entendem o significado interno deles, vocês celebram                

os festivais em seu sentido verdadeiro. 

- Extraído do discurso de Bhagavan do ano novo Tamil e Vishu em 14 de abril de 2002 em Brindavan, Bengaluru. 
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Refulgência da Glória Divina 

A BÊNÇÃO DA PRESENÇA DE BHAGAVAN 

M.K. Kaw 

Meu primeiro Darshan de Bhagavan Baba aconteceu em 1973, quando eu era Administrador do Distrito               

de Solan, no Estado de Himachal Pradesh. Baba viajava de Chandigarh para Shimla e passava pela cidade de Solan.                   

Os devotos locais estavam animadíssimos e organizaram uma parada improvisada para Ele. O Superintendente de               

Polícia e eu nos posicionamos no cruzamento principal para garantir que Baba não fosse cercado. 

Não demorou para que o desfile chegasse. O carro era um Ambassador branco, com Baba sentado no                 

meio do banco de trás, com uma pessoa de cada lado. Os devotos cercaram o carro e tentaram convencer Baba a                     

descer por alguns minutos. Ele finalmente cedeu e ficou de pé por alguns minutos, junto à porta aberta do                   

próprio carro, para que as pessoas pudessem ter o Seu Darshan. Antes que os devotos pudessem perceber o que                   

tinha acontecido, Baba já havia entrado, fechado a porta e o carro já estava correndo em direção a Shimla. 

Uma Bênção Especial para o meu filho 

Todos ficamos desapontados, especialmente minha esposa, que estava no grupo de Bhajans alguns             

metros adiante e não teve nem sequer uma visão do Avatar. Quando chegamos em casa, outro episódio se                  

desenrolou. Meu filho Anurag, de um ano de idade, estava no colo de um policial de pé na beira da estrada.                     

Swami fez o carro parar ali; Ele saiu e pôs Sua mão sobre a cabeça da criança, abençoando-a. 

Aquele foi o início de uma série de milagres com foco especial nessa criança. O tempo todo, era possível                   

sentir o ativo interesse de Baba em seu bem-estar, educação, saúde, casamento e tudo mais, até o dia de hoje.                    

Anurag também tem um amor especial por Swami e onde quer que vá, ele logo é descoberto como um líder                    

natural do Grupo de Bhajans local. 

Deus Concede Concentração 

Anurag é uma pessoa maravilhosa. Seu único       

problema costumava ser a falta de inclinação para        

estudar. Em Shimla, era comum vê-lo olhando durante        

horas para as árvores do lado de fora sem dar          

qualquer atenção ao livro aberto diante de si. Em         

1988, minha esposa reclamou com Swami: “Baba! Por        

favor faça alguma coisa para melhorar a concentração        

dele”. Swami disse: “Porque ele não consegue       

memorizar? Ele se lembra de canções de filmes a noite toda. Não há nada errado com seu cérebro. Ele não presta                     

atenção. Isso é tudo”. Anurag levou aquilo a sério. Hoje (novembro de 2001), ele faz Mestrado em Cirurgia                  

Cardíaca. 
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Baba dá muitos conselhos práticos a cada um dos membros da família. Certa vez, quando minha mãe                 

ameaçou se mudar para viver no Ashram, Ele disse: “não precisar vir até aqui, Mãe. Seu dever é cuidar do seu                     

marido. Faça isto”. E ela assim fez, até o dia da morte do meu pai. 

Como o Divino Trabalha 

Eu gostaria de contar alguns eventos milagrosos que ocorreram comigo. Uma noite eu estava no               

aeroporto de Délhi esperando um voo para Hyderabad. O voo estava atrasado e eu tinha algumas horas livres.                  

Após caminhar de um lado para outro por algum tempo, eu pensei em pedir ajuda a Baba. 

Enviei uma prece silenciosa a Swami: “Baba! Por favor, crie algum drama. Faça com que minhas horas de                  

espera sejam mais vívidas”. Ao abrir os olhos, percebi um jovem que empurrava uma cadeira de rodas onde uma                   

senhora idosa estava sentada. Ele obviamente tinha um problema. Eu o vi dirigindo-se a um funcionário atrás do                  

outro e parecia que ninguém estava disposto a ajudar. Eu decidi intervir. Quando passou ao meu lado, eu me                   

dirigi a ele: “Desculpe-me, senhor! Há algum problema?” Ele demonstrou alívio. Ele era da Bulgária. Sua mãe                 

tinha câncer e ele a havia trazido à Índia em busca de tratamento. O apoio do pé da cadeira havia quebrado e sua                       

mãe não poderia apoiar-se ali quando a cadeira se movia. Ele queria alguém que consertasse o pedal. 

Onde eu encontraria alguém para fazer esse conserto no setor de embarque do aeroporto? O problema                

parecia insolúvel. Eu decidi procurar o chefe de segurança, que fazia a inspeção de raio X da bagagem de mão.                    

“Não, senhor”, disse ele: “não há instalações de reparo disponíveis no aeroporto”. 

Eu me afastei. De repente, um dos policiais que observava a bagagem que passava, gritou: “Senhor!                

Espere”! Eu fiquei tenso. O que fora, agora? O policial tinha nas mãos uma bagagem que havia passado pelo raio                    

X. “O que é isto”? Perguntou. Uma pessoa humilde disse que a bolsa lhe pertencia. “Abra, por favor. Eu preciso                    

revistá-la”! 

O homem estava intrigado, mas obedeceu. Abriu a bolsa. De dentro, o policial tirou o que parecia uma                  

caixa de ferramentas. “O que é isso”? O homem respondeu: “são as minhas ferramentas”. “Pertencem a você”?                 

Disse o oficial. “Sim”, respondeu o homem. “Sabe usá-las”? “Sim”! “Pode consertar esta cadeira de rodas”? O                 

homem, após olhar para o pedal na mão do jovem búlgaro, respondeu: “Sim”! 

O dono das ferramentas entrou em ação e, em minutos, havia consertado a cadeira de rodas. O policial                  

lhe devolveu a mala e o homem seguiu em frente. Quando procurei por ele logo em seguida, ele havia                   

desaparecido! 

Enquanto isso, o jovem iniciou uma conversa surpreendente comigo. Eu quis saber o nome do médico                

que iria tratar de sua mãe. “Não, não é um médico”, disse ele; “todos os médicos disseram que não há                    

tratamento”. “Então, para onde está indo”? Perguntei. Ele disse que estava procurando um certo Sathya Sai Baba. 

Eu fiquei intrigado. Ele estava indo ver Sai. “Quem é Ele”? Perguntei, já desfrutando da coincidência.                

“Como soube a respeito Dele”. O rapaz respondeu que alguns amigos haviam estado na Índia e lhe disseram que                   

Cristo havia renascido na Índia e era capaz de curar doenças incuráveis. Então, ele partiu para a Índia. “Você sabe                    

onde Baba vive”? Perguntei. “Não”, admitiu ele, mas disseram que quando eu chegasse a Hyderabad alguém me                 

diria. 

26 
 



Eu procurei na minha bolsa. Alguns meses antes, Baba me presenteara em uma entrevista, com uma de                 

Suas materializações – um cartão de visita com Sua fotografia e endereço completo. Era um tesouro que eu                  

guardava comigo, mas para que precisaria dele? Decidi dar o cartão ao rapaz. No verso, escrevi um bilhete para                   

um amigo: “se você estiver em Puttaparthi, por favor oriente este senhor”. 

O homem que estava de pé ao meu lado sacou uma tabela de horários de trens: “Você poderá embarcar                   

em um trem para Puttaparthi em tal hora, amanhã à tarde”, disse voluntariamente e escreveu os detalhes numa                  

folha de papel. Outro homem perguntou: “onde você vai se hospedar”? “Não tenho onde ficar”, admitiu o jovem.                  

O homem disse que conhecia um bom hotel, de preço acessível, perto da estação de trem. “E, como estou indo                    

nessa direção, posso dar uma carona até o hotel para você e sua mãe”. 

Nosso voo foi anunciado e partiria dali a alguns minutos. Mais tarde, soube pelo meu amigo que o búlgaro                   

tivera entrevista com Swami e o câncer de sua mãe fora curado. 

Espantosa Onisciência 

Baba exibiu um aspecto dramático de Sua onisciência quando, um dia, em uma longa entrevista com Ele,                 

havíamos esgotado todos os assuntos de família. Como Baba não demonstrava qualquer impaciência, nossa              

coragem cresceu. Minha mãe disse: “Baba, um vizinho nosso ficou paralítico recentemente...” Antes que ela               

pudesse concluir, Baba disse: “Sim, mãe. Um caso triste. Ele perdeu seu filho quando este estava com 25 anos. O                    

trauma foi excessivo; ele desenvolveu hipertensão e acabou tendo um ataque que o deixou paralítico, mas ele vai                  

se recuperar. Só ficará com a mão e a perna direita afetadas pelo resto da vida”. 

Eu perguntei: “Swami, o Sr. X foi diagnosticado com câncer de próstata”. “Sim”, respondeu Baba: “Ele foi                 

operado, mas o câncer foi descoberto muito tarde. Removeram o tumor, mas suas raízes ainda ficaram lá. Eu vou                   

lhe dar Vibhuti...” 

Então, eu disse: “O Sr. Y está envolvido em um litígio”. “Porque você pede ajuda para ele”? Respondeu                  

Baba. “Se ele não tivesse sido um tolo, não teria se envolvido com aquela senhora. Ele é o único culpado. De                     

qualquer forma, diga-lhe que não se preocupe. Este caso não dará em nada”. Uma notável ilustração da                 

comunicação instantânea e da intercessão divina em três casos de pessoas estranhas, totalmente desconectadas              

entre si! 

Extensão de Vida para o meu pai 

Deixem-me contar agora a história da doença do meu pai em 1976, que foi o motivo de experimentarmos                  

o primeiro contato íntimo com o milagre de Sai. Meu pai tinha icterícia, diagnosticada como uma hepatite                 

infecciosa e estava sendo tratado por médicos muito bons em Délhi. Seu médico dissera que ele estava curado e                   

poderia viajar até Dharamsala, onde eu havia sido nomeado Administrador. 

Sequer um mês se passou, quando, subitamente, papai desenvolveu febre alta e rigidez corporal. Sua               

febre passou de 40 graus e ele tremia tanto que nos deixou apavorados. Os médicos locais logo pensaram em                   

malária, depois que era uma febre viral e, finalmente, alguma doença desconhecida. Um dia, o Dr. Jha, médico                  

sênior me chamou de lado e disse: “Eu insisto em recomendar que você remova seu pai para Délhi                  

imediatamente. Daqui a três dias poderá não ser possível a remoção, mesmo que você queira fazê-lo”. 
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Os arranjos foram feitos durante a noite. Saímos correndo de ambulância até Pathankot, embarcamos no               

trem e fomos recebidos por outra ambulância na estação de trem em Délhi. Papai foi internado imediatamente                 

no AIIMS (Instituto de Ciências Médicas da Índia), onde os médicos lutaram para conter suas oscilações diárias de                  

temperatura. 

No terceiro dia, os médicos fizeram uma conferência. Disseram-me: “Seu pai tem hepatite. Suspeitamos              

que seja obstrutiva. Se operarmos suas chances são de 2%. Se não operarmos, ele entrará num coma irreversível.                  

Por favor, decida”. 

Naturalmente, eu escolhi a cirurgia. Oramos ao Senhor Sai dia e noite. Quando ele foi para a sala de                   

cirurgia, o Senhor Chaman Lal aplicou Vibhuti em sua testa. A operação foi um sucesso. Cinco minutos depois, ele                   

teve uma parada cardíaca. Foi ressuscitado. Teve uma falha respiratória e foi colocado no respirador artificial.                

Teve fezes com sangue. Seus rins pararam. 

Um a um, seus sistemas entravam em colapso e voltavam a funcionar. Os médicos disseram que ele                 

poderia sobreviver, mas ficaria inválido por toda a vida. Dois meses depois, ele voltava a trabalhar! Viveu uma                  

vida praticamente normal, exceto pelos sintomas normais da idade avançada, por mais 25 anos. 

Minha mãe prometera a si mesmo que, se papai sobrevivesse à provação, ela o levaria para ver Baba em                   

Puttaparthi. Por diversas razões a visita foi sendo adiada. Em 1988, finalmente fomos para Puttaparthi. Assim que                 

Swami viu minha mãe, exclamou: “Finalmente você veio! Durante anos você quis trazer seu marido aqui. Agora                 

conseguiu! Como ele está passando”? Assim, confirmou que tinha sido Ele, de fato, que atendera às preces de                  

minha mãe em 1976. 

Atualmente, Bhagavan é o centro das atenções de nossa família. Seu retrato está em todos os cômodos.                 

Ele é o tópico central de nossas discussões espirituais. É o residente dos nossos corações. 

 (Cortesia: ‘Sai Prem’, Mathrubhumi’s supplement, 2001.) 

– O autor ocupou posições de prestígio no Governo Estadual e Central. Aposentou-se como Secretário de 

Educação, Ministro de Recursos Humanos e Desenvolvimento do Governo da Índia. 

A cultura indiana é como ouro puro, mas essa preciosa cultura vem sendo ignorada atualmente. As                

pessoas não respeitam seus pais e os mais velhos. Esqueceram-se dos valores sagrados do amor e da humildade.                  

Só dão importância à educação mundana e às posses materiais. Essas coisas só estarão com vocês enquanto                 

estiverem vivos. Quando deixarem o corpo, tudo que levarão consigo será Samskara – as tendências inatas e não                  

Samsara – o mundo material. Mas vocês ignoram Samskara e se deixam envolver por Samsara, razão pela qual                  

sofrem com a falta de paz. 

– Baba 
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FÓRUM DOS EX-ALUNOS 

PEDIR SOMENTE POR DEUS E DEUS APENAS 

Tribhuvan Sachdeva 

Sempre que temos uma escolha, Swami diz que não devemos pedir futilidades ou ninharias do mundo. Se                 

realmente precisamos pedir algo em nossas orações, devemos pedir apenas por Bhagavan! 

Irmãos e irmãs, acreditem, Swami falou sobre essa maneira de orar em setembro de 1979. E desde aquele                  

dia até hoje eu não pedi a Bhagavan qualquer outra coisa relacionada a este mundo. Antes, eu costumava pedir                   

Vidya (conhecimento) e Sadbuddhi (bom senso), e Swami me ensinou uma lição naquele dia. Depois desse dia,                 

não pedi mais nada relacionado a este mundo. E quando pedi, pedi sempre por Bhagavan! E o Senhor respondeu                   

derramando Suas bênçãos em abundância de tal forma que nem podemos ser capazes de segurá-las em nossas                 

minúsculas mãos! Esta é uma experiência que, a menos que a pessoa experimente em sua vida, não pode ser                   

compreendida. 

Ensinar através da dor e do sofrimento 

Depois de me graduar como Bacharel em Comércio houve um intervalo antes que eu pudesse iniciar o                 

mestrado. Minha admissão até então não havia acontecido devido a alguns motivos técnicos. Eu estava               

hospedado em Prasanthi Nilayam, participando dos bhajans de manhã e à noite, tendo ótimos darshans,               

aproveitando a vida sem ter de ir à faculdade ou ao dormitório. Os meninos do dormitório só podiam ter o                    

darshan da tarde, enquanto eu estava tendo darshans de manhã e à tarde, e era muito divertido estar sob o olhar                     

de Swami todos os dias. 

Então, um belo dia, Swami decidiu que Ele tinha que me ensinar uma lição - Ele parou de falar comigo.                    

Todos aqueles que são ardentes devotos de Bhagavan sabem que experiência dolorosa é quando Swami se recusa                 

a reconhecê-lo. Ele vê através de você, Ele fala com a pessoa ao seu lado e também com as pessoas ao seu redor,                       

mas Ele não o reconhece, não olha e nem fala com você! Ele fará perguntas a todos ao seu redor, até mesmo                      

sobre você, mas não olhará para você. E o que era aquilo? Esse era o momento em que era preciso entrar em                      

Atmanireekshan (auto-introspecção). É preciso voltar-se para dentro e entender por que Swami o colocou nesse               

tratamento. Por que Bhagavan não está falando comigo? Aconteceu que esse era o momento. Depois de cerca de                  

um mês eu estava sentado lá, cantando bhajans, mas Swami parou de falar comigo. E eu estava tentando o meu                    

melhor para chamar a atenção de Swami, me perguntando: “Onde estou errando, o que estou fazendo de                 

errado? Por que Bhagavan não está me respondendo, por que Bhagavan não está falando comigo?” Eu continuei                 

tentando, mas para Swami eu era invisível - Ele olhava através de mim. Mesmo se eu estivesse sentado na                   

primeira fila, Ele não falava com os meninos sentados comigo, para que Ele não se aproximasse de mim, e assim                    

eu pudesse obter Seu Padanamaskar (tocar Seus pés)! Ele estava me evitando deliberadamente. E eu continuei                

orando a Bhagavan. Continuei orando, mas Swami não respondia. Então, em uma certa manhã, Swami anunciou:                

“Começamos uma escola em Bukkapatnam, e Eu gostaria que alguns garotos escolhidos a dedo subissem as                

escadas à tarde. Vamos levar alguns vestidos, algumas roupas, alguns livros, alguns artigos de papelaria e dar a                  

todas as crianças da escola da vila ”. Esta escola em Bukkapatnam foi fundada pelo Central Trust em 1983. Então                    
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Swami começou a escolher alguns meninos dizendo: “Sim, você vem, você vem …” E eu estava sentado e                  

continuei orando a Swami e esticava meu pescoço e mudava de posição para que Swami me notasse. Mas Swami                   

se recusou a me notar. Ele levou cerca de quinze garotos, e meu nome não estava lá! E, de fato, a ideia de Swami                        

o chamar para o andar superior à tarde, no sanctum sanctorum, o lugar onde Swami vive, imagine que tipo de                    

sorte você deveria ter para subir lá! 

Swami estaria sentado e dirigindo tudo - coloque este pacote aqui, coloque este pacote ali, etc. Não que                  

fosse haver um grande trabalho lá, mas seria a oportunidade que Swami daria de compartilhar essa                

bem-aventurança e alegria de estar em Sua proximidade! Então, naquela manhã, quando os bhajans terminaram,               

eu fiquei muito abatido, desanimado e magoado. E continuei dizendo: “Como Você pode fazer isso? Estou                

tentando fazer o meu melhor da maneira que posso. Você não está falando comigo, Você não está olhando para                   

mim, Você não está fazendo nada. Swami, por favor responda, Swami, por favor responda, Swami, por favor                 

responda ”! 

O Exemplo de Sri Ramakrishna Paramahamsa 

Então me lembrei de algo. Tínhamos feito uma peça sobre a           

vida de Sri Ramakrishna Paramahamsa. E Swami na época me disse           

pessoalmente: “Você sabe como deve implorar por Deus?” Quando         

essas sessões de ensaio aconteciam, Swami costumava sentar-se        

naquela cadeira (para assistir aos ensaios) e Ele costumava nos          

orientar. Havia uma cena em que eu estava interpretando Sri          

Ramakrishna Paramahamsa, então tive que orar à mãe Kali e clamar:           

“Maa (mãe), por que Você não se revela para mim? Por que Você não              

dá Seu Darshan? Há outros devotos aos quais você deu Seu Darshan,            

mas por que Você não o deu a mim?” Então eu tive que implorar do               

fundo do meu coração. Mas Swami disse: “Não. Sem interpretar, você           

deve sentir essa dor em seu coração. Você sabe o quanto essa dor             

deve emergir? É como se você estivesse separado, como algo que lhe            

foi retirado”. Eu provavelmente ainda não conseguia corresponder às         

expectativas de Bhagavan. Então eu disse: “Swami, como sentimos         

essa dor?” Então Swami deu um exemplo. Ele nos fez sentar. E            

quando todos os meninos estavam lá, Swami disse: “Um dia, Ramakrishna Paramahamsa estava falando a mesma                

coisa com Swami Vivekananda, e este fez a seguinte pergunta: ‘Como devemos sentir a falta de Deus em nossas                   

vidas?’ Veja, quando nosso filho vai embora, sentimos falta dele? Sentimos falta dos nossos filhos quando eles                 

vão embora estudar ou quando os casamos. Quando uma filha está se casando, invariavelmente temos lágrimas                

nos olhos. Não sentimos falta dos nossos entes queridos? Mas sentimos a falta de Deus? Nós já choramos por                   

Deus”? Então, respondemos: “Não, Swami, não choramos por Deus.”Ele disse: “Você deve chorar por Deus. E                

você sabe o que Ramakrishna Paramahamsa costumava dizer? Ele disse que sua dor deveria ser como quando um                  

filho nasce de sua mãe e, depois que a mãe o amamenta por três ou quatro dias, a criança é levada para longe                       

dela. Como esta mãe sentiria a falta da criança? Como ela oraria a Deus para recuperar seu filho? É assim que                     

deve doer em seu coração.” E, aproximando-se dos meninos, Ele disse: “Se você se casar, e depois de dois dias de                     
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seu casamento, a esposa vai para a casa da mãe, como sentiria falta da esposa? Você deve sentir falta do seu                     

Deus assim. Esse é o tipo de dor que deve haver no seu coração.” 

Então, ouvi tudo isso e percebi (e disse para mim mesmo): “Swami, acho que Você está me testando.                  

Estou sentindo Sua falta, com certeza, mas a dor não está lá. Eu devo criar isso e, Swami, Você deve fazer alguma                      

coisa”. E acreditem em mim, eu estava abatido, arrasado, sentia que toda a minha vida havia terminado com                  

Bhagavan não falando comigo. Naquela época, eu era uma criança e não conseguia entender que essa era uma                  

maneira de Swami me dar maturidade e me fazer entender, e também de Se revelar. 

Quando você pedir apenas por Deus, Ele virá correndo 

Continuei chorando depois que o Bhajan acabou. Sem dizer uma palavra, entrei no meu quarto, fechei a                 

porta, sentei-me na cama e chorei como uma criança! Gritei: “Por que, Bhagavan, por quê? Por que Você não está                    

falando comigo? Onde estou falhando? Por que Você não está me chamando? Se estou falhando em algo, por                  

favor, corrija-me, Bhagavan!” E antes que eu me desse conta eu estava chorando por Bhagavan como um bebê                  

faria, rolando no chão. E eu disse: “Swami, Você me disse que se eu chorasse como Ramakrishna Paramahamsa                  

Você viria. Mas Swami, se Você não vem hoje, significa que tudo o que Você disse está errado e tudo o que ouvi                       

está errado! Porque hoje não posso sentir falta de mais ninguém na minha vida e se Você não vier e bater à                      

minha porta imediatamente e agora, Swami, estou disposto a desistir da minha vida por Você, mas eu quero                  

Você, Swami.” E eu queria tanto Swami que estava chorando com lágrimas escorrendo pelos meus olhos. Eu                 

estava como um homem louco, literalmente como uma pessoa louca. 

E de repente, houve uma batida na minha porta. Ó, meu Deus! Eu senti que Bhagavan tinha chegado!                  

Mas então eu pensei, Swami já havia subido, como Ele pode descer agora? Eu imediatamente enxuguei minhas                 

lágrimas e levei quase cinco minutos para voltar à normalidade. Quando abri a porta, encontrei Sri Chiranjeevi                 

Rao parado ali. Que anticlímax, se você olhar para essa cena. Eu esperava que Bhagavan estivesse lá. Acredite em                   

mim, eu pensei que era Bhagavan. E vi Chiranjeevi Rao ali de pé. E ele perguntou: “Você é Tribhuvan Sachdeva?”                    

Eu disse: “Sim, senhor.” Ele continuou: “Está tudo bem com você?” Como ele viu que meus olhos estavam                  

injetados de sangue, eu ainda estava chorando e parecia uma pessoa louca com meu cabelo provavelmente                

(naquela época eu tinha cabelo) todo desgrenhado. Eu disse: “Sim, senhor. Eu estou bem.”. Ele disse: “Eu não sei,                   

Swami estava me dando instruções sobre a vila; de repente, Ele me disse para correr imediatamente. Swami                 

disse: ‘Vá ao antigo dormitório, um garoto chamado Tribhuvan Sachdeva estará lá. Apenas diga a ele para estar                  

pronto às 13h30 ou 14h00. Ele deveria vir ao quarto de Swami. Esqueci de dizer a ele e ele está lá na sala                       

esperando o chamado’. Então, eu (Sri Chiranjeevi Rao) disse: ‘Swami, quando seguir o meu caminho, direi.’ Swami                 

respondeu: ‘Não, não, não, Eu lhe darei instruções mais tarde; vá agora, vá agora.’” Swami literalmente o                 

expulsou de lá, então Chiranjeevi Rao veio e bateu à minha porta, e eu abri e o encontrei lá. Ele disse: “Espero que                       

esteja tudo bem com você, porque Swami me enviou com muita urgência.” Então, novamente comecei a chorar e                  

falei: “O que é isso, eu chorei por Você e Você realmente o enviou …” e depois olhei para ele. Ele deve ter                       

pensado que este sujeito era um Pichivaadu (louco). De qualquer forma, ele era um homem de poucas palavras,                  

virou-se e saiu. 

Fechei a porta e novamente comecei a chorar; agora haviam lágrimas de gratidão nos meus olhos. Eu                 

estava dizendo (dentro de mim): “Swami, tudo o que Você disse estava certo, tudo o que Você disse estava                   

correto. Pela primeira vez na minha vida, chorei por Você, ansiava por Você e disse: ‘Swami, se Você é realmente                    
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Deus, Você virá hoje. Swami, Você não veio, mas Você enviou Seu mensageiro, e Você me disse e me fez entender                     

que minhas orações estavam chegando a Você, e se está me ferindo em meu coração, está ferindo Você, porque                   

Você fez com que ele (Sri Chiranjeevi Rao ) deixasse tudo e viesse’”. Enquanto eu estava agradecendo a Swami e                    

as lágrimas ainda escorriam pelos meus olhos, e novamente houve uma batida na porta! Eu me perguntava quem                  

é agora? Dessa vez eu abri e o engenheiro Jayakumar estava parado lá. Ele disse que quando Chiranjeevi Rao                   

voltou, Swami perguntou instantaneamente: “Você deu a mensagem a ele?” Ele disse: “Sim, Swami, eu dei a                 

mensagem”. Swami perguntou ainda: “O que Tribhuvan disse?” Chiranjeevi Rao disse: “Ele apenas disse que               

virá.” E, depois de dar algumas instruções para Chiranjeevi Rao, Swami novamente me disse (Jayakumar): “Sim,                

você vai lá. Ele ainda está lá esperando um chamado. Vá e diga a ele que está tudo bem. Swami está esperando                      

por ele à tarde, não se preocupe. Tudo estava bem. Apenas vá e diga.” Então, ele voltou e me informou que                     

Swami estava dizendo que estava tudo bem, e que eu não me preocupasse. E então ele me perguntou: “Está                   

tudo bem? Há algum problema na família?” Eu disse “não”. Ele me viu chorando e estava se perguntando se esse                    

rapaz parece ser um homem são, então por que ele está chorando feito um bebê? E Swami estava tão                   

preocupado que Ele estava enviando pessoas repetidas vezes, uma após a outra! 

Naquele dia eu compreendi que tudo o que Bhagavan diz tem um significado. Ele diz: você dá um passo                   

em minha direção e eu dou dez passos em sua direção. Essa foi a ideia que me impressionou, que é fácil                     

convencer Bhagavan. Você tem que implorar por Ele. Você tem que orar a Ele. Você tem que pedir literalmente                   

por Ele e somente por Ele! E quando você faz isso, Ele vem correndo como fez para Sudama, como fez para                     

Draupadi, como fez para Arjuna, como fez para todos! E naquela tarde, com muita culpa em meu coração, eu                   

vesti minha melhor camisa e calça brancas e fui para lá. Fui alegremente, colocando roupas aqui e ali, fazendo                   

pilhas e, de repente, encontro dois pezinhos vindo até mim e aquela túnica laranja, bem na frente dos meus                   

olhos! E não levantei a cabeça porque me sentia culpado e (disse dentro de mim): “Swami, chorei tanto e                   

incomodei tanto Você, e Você teve que enviar dois mensageiros!” E Swami olhou para mim, com as duas mãos                   

cruzadas nas costas, e naquela pose Ele apenas ergueu as sobrancelhas e disse: “Hmm.” E eu apenas olhei para                   

Swami sem saber o que dizer. Ele disse: “Histeria, histeria. Histeria completa!” Foi isso que Ele disse, e eu apenas                    

olhei para Swami, e então Ele me deu um tapinha e disse: “Amor, amor, não histeria”. Ó! Eu entendi o que Swami                      

quis dizer. Ninguém mais entendeu o que estava acontecendo. Alguém disse: “Você escreveu uma carta para                

Swami! Você disse alguma coisa?” Agora, como eu poderia dizer que me comportei de maneira tão tola - como                   

Ramakrishna fez diante da Mãe, eu fiz diante de minha Mãe Sai. Chorei por Ele, orei por Ele, gritei por Ele, estava                      

literalmente rolando no chão, então o que mais posso pedir a Deus? E então, quando Ele prometeu 'O que você                    

pedir, Eu vou te dar'! 

(Cortesia: “Sri Sathya Sai Bhagavatam, volume 1) 

- Do discurso de Samarpan sobre Sri Tribhuvan Sachdeva, ex-professor do Instituto de Ensino Superior Sri 

Sathya Sai, proferido por ele em Dharmakshetra, Mumbai. 

 

Seus passos devem ser na direção do que é bom. O que é bom? Os passos devem                 

elevá-lo espiritualmente. Então, se você subir dez degraus, eu o ajudarei a subir cem              

degraus. Você deve seguir na direção certa, não na errada. Na medida em que você               

anseia por Deus, Deus o fará mil vezes. Você não pode ter noção da preocupação de                
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Deus. Seu desejo é "Tamas" (indolência), o desejo de Deus é Tapas (penitência). A diferença entre os dois deve ser                    

entendida. 

- Baba 

Mantenham o Equilíbrio na Natureza 

Atualmente, o mundo vem perdendo seu equilíbrio ecológico porque o homem, em seu egoísmo, rouba               

da mãe terra os seus recursos como carvão, petróleo, ferro, etc. Como resultado, sofremos terremotos,               

inundações e outras calamidades naturais desse tipo. A vida humana só será satisfatória quando o equilíbrio                

ecológico for mantido. O equilíbrio na vida humana, tanto quanto na Natureza, é igualmente importante. 

Baba 
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