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Nota do Editor 

 

Em seu prefácio para a edição de 1982 do Sathyam Sivam Sundaram – parte I, Sri N. 

Kasturi, autor dos quatro primeiros volumes da biografia de Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba, escreveu: “A primeira parte, que cobre a vida de Bhagavan até 1960, foi 

publicada pela primeira vez em 1961. As partes II, III e IV foram escritas e publicadas 

em anos subsequentes, revelando a vida de Bhagavan até 1979. A parte V tratará dos 

anos posteriores. Outros volumes serão escritos”. 

O quarto volume foi apresentado no dia do Gurupurnima (dia de lua cheia dedicado à 

adoração do preceptor) em 1980. Exatamente um quarto de século depois, o quinto 

volume, que cobre a vida de Baba entre 1980 e 1985, está sendo oferecido aos Seus pés 

de lótus na ocasião das celebrações do Gurupurnima em 2005 – o 80º ano do Seu 

advento. Desculpamo-nos com Ele e com Seus devotos por não tê-lo realizado antes, 

mas esperamos colocar em dia a saga atual publicando os volumes subsequentes – cada 

um cobrindo entre cinco e dez anos da Sua gloriosa vida – em rápida sucessão. Temos a 

vantagem da brilhante luz da visão em retrospecto iluminando o nosso caminho. 

Com as bênçãos de Bhagavan Baba, um comitê consultivo constituído de quatro 

devotos veteranos – Dr. G. Venkataraman, Dra. Jayalakshmi Gopinath, Sri B. N. 

Narasimha Murthy e Sra. Sitalakshmi – foi formado em outubro de 2003 para auxiliar 

na produção dos livros. O comitê incumbiu a Narasimha Murthy a tarefa de preparar o 

texto dos volumes com a assistência de seus membros e de Sri V. N. Prahlad. Desde 

então, este trabalho tornou-se uma tarefa sagrada de amor para Narasimha Murthy, que 

após completar o texto para o quinto volume, está agora reunindo material para o sexto. 

Em seu prefácio para este livro, ele apresentou o planejamento e abordagem adotados 

ao escrever a abençoada biografia. 

 

Oramos humildemente a Bhagavan Baba pela Sua divina graça em nossos esforços para 

realizar a série de livros Sathyam Sivam Sundaram de modo que O satisfaça 

inteiramente e inspire a humanidade no presente e no futuro. 

 

 

21 de julho de 2005    Editor 

(Gurupurnima)      

      Sri Sathya Sai Books and Publications Trust 

      Prasanthi Nilayam 
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Prefácio 

 

Antes de escrever sobre o livro, devo oferecer meus pranams (saudações) aos pés de 

lótus de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pelo que o livro fez comigo, seu primeiro 

beneficiário. Quando assumi a tarefa, o tema do livro tornou-se uma obsessão 

encantadora. Reunir material para o livro, meditar sobre ele e registrá-lo transformou-se 

em uma penitência espontânea. Esse sadhana (disciplina espiritual) trouxe experiências 

que me convenceram, além de qualquer dúvida, de que sou somente um instrumento 

realizando o Seu decreto sagrado. Muitas vezes fiquei reduzido a uma testemunha 

emudecida enquanto o livro se escrevia por si só. Em alguns momentos frágeis, senti-

me como um empecilho obstruindo o fluxo livre de uma graça divina que assumia a 

forma de livro; nesses momentos vi-me trabalhando sob a ilusão de que eu era o 

escritor. Estou certo de que o leitor compreenderá os ápices e depressões dessa 

experiência interna à medida que prosseguir com a leitura do livro. 

Trabalhar com o livro definitivamente me ajudou a mergulhar fundo em mim mesmo 

para encontrá-Lo presidindo sobre o divino drama da evolução da diversidade da 

matéria e da mente na unidade do Espírito, através da miríade de labirintos da vida. 

Muitas vezes, fui lembrado de Seus conselhos autorreveladores: “O princípio Sai e a 

mensagem Sai são um só e o mesmo – Amor. Sai não é o corpo inerte, mas o espírito 

sagrado”. Então, como um livro poderia captar Sua história? “Você gostaria de me 

ouvir falar de Jesus. Mas como eu poderia atrair o canto da paixão do mundo para uma 

flauta oca de bambu?” – perguntou o discípulo amado, João, no clássico Filho do 

Homem, de Khalil Gibran. É certo que nenhum livro consegue captar aquilo que Ele é e 

o que Ele faz, pois nem Ele e nem o Seu trabalho estão limitados ao plano de existência 

que conhecemos – o plano físico. 

Portanto, tenho de confessar que este livro nada mais é do que um pobre indicador do 

que Bhagavan Baba realizou entre 1980 e 1985, para atingir a Sua missão 

autodeterminada.  

Uma cronologia detalhada dos eventos de Sua vida – como pode ser visto no plano 

físico – no período abrangido por este livro encontra-se no fim, como um apêndice. Ela 

ajudará o leitor a saber onde Ele estava e o que fez em determinado dia. O livro é 

dividido em doze capítulos – alguns ressaltando eventos importantes, e outros 

apresentando os aspectos principais da Sua missão. 

A narrativa é tecida com os fios de uma história, uma crônica e um testamento, e quase 

cada capítulo possui um chuvisco liberal de Suas lilas (brincadeiras) e mahimas 

(milagres), que realizam uma função importante da Sua missão: convencer a mente em 

dúvida de que o Espírito rege supremo mesmo no mundo da matéria.  

“A cabeça não deve ouvir nada antes que o coração tenha ouvido”, declarou Rumi, o 

mestre sufi. O principal objetivo deste livro é tocar o coração sem ofender a cabeça e 

fornecer inspiração para uma alma aspirante, ou que tateia no escuro. 

O primeiro capítulo – “Quem Sou Eu?” – é uma recapitulação daquilo que Baba já 

revelou sobre Si mesmo desde Seu advento. Define a abordagem do autor ao tema do 
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livro e estabelece o tom e o teor dos capítulos subsequentes. O segundo capítulo – 

“Perfumes de um Botão em Flor” – reúne alguns dos eventos importantes no início da 

vida de Bhagavan que não foram registrados nos primeiros quatro volumes. O terceiro – 

“O Vale do Divino Deleite” – narra a história da visita de Baba a Nova Délhi e à 

Caxemira em junho de 1980. Esse capítulo relata os acontecimentos de várias viagens 

que Ele realizou durante o período (Ele, literalmente, viajou da Caxemira para 

Kanyakumari nesses seis anos
1
). 

A fundação da Universidade – o Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai – foi, sem 

dúvida, o evento mais importante do período. Os capítulos quatro, cinco e seis são 

devotados a esse assunto. Além de registrar a gênese da Universidade, os três capítulos 

fornecem uma visão da suprema capacidade de Bhagavan de guiar os destinos de alguns 

dos Seus alunos, mestres e administradores e, consequentemente, o destino da 

Universidade. Os dois capítulos seguintes – “Atingindo a Todos” e “Um Encanto 

Terreno com Sabor Celestial” – descrevem o aspecto mais importante de Sua 

personalidade – Seu completo domínio da arte da transformação dos corações impuros. 

O ano de 1984 viu um marco na missão médica de Baba – a inauguração do novo e 

espaçoso prédio do Hospital Geral Sathya Sai em Prasanthi Nilayam. O capítulo nove – 

“O Divino Médico” – traz a história dos dois Hospitais Gerais fundados por Bhagavan, 

em Prasanthi Nilayam e Whitefield; também elabora sobre a filosofia de Baba com 

relação aos cuidados com a saúde, além de lançar luz sobre Seus poderes 

surpreendentes de cura. O capítulo dez – “Uma Nova Morada para o Senhor em 

Brindavan” – começa com a primeira visita do jovem Baba a Bangalore em 1944 e 

termina com a inauguração do novo mandir (templo), Trayee Brindavan, em Whitefield, 

em 26 de abril de 1984. 

“Deus Está Agindo entre Nós”, o capítulo onze, cobre as importantes atividades das 

Organizações Sri Sathya Sai durante o período que culmina na Quarta Conferência 

Mundial e nas celebrações do sexagésimo aniversário de Bhagavan Baba. O último 

capítulo, “O Mestre do Mundo”, traz a essência dos ensinamentos de Bhagavan durante 

o período. 

À medida que o leitor progredir na leitura do livro, descobrirá o fato de que as histórias 

dos Seus devotos – que refletem a glória do Avatar (encarnação divina) – são utilizadas 

como blocos de construção da Sua história de vida. Cada uma dessas histórias 

representa a experiência de centenas, ou melhor, de milhares ou mais desses 

recipientes afortunados do amor e graça de Bhagavan. Para manter a autenticidade, 

escrevi as experiências somente daqueles com quem interagi; muito raras exceções são 

feitas a essa regra, no caso de pessoas bem conhecidas. Falei com quase todas em 

detalhe sobre suas experiências, e muitas responderam a um questionário, preparado 

exclusivamente para cada uma delas. 

O precursor da literatura de Sri Sathya Sai, Sri N. Kasturi, foi como um pai para mim, e 

sua vida e seus trabalhos inspiraram-me muito. Devo, primeiro, expressar-lhe o meu 

                                                           

1
 Extremos norte e sul da Índia respectivamente. 
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profundo sentido de gratidão antes de reconhecer minha dívida com várias pessoas que, 

pelo seu imenso amor por Bhagavan, auxiliaram-me a completar esta tarefa. 

Sou grato a Sri K. S. Rajan, responsável pelo Sri Sathya Sai Books and Publications, 

aos membros do Trust
2
 e aos do Comitê do Sathyam Sivam Sundaram, por fornecerem-

me sugestões valiosas e material para a compilação do livro. Sou especialmente grato a 

Sri V. N. Prahlad pela extensa ajuda na estruturação do livro, além da reunião de muito 

material e da sua organização sistemática. 

Sou grato a vários devotos jovens e mais antigos – inclusive algumas celebridades e 

personalidades bem conhecidas – que partilharam suas experiências comigo, bem como 

o seu precioso tempo. Algumas delas também me emprestaram cartas preciosas escritas 

por Bhagavan a elas e fotos relevantes. A maioria dessas pessoas é citada no livro. Entre 

elas, devo fazer uma menção especial ao meu respeitável irmão em Sai Sri C. Sreenivas 

– que generosamente partilhou seu tempo para discussões sobre o livro – por suas 

palavras estimulantes e ideias animadoras. 

Sri Sanjay Sahni e Sri Ruchir Desai, meus estimados colegas em Brindavan, ofereceram 

conselhos muito úteis quanto ao conteúdo e linguagem do livro. Sri K. Vasantha Raj, 

meu antigo colega no Sathya Sai Grama, Muddenahalli, revisou meticulosamente o 

texto e me auxiliou na edição dele. Agradeço-lhes pelo apoio sincero. 

Nossos ex-alunos e colegas recentes em Brindavan – Sri Rajeev Rajan, Sri Sai Manohar 

e Sri Raghupathi Rao – ofertaram-me seu ilimitado apoio de várias maneiras; Rajev 

Rajan trabalhou muito em todos os aspectos do livro. Sri Suresh, artista de Bangalore, 

projetou a capa. O fotógrafo Sri Kekie Mistry e meu colega Dr. C. N. Sundaresan 

prontamente me deram algumas de suas fotos para que fossem incluídas no livro. Outro 

ex-aluno, Sri Sai Roopak, e meus novos amigos – Sri Mahabaleshwar e Sri Ravi – 

ajudaram-me na seleção e posicionamento de fotos relevantes para cada um dos 

capítulos. Sri T. S. Venkataraman e Sra. e Sri Jaishankar, de Bangalore, transcreveram 

com grande cuidado várias das minhas entrevistas com os devotos. Sou grato a todos 

eles. 

Este Prema Pushpam (flor do amor) – o Volume V do Sathyam Sivam Sundaram – é 

dedicado com amor e gratidão aos pés de lótus do nosso bem-amado Mestre por um 

humilde jardineiro do Seu Jardim de Amor. 

 

Prasanthi Nilayam      B. N. Narasimha Murthy 

21/07/2005 (Gurupurnima) 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Trust – instituição que administra as obras de Sathya Sai. 
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1 – “Quem Sou Eu?” 

 

Era uma bela manhã no início do mês de maio em Kodaikanal. Bhagavan Baba estava 

sentado no salão no Sai Sruti, rodeado por alguns de Seus afortunados alunos, 

professores e devotos escolhidos para acompanhá-Lo naquele encantador verão nas 

montanhas. Era uma daquelas sessões após o desjejum. Bhagavan anunciou aos alunos: 

“Darei um prêmio especial para aquele que responder corretamente à Minha pergunta”. 

Todos ali, especialmente os alunos, ficaram ávidos em expectativa e exaltação. Em 

geral, nessas ocasiões, Bhagavan fazia perguntas sobre eventos ou personalidades dos 

épicos ou da mitologia indiana. Mas a pergunta daquele dia foi única.  

Baba, apontando para Si próprio, perguntou aos rapazes: “Quem sou eu?” 

A resposta veio quase imediatamente: “Deus!”, gritaram simultaneamente vários 

rapazes. Pensaram que a pergunta era muito simples. Mas Baba sorriu e disse: “Não está 

correta”. 

A perplexidade foi geral. Um dos rapazes acrescentou: “Swami (mestre), você é Shiva 

Shakti Swarupa! (encarnação de Shiva e Shakti)!” 

Todos, em expectativa, se voltaram para Bhagavan. Um belo sorriso brotou em Sua face 

alegre. Disse: “Não está correta”. 

Vários sentiram que uma das Suas divinas brincadeiras estava por vir. Um dos alunos 

teve a coragem de dizer: “Swami, você é Sri Krishna que voltou!” 

Baba riu alto e repetiu: “Não está correta!” 

– Swami, você é Sarva Devata Swarupa! (encarnação de todas as formas de Deus) – 

disse um dos devotos mais antigos. 

– Não está correta! 

Tanto os mais novos quanto os mais velhos estavam atônitos, e a situação era intrigante. 

Um dos devotos pediu: “Swami, por favor, diga-nos quem Você é.” 

– Eu sou eu! – declarou Bhagavan. Todos riram, e houve uma sensação de alegria geral. 

Mas Swami continuou sério. Ao sentir essa seriedade, todos ficaram sérios também. A 

atmosfera tornou-se completamente sublime à proporção que Baba explicava: 

“O ‘eu’ é a base de tudo. Dizer ‘Eu sou isto ou aquilo’ é dvaita bhavam – a dualidade. 

Eu sou eu significa advaitam ou ekatvam – a unicidade. Essa é a verdade final. É este 

‘eu’ que é chamado por vários nomes – Deus, Atma, Brahman, Krishna, Rama, Shiva, 

Alá ou Jeová.”  

Um Avatar é um enigma envolto em mistério. Para nós, humanos, Ele permanecerá um 

mistério para sempre. Bhagavan Baba declarou: “Vocês não podem conhecer a Minha 

realidade, nem hoje nem depois de milhares de anos de austeridade ou inquirição, 

mesmo se toda a humanidade se unisse nesse esforço!” 

“Um Avatar tem consciência não somente das Suas vidas passadas e futuras, como 

também do passado, presente e futuro de todas as criaturas. Mas o homem não conhece 
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suas próprias vidas passadas e futuras, nem mesmo seu futuro nesta vida atual. Como 

pode compreender o Avatar?” 

“Estou além do alcance da mais intensa investigação e da medição mais meticulosa. 

Somente aqueles que reconheceram o Meu amor e o vivenciaram podem aspirar a ter 

um vislumbre da Minha natureza divina”. 

Na Bhagavad Gita, encontramos revelações similares de Bhagavan Sri Krishna: 

“Nem as hostes de devas (anjos), nem os grandes rishis (sábios) conhecem Minha 

origem, pois, em cada aspecto, Eu sou a fonte dos devas e dos rishis.” 

‘’Ó Arjuna, Eu conheço todos os seres do passado, do presente e do futuro, mas 

ninguém Me conhece!” 

Quando Arnold Schulman – conhecido escritor de filmes e peças de Hollywood – 

perguntou a Bhagavan: “Você é Deus?”, Ele respondeu: “Como uma formiga pode 

medir a profundidade do oceano, ou um peixe descobrir a verdade sobre o céu?” 

Em outro momento, Bhagavan revelou: “Em vez de tentarem saber quem Eu sou, 

tentem saber quem vocês são. Quando conhecerem a si mesmos, conhecerão a Mim!” 

Compreenderemos Baba na dimensão em que Ele Se revelar a nós e na dimensão em 

que nós nos conhecermos. Se estudarmos a vida de Baba, veremos que Ele fez 

revelações diferentes sobre Si mesmo a pessoas diferentes em diferentes estágios da Sua 

vida. O próprio Baba explicou porque teve de agir assim: 

“Como todos os Avatares, Krishna anunciou Seu advento ao mundo aos poucos, passo a 

passo, testando a cada momento o quanto da realidade poderia ser assimilada pelas 

pessoas em volta. É o caso deste Avatar agora. Os sinais e milagres foram planejados, 

tanto lá como agora, para proclamarem o Avatar.” 

“Somente outro Sai Baba pode saber o que este Sai Baba é!” – disse Baba uma vez, e 

perguntou: “Se Eu não disser a vocês sobre Mim, quem mais poderá fazê-lo?” 

Misericordiosamente para a humanidade, Bhagavan Baba tem falado com frequência 

sobre Si mesmo sempre que acha ser necessário para aprofundar Sua missão. E também, 

muitas vezes, revela verdades profundas sobre Si mesmo pelo Seu amor aos devotos, 

que sentem grande alegria e bem-aventurança com essas revelações.  

Como desvendado por Ele, embora Baba tenha nascido com todo poder divino e 

sabedoria, Ele os manifestou passo a passo no momento relevante após preparar as 

pessoas próximas, para que compreendessem e aceitassem o que Ele revelou. E esse 

processo ainda continua.  

Quando Bhagavan estava em Bombaim em junho de 1968, consentiu graciosamente em 

responder às perguntas do editor do jornal gujarate – Nava Kaal – sobre Seus 

“milagres”. Uma das primeiras perguntas foi: “Desde quando o Senhor começou a 

manifestar esses sinais de poder divino?” 

– Desde a própria infância! Na escola, costumava criar chocolates, bolas de gude e 

outros objetos para as crianças à Minha volta – respondeu Baba. 

Então o editor se aventurou a perguntar: “Baba, com que idade adquiriu esse poder?” 

– Desde o Meu nascimento! – disse Baba e, após uma pausa, acrescentou com ênfase: 

“Mesmo antes dele!” 
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O espantado editor exclamou: “Isso significa...” 

– Isso significa que Eu determinei Meu nascimento! Decidi quem deveria ser Minha 

mãe. Os humanos decidem somente quem será seu esposo ou esposa. O Filho escolheu 

a mãe nas encarnações de Rama e Krishna, e, naquele momento também, a tarefa para a 

qual o nascimento foi decidido foi conceder prema (amor divino) a todos e, por meio 

desse prema, promover uma vida correta. 

 

   *   *   * 

 

Quando aluno na escola, o jovem Sathya tirava um estoque ilimitado de doces, canetas e 

outros artigos de Sua sacola e presenteava os colegas, naturalmente atônitos. Vários 

desses artigos não existiam nas redondezas. E eles perguntavam: “De onde você 

conseguiu isso?” 

– Eu tenho uma Grama Shakti (deidade que preside um vilarejo) sob Meu controle. Ela 

Me dá tudo que quero! – respondeu Sathya indiferente. Essa resposta os satisfazia. 

Bhagavan Baba disse, mais tarde, que dava a eles uma resposta que poderiam 

compreender e aceitar. 

Com compreensão e simpatia profundas pela humanidade, que se sente segura em sua 

complacência ignorante de agarrar-se à mera dimensão física da existência, alegremente 

inconsciente dos planos mais profundos, mais elevados e mais gloriosos e duradouros 

da existência, o jovem Avatar preparou, de maneira árdua, a mente das pessoas mais 

chegadas, para receberem Suas revelações sobre Sua verdade e missão. Podemos 

somente imaginar a agonia generosa no coração do Mestre, que, pacientemente, buscou 

a missão autoimposta de livrar o homem de seu apego à dolorosa existência humana, 

elevando-o às regiões etéreas da sua própria Realidade. O próprio Bhagavan, uma vez, 

expressou Sua difícil situação (!), quando disse a alguns dos Seus seguidores: “Eu sou 

Nataraja – o Mestre da dança, o primeiro entre os dançarinos. Somente Eu conheço a 

agonia de ensinar a vocês cada passo na dança!” 

Com dez anos, Sathya já tinha recebido títulos como ‘Guru’ (preceptor) e ‘Brahma 

Jnani’ (aquele que compreendeu Deus) dos amigos e de pessoas mais velhas devido a 

Seu modo de vida exemplar e a Sua incontrolável propensão de ensinar para os jovens e 

também para os mais velhos a maneira correta de viver. Entre as canções ensinadas por 

Sathya ao grupo Pandari Bhajan, que Ele formou, havia algumas que glorificavam um 

centro desconhecido de peregrinação chamado “Shirdi” onde a nova deidade era “Sai 

Baba”! Quando alguém fazia perguntas sobre “Shirdi” e “Sai Baba”, Sathya contava 

histórias interessantes sobre o novo santuário e a deidade. Dessa forma, preparou o 

caminho para revelar Sua identidade como Sai Baba nos três anos seguintes. 

Como aluno de ginásio (segundo segmento do Ensino Fundamental) em Uravakonda, 

aos treze anos, Sathya iniciou o processo de proclamar a Sua identidade, o que fez em 

três estágios, entre março e outubro de 1940. O agitado anoitecer de 8 de março de 1940 

levou a uma mudança bem marcante em Sua vida. Tudo começou, aparentemente, com 

a picada de um escorpião negro altamente venenoso! Como revelado pelo próprio Baba 

anos depois, nenhum escorpião o picara. Ele tinha somente decidido atrair a atenção das 
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pessoas e prepará-las para receber uma declaração importante alguns meses mais tarde. 

Em Suas próprias palavras: “Quis somente demonstrar que estou além de visha 

(veneno) e vishaya (prazer sensual)!” 

O verão de 1940 encontrou o jovem Sathya, então com quatorze anos, atravessando 

tempos muito difíceis com coragem e paciência surpreendentes. A mudança 

extraordinária em Seu comportamento não foi bem compreendida pelas pessoas mais 

chegadas. Alguns entre os mais velhos da aldeia acharam que a condição estranha e 

inexplicável de Sathya era devida a algum espírito maligno que O possuíra! Dominados 

pela sua profunda preocupação com o bem-estar de seu pequeno filho, os pais de Sathya 

e outros parentes aceitaram os conselhos e chamaram exorcistas para curá-Lo! Nem os 

parentes, nem as pessoas mais próximas jamais poderiam pensar que Sathya tinha vindo 

ao mundo para exorcizar o espírito do mal que tomara posse da humanidade. Qualquer 

um estremece só em pensar no tratamento desumano a que Sathya foi submetido nas 

mãos de brutais demônios, que entre os homens se exibem como exorcistas dos 

demônios! Mas Ele suportou tudo sem recuar ou perder a energia. Foi um ato de 

clemência e de misericórdia pela humanidade desviada. 

Comentando sobre aqueles dias de testes, Baba disse alguns meses mais tarde a pessoas 

mais próximas que ainda duvidavam de que Ele realmente fosse quem dizia ser: 

“Mesmo após ver toda aquela coragem e o milagre de um menino ultrapassar incólume 

por todo aquele terror, vocês ainda não estão convencidos de que Eu sou Baba; como 

então teriam reagido se Eu simplesmente tivesse dado a notícia em um dia escolhido? 

Quero tornar conhecido que Eu sou uma substância divina inacessível ao sofrimento, 

dor ou alegria humana!” Essas palavras testemunham os sofrimentos de qualquer 

Messias que vem para redimir o homem de suas loucuras e fraquezas! Em Sua famosa 

carta escrita para Seu irmão mais velho no dia 25 de maio de 1947, Baba observou: 

“Esta é a sina dos mahatmas (grandes almas), em todos os lugares, em todos os tempos! 

Sofrer silenciosamente e com alegria, para compensar os pecados dos outros, é um sinal 

importante de qualquer profeta”. 

No dia 23 de maio de 1940, Sathya fez um pronunciamento pelo qual a história 

esperava. Ele declarou: “Eu sou Sai Baba! Eu pertenço à tradição filosófica de 

Apastambha e sou da linhagem de Bharadwaja”. E o jovem Baba elegeu o dia 20 de 

outubro de 1940 para cortar Suas ligações com a família na qual escolhera nascer e 

proclamar Sua missão de Avatar. Afastando-Se da escola e do lar, disse a eles: “Não sou 

mais o seu Sathya; sou Sai! Estou partindo; não pertenço a vocês. Maya (ilusão) 

terminou; Meus devotos Me esperam! Tenho trabalho a fazer.” 

Por que o Avatar Sri Sathya Sai Baba identificou-Se somente com Sri Shirdi Sai Baba e 

não com outros Avatares anteriores? Bhagavan Baba respondeu a essa pergunta: “Dei a 

eles o nome do Avatar que havia imediatamente Me precedido. Isso apenas significa 

que Aquele que veio como Shirdi Sai Baba voltou agora novamente como Sathya Sai 

Baba! Além disso, existem três Sais: após este Avatar, haverá outro – Prema Sai!” 

Na tarde do 37
o
 aniversário de Baba, em novembro de 1962, o Dr. Chenna Reddy, que 

era na época Ministro do Planejamento no governo de Andhra Pradesh, foi abençoado 

com o privilégio de inaugurar o prédio da Escola do Ensino Fundamental doada por 
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Baba à aldeia de Puttaparthi. Na solenidade, após a inauguração do prédio, o ministro 

disse, durante o seu discurso: “A poucas semanas da minha peregrinação a Shirdi, tive a 

boa sorte de vir a Puttaparthi, onde Sri Shirdi Sai Baba está novamente encarnado como 

Sri Sathya Sai Baba.” Mas Baba, em Seu discurso, lembrou a ele e à audiência que: “Eu 

sou todos os nomes, não somente estes dois – Shirdi Sai Baba e Sathya Sai Baba. 

Chamar aquela manifestação de Shirdi Sai Baba ou este advento de Sathya Sai Baba é 

somente um dos vários meios de designação. Naqueles tempos, assim como agora, Sai é 

todos os nomes e formas!” 

Essa afirmação esclarece-nos sobre a universalidade do Avatar. Por várias vezes, Baba 

manifestou amplos sinais dessa verdade sobre Si mesmo. Como registrado por Sri 

Kasturi nos volumes anteriores do Sathyam Sivam Sundaram Baba concedeu a muitos 

devotos, em várias ocasiões, a visão das várias formas da Divindade, inclusive dos Dez 

Avatares – as dez encarnações de Maha Vishnu. 

Prosseguindo naquela ocasião, fez esta declaração especial: “Quando homens aflitos 

lhes perguntarem onde o Senhor pode ser encontrado, não se esquivem; deem-lhes a 

resposta que chega à sua língua vinda do coração. Direcionem-nos para Puttaparthi e 

convidem-nos para partilhar sua alegria!” 

Com compaixão pelos humanos que estão sempre em dúvida, Bhagavan Baba fez 

declarações enfáticas, repetidas vezes, a respeito da Sua personalidade divina e da Sua 

missão.  

Até mesmo antes de começar a fazer os Seus discursos públicos, Baba tinha revelado: 

“Não vim a este mundo sem ser convidado. Sadhus (homens elevados), santos, sábios e 

homens de bem de todos os credos e regiões clamaram e suplicaram que Eu viesse; 

então Eu vim!” 

Se Eu tivesse vindo a vocês como Narayana, com quatro braços, segurando a concha, a 

roda, a clava e o lótus, vocês teriam Me colocado em um museu e cobrado ingresso para 

as pessoas receberem o Meu darshan (visão do Senhor)! Se tivesse vindo como um 

homem comum, vocês não teriam respeitado e nem praticado Meus ensinamentos. Por 

isso, vim nesta forma humana com sabedoria e poderes sobre-humanos. 

No dia do Mahashivaratri (a grande noite de Shiva) em 1955, Ele declarou: “Sai não 

faz nenhuma recitação do nome do Senhor (japa), meditação ou yoga; não faz adoração 

alguma. Não rezará para ninguém, pois Ele é o mais elevado! Ele somente ensina a 

rezar e a adorar. Neste Avatar, os corrompidos não serão destruídos – serão corrigidos, 

reformados, educados e conduzidos de volta ao caminho do qual se desviaram. A árvore 

que está atacada pelos cupins não será cortada; será salva com cuidados gentis!” 

Dirigindo-se aos devotos reunidos no leito
3
 do Rio Chitravati, no dia 23 de fevereiro de 

1958, Baba afirmou: “Vocês compreenderão que cada descrição dos Meus mahimas 

(milagres) não conseguirá mostrar sua realidade. Se estudarem os shastras (os textos 

sagrados) e conhecerem as características do Avatar do Senhor, vocês podem ter um 

vislumbre da verdade sobre Mim!” 

                                                           

3
 O rio Chitravati, dependendo da severidade da seca, mostrava praticamente todo seu leito. 
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Durante Seu discurso em Prasanthi Nilayam, em 21 de outubro de 1961, Bhagavan 

Baba enfatizou: “Rama, Krishna e Sai Baba parecem ser distintos devido às diferentes 

vestimentas externas que escolheram para vestir. Mas são a mesma Entidade. 

Acreditem-Me; não sejam conduzidos ao erro e ao prejuízo. Logo virá o tempo em que 

qualquer prédio, por mais vasto que seja, será muito pequeno para os grupos de pessoas 

chamadas a este lugar. O próprio céu terá que ser o telhado para o auditório do futuro.” 

“Vocês testemunharão esta Puttaparthi tornando-se Mathura Nagar (cidade sagrada 

onde nasceu o Senhor Krishna). Ninguém poderá interromper ou retardar esse 

desenvolvimento. Não desistirei de vocês e nem nenhum de vocês desistirá de Mim. 

Meu alento de vida é prema; sou o repositório de compaixão. Compreendam a Mim e a 

Minha natureza de forma correta... Suas vidas estão interligadas com a Minha estada 

terrena. Ajam sempre de modo a aproveitar esse grande privilégio.” 

Falando em Prasanthi Nilayam, em 24 de novembro de 1961, Bhagavan explicou: 

“Quando a corrente de vida da humanidade se desvia e flui para as areias secas da falta 

de propósito, o Avatar vem para aconselhar e mostrar o caminho. Essa é a missão do 

Avatar.” 

“Estou determinado a corrigir vocês somente após revelar-lhes Minhas credenciais. Por 

isso, anuncio ocasionalmente Minha realidade e manifesto sinais de Meu poder, que 

vocês chamam de ‘milagres’. Não que esteja ansioso para mostrar Meus poderes. O 

propósito é atraí-los para Mim e ligar seus corações a Mim!” 

Em 28 de abril de 1962, Bhagavan disse aos residentes permanentes de Prasanthi 

Nilayam: “Bem, vocês tiveram a chance de ver, vivenciar e ser santificados pela 

encarnação do Senhor; tiveram tal sorte como resultado de méritos acumulados em 

várias vidas anteriores. Até os rishis (sábios) e devas (anjos) muito oraram no passado 

por essa grande oportunidade. Tendo alcançado essa boa sorte, lutem para provar a 

doçura e atingir a bem-aventurança da união com Deus. Não percam um só momento.” 

“Os ‘kiranas’ – raios que emanam de Mim – são de três tipos: os sthula kiranas, que 

preenchem Prasanthi Nilayam, os sukshma, que permeiam a Terra, e os karana, que 

cobrem todo o Universo. O sthula kirana faz do homem um aspirante espiritual 

(sadhaka), o sukshma o torna uma grande alma (Mahatma), e o karana o transforma em 

um ser realizado (Paramahamsa)”. 

Em 6 de julho de 1963, dia do Gurupurnima (dia do guru), Bhagavan Baba se livrou, da 

maneira mais milagrosa, de um ataque de uma doença mortal – uma trombose cerebral – 

que tinha assumido de um devoto indefeso para salvá-lo. Por compaixão pelo seu 

querido devoto, Ele mesmo passou pelos sofrimentos da doença por oito dias, 

confinando-Se em Seu quarto. Anunciou naquele dia para uma audiência estupefata: 

“Eu sou Shiva Shakti swarupa! (a encarnação dos aspectos masculino e feminino da 

Divindade). Vim sob esta forma como uma dádiva alcançada pelo sábio Bharadwaja. O 

próprio Shiva nasceu na linhagem daquele sábio como Sai Baba de Shirdi; Shiva e 

Shakti encarnaram agora como Eu em sua linhagem; Shakti sozinha encarnará como o 

terceiro Sai na mesma linhagem, no estado de Mysore.” 

No início do discurso do 39
o
 aniversário em 1964, Bhagavan cantou de improviso um 

poema em télugo cujo significado era: “O mesmo Senhor Maha Vishnu, que verteu Sua 
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graça infinita sobre Prahlada e o protegeu da ira de seu pai; que concedeu a dádiva da 

riqueza espiritual e material ao pobre Kuchela; que misericordiosamente resgatou o rei 

dos elefantes das garras do crocodilo mortífero; que redimiu o imperador Bali pelo Seu 

amor incomensurável; que é adorado por deuses e anjos; que é o guardião e protetor dos 

desamparados e atormentados; que é o Senhor da Deusa da riqueza, brilhando como a 

pura consciência; que é a base fundamental de todo o universo – este mesmo Senhor 

veio agora como o Senhor de Parthi!” 

O discurso de Bhagavan, no dia 17 de maio de 1968, aos delegados da primeira 

Conferência Mundial das Organizações Sri Sathya Sai foi único. Ele iniciou o discurso 

na língua dos deuses – o sânscrito, desconcertando a todos, inclusive o tradutor, Sri 

Kasturi, que ficou imóvel até Baba voltar para o télugo. Muitas revelações sobre Sai, o 

Avatar da era, fluíram livremente, elevando os delegados do mundo inteiro para os 

domínios transcendentais do Espírito. 

“Não quero que vocês pensem que desejo que este nome e esta forma devam ser 

divulgados. Não vim para fundar um novo culto. Saibam que esta forma Sai é a forma 

de todos os nomes pelos quais o homem identificou e adorou o Divino desde o início 

dos tempos. Por isso ensino que nenhuma distinção deve ser feita entre os nomes – 

Rama, Krishna, Ishwara, Sai – pois eles são, todos eles, Meus nomes. Qual a vantagem 

de vocês adorarem Meu nome e forma sem tentarem cultivar Minha equanimidade 

(samatva), Minha paz (shanti), Meu amor divino (prema), Minha paciência (sahana) e 

Minha bem-aventurança (ananda)? 

“Reunidos aqui, hoje, estão pessoas que possuem devoção, pessoas de todas as camadas 

da sociedade; devo falar-lhes de Minha Realidade porque noventa e nove entre cem de 

vocês não Me conhecem... Embora seja quase impossível compreender Minha 

Realidade, logo vocês reconhecerão a bem-aventurança vertida pelo Princípio Divino 

que assumiu este corpo sagrado e este nome sagrado. Sua grande sorte em ter esta 

oportunidade é maior do que a dos videntes, sábios, santos, monges e até deuses! 

“Esta forma humana é aquela em que todas as Entidades Divinas, todos os Princípios 

Divinos, isto é, todos os nomes e formas atribuídos pelo homem a Deus, estão 

manifestos. Esta forma é Sarva Devata swarupa (encarnação de todas as formas de 

Deus)! Não permitam que a dúvida os faça vacilar. Se instalarem no altar do seu 

coração uma fé inabalável na Minha Divindade, poderão obter uma visão da Minha 

realidade. Ao contrário, se balançarem, como o pêndulo do relógio, entre a fé e a 

dúvida, nunca conseguirão compreender Minha verdade e alcançar aquela bem-

aventurança. Felizes de vocês que agora, nesta vida, têm a oportunidade de vivenciar a 

bem-aventurança do Sarva Devata swarupa! 

“Ponderem por um momento sobre esta manifestação Sathya Sai. Nesta era de 

materialismo desenfreado, descrença agressiva e irreverência, o que traz a Ele a 

adoração de milhões de pessoas do mundo inteiro? Vocês ficarão convencidos de que a 

razão básica para isso é o fato de que esta é a Divindade sob a forma humana. 

“Mais uma vez, que privilégio vocês alcançaram por poderem testemunhar o mundo 

inteiro prestando homenagens a Bharat (Índia)!; de poderem ouvir a adoração do nome 
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Sathya Sai reverberando de todos os recantos e esquinas do mundo, enquanto esta forma 

está entre vocês, com vocês, diante de vocês!” 

Durante as celebrações do Seu aniversário de 55 anos em 1980, Baba declarou: “Não 

faço aniversário, pois não nasci! É somente o aniversário deste corpo. Vocês dizem que 

Eu tenho 54 anos, mas Eu não tenho idade! 

 

Sai é o Atma sempre fulgurante, sempre bem-aventurado 

O sem forma que não foi, não é e nem será 

O eterno que não entra e nem sai 

O imortal que não nasce e nem morre!” 

 

 Aqui está uma estrofe cantada por Bhagavan no início de um dos Seus discursos:  

 

Naham manushyo na cha deva yakshah 

Na brahmana kshatriya vaishya shudrah 

Na brahmachari grihi vanasthah 

Aham Sathya-bodhakah 

Sathyam Sivam Sundaram 

 

A tradução deste verso é: “Eu não sou humano, não sou um anjo ou semideus! Não sou 

um brâmane (sacerdote), nem um kshatriya (guerreiro) ou um vaishya (comerciante) ou 

um shudra (serviçal)!
4
 Não posso ser limitado a qualquer etapa de vida como sendo 

estudante, chefe de casa ou eremita! Sou o Eterno Mestre da Verdade. Eu sou 

SATHYAM SIVAM SUNDARAM – a Verdade, a Bondade e a Beleza!” 

Em outra ocasião, alguns membros do Parlamento que estiveram com Baba em 

Prasanthi Nilayam, pediram-Lhe que dissesse alguma coisa sobre Si mesmo. Bhagavan 

respondeu: “Quando estou entre os homens, sou um homem. Quando entre mulheres, 

sou uma mulher. Entre as crianças, sou uma criança. Sozinho, sou Deus”. Esta frase 

explica como Baba é capaz de estabelecer, quase imediatamente, uma conexão com 

qualquer pessoa que encontre, independentemente de idade, sexo, língua, religião ou 

nacionalidade. 

 

   *   *   *   

   

É dito: “Deus desce para que o homem possa ascender à Divindade. Uma missão 

importante do Avatar é demonstrar a unicidade entre Deus e o homem”. Nesse contexto, 

Baba declarou uma vez: “Não pressuponham uma distância entre vocês e Mim. Não 

interponham a formalidade da relação Guru-sishya (Mestre-aspirante) entre vocês e 

                                                           

4
 Para maiores informações sobre as castas cf. Sathya Sai Vahini, cap. 17; Gita Vahini, cap. 8. 
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Mim. Eu não sou Guru nem Deus. Eu sou você. Você é Eu. Esta é a verdade que vocês 

compreenderão quando atingirem o objetivo. Vocês são as ondas, e Eu, o oceano”. 

Apesar de todas as declarações e revelações feitas pelo Avatar sobre Si mesmo, Ele 

permanece um mistério para o homem. Mas, segundo o próprio Avatar, Ele é o oceano, 

e o homem é a onda! Pode a onda compreender o oceano? Somente poderá quando 

conhecer a sua unicidade com o oceano. Para isso acontecer, a onda precisa perder o seu 

sentido de separatismo, o ego. 

Aqui está a história de uma dessas “ondas”, que na sua ignorância buscava pelo oceano. 

É a história da tolice de um homem e a compaixão oceânica do Avatar. A história 

também esclarece o mistério desnorteante do Avatar e a yogamaya (o poder ilusório) 

que o envolve. 

Como desejado por Bhagavan Baba, no dia 7 de agosto de 1983, eu estava no limiar de 

um novo capítulo na minha vida. Tinha-me mudado do Sathya Sai Grama, 

Muddenahalli, para Prasanthi Nilayam, para servir como Diretor do Albergue dos 

Meninos, onde residem os alunos do Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai e da 

Escola Secundária Sri Sathya Sai. 

Naquela noite, por volta das nove horas, fui levado para o prédio do mandir (templo) 

em Prasanthi Nilayam. O silêncio e a serenidade reinavam supremas. Entrei e sentei-me 

próximo à coluna do portão Dashavataram de frente para o mandir. De repente, lembrei 

que tinha sentado no mesmo lugar, quase dezoito anos antes, como aluno da Faculdade, 

e a minha memória recuou para desvendar um evento significativo que tinha acontecido 

naquela noite. 

Eu estava com quase vinte anos naquela época. Sentei-me, orando ao Senhor por ajuda 

e proteção aos Seus pés, com lágrimas brotando dos meus olhos. Após alguns minutos, 

um senhor vestido de dhoti e kurta (roupas masculinas tradicionais) e com um pano 

branco sobre a cabeça, amarrado em torno dos cabelos prateados, aproximou-se e 

sentou-se a meu lado. Rapidamente, enxuguei as lágrimas e olhei para ele. Não pude 

discernir bem os seus traços sob a luz difusa. Ele disse com uma voz suave, usando o 

dialeto télugo: “Querido! Você tem muita sorte de ter vindo a Baba ainda tão jovem. 

Mas muitas pessoas chegam e se vão; aquele que consegue permanecer próximo do 

Senhor com fé e determinação e estabelecer uma relação íntima com Ele poderá 

atravessar com facilidade o oceano de samsara (vida mundana). Não desista, insista!” 

E foi-se embora. Naquela época, eu nunca poderia imaginar quem seria aquela pessoa! 

Quando me lembrei do incidente no mesmo lugar após dezoito anos, fiquei tomado pela 

gratidão. O presente de viver e servir na divya sannidhi (divina proximidade) era a 

bênção maior a mim concedida. Considerei como o próprio objetivo da minha vida. 

Naturalmente foi o maior e mais intenso desejo do meu coração manter esse trabalho até 

o fim; essa se tornou a minha oração constante. 

Na manhã seguinte, após o darshan (visão de uma pessoa sagrada), um devoto mais 

velho congratulou-me pela minha boa sorte e disse: “Swami é como o fogo. Você 

chegou bem perto d’Ele. Muitos que o fizeram fracassaram pela falta de pureza. Que 

Swami possa ajudá-lo a manter-se para aproveitar essa proximidade para sempre!” 
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Agradeci pelos seus bons votos. Eu o tinha ouvido falar até em palestras públicas na 

presença divina: “Swami é como fogo. Se você se aproximar demais, poderá queimar-

se; se se afastar demais, poderá não se aquecer!” Ele também costumava falar da 

yogamaya que rodeia o Avatar, a qual desconcerta todos os homens, especialmente 

aqueles que vivem e trabalham próximos a Ele. 

Suas palavras de preocupação, embora surgidas das boas intenções, dispararam uma 

sucessão de pensamentos que resultaram em alguma ansiedade e falta de confiança em 

mim. Naturalmente, minha oração a Swami prosseguiu. Lembrei-me das palavras do 

Senhor Krishna na Bhagavad Gita: “Não Me revelo a todos pois estou rodeado por 

yogamaya. O mundo ilusório não Me conhece como a base sem fim e sem princípio de 

toda a existência! Quando assumo o recurso da forma humana, os homens iludidos não 

compreendem a verdade suprema de que Eu sou o Senhor de todos os seres!” 

Uma vez, falando a respeito de Si mesmo, Bhagavan Baba declarou: “Pelo fato de que 

Eu caminho entre vocês, Me alimento como vocês e falo como vocês, vocês se iludem 

com a crença de que isto é somente um exemplo de humanidade. Estejam atentos contra 

esse erro. Também estou os iludindo cantando com vocês, brincando com vocês e 

realizando atividades com vocês. Mas, a qualquer momento, Minha divindade pode lhes 

ser revelada; vocês devem estar prontos, preparados para esse momento. Como a 

Divindade está envolvida pelo aspecto humano, vocês devem lutar para superar maya 

(ilusão), que a esconde!” 

“Os movimentos e as atividades do Avatar podem parecer comuns e triviais para 

algumas pessoas. Mas não há o “comum” e o “trivial” na vida dos Avatares. O ser sem 

forma vem sob a forma de um ser humano para que Ele possa misturar-Se com a 

humanidade e estabelecer exemplos e ideais para os seres humanos, transmitindo a eles 

todos os aspectos que devem ser aprendidos. O Avatar comporta-Se de maneira humana 

para que a humanidade possa sentir afinidade com Ele, mas sobe para alturas sobre-

humanas, para que a humanidade possa aspirar a atingir essas alturas.” 

“Avatar e yogamaya” tornaram-se o assunto da minha contemplação pelos dois dias 

seguintes. Baba instruiu Sri Kutumba Rao, então secretário do Sri Sathya Sai Central 

Trust e um servidor bem próximo de Bhagavan havia vários anos, para que cuidasse do 

meu bem-estar até que eu fosse para o albergue. Quando perguntei a ele: “Senhor, as 

pessoas dizem que Swami está rodeado de yogamaya. O que pensa sobre isso?” Ele 

respondeu sem pestanejar: “Narasimha Murthy, não é somente maya, é mahamaya 

(enorme ilusão)!” 

Sua resposta realmente me deixou nervoso. Insisti com ele: “Então, como podemos 

superar isso?” 

Ele sorriu e assegurou-me: “Não há com o que preocupar-se. Temos de orar a Ele 

constantemente. Ele é muito misericordioso, especialmente gentil com os mais 

chegados. Conhece as nossas fragilidades!” 

Refleti longamente sobre as suas palavras naquela noite e, finalmente, decidi submeter 

minha pergunta ao próprio Bhagavan e buscar Sua graça e orientação. Estava para 

iniciar como diretor no albergue no dia seguinte. Baba chamou-me para uma entrevista 

naquela manhã. Olhou para mim com clemência e misericórdia. Disse: “Estou muito 
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feliz com você. Bastou uma palavra de Swami e você deixou a Escola de Muddenahalli 

e veio para cá. Um verdadeiro aspirante deve ter esse tipo de desapego. O que você 

quer? Peça, e Eu lhe darei. Tudo está aqui” – e mostrou Seu punho direito. 

– Swami, o Senhor me deu tudo. Concedeu-me o desejo do meu coração de servi-Lo. O 

que mais eu preciso? 

– Bom rapaz!... Mas peça alguma coisa. 

– Swami, abençoe-me para que eu viva junto a Seus pés de lótus para sempre! – as 

palavras saíram espontaneamente do meu coração. 

Ele colocou a Sua palma direita sobre a minha cabeça e disse: “Tathastu!” (“Que assim 

seja”). 

Fiquei muito feliz e achei que era o momento oportuno para fazer a pergunta que vinha 

me preocupando havia alguns dias. Hesitante, perguntei: “Swami, as pessoas dizem que 

uma yogamaya muito poderosa rodeia Swami...” 

Baba riu alto e perguntou: “Quem disse?” 

– Swami, é dito também na Bhagavad Gita! 

– Não se preocupe com isso. Se cultivar o sentimento de entrega completa a Swami, 

nenhuma maya o afetará – declarou Bhagavan. E ordenou: “Desenvolva uma atitude de 

entrega.” 

Quando saí da sala de entrevistas, lembrei-me da afirmação do Senhor na Bhagavad 

Gita: “A minha maya feita dos gunas (qualidades) é difícil de ser superada; mas aqueles 

que se entregam a Mim e se refugiam em Mim podem atravessar essa maya!” 

Para os afortunados que vivem na presença do Avatar, ou sob a proteção da Sua graça, o 

caminho prescrito por Bhagavan é sharanagati (entrega total), fruto da fé e do amor. O 

obstáculo nesse caminho é o próprio ego. A conquista do ego é possível somente pela 

imensa graça do misericordioso Avatar que está sempre pronto para ajudar qualquer 

aspirante sincero. Baba disse: “Se você der um passo na Minha direção, Eu darei cem na 

sua direção!” A Sua misericórdia é a nossa esperança! 
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2 – Perfumes de um Botão em Flor 

 

O Avatar desceu à Terra como uma flor totalmente aberta, diferente de todos os outros 

mortais. Portanto, o termo “botão que se abre” não se aplica ao Avatar; aplica-se 

somente ao processo da Sua autorrevelação, que começa mesmo antes de Seu advento e 

torna-se interminável no tempo e na essência, já que nenhum mortal jamais poderá 

compreender Sua glória. O mundo conhecerá d’Ele somente o quanto Ele, 

misericordiosamente, revelar. Portanto, o trabalho de alguém que pretende escrever a 

biografia do Avatar torna-se uma tarefa árdua. Pode garantir uma realização completa 

para aquele que tenta, porém a tarefa jamais será completada, pois a biografia de 

qualquer Avatar é sempre incompleta. E não é diferente com a biografia de Bhagavan 

Sri Sathya Sai Baba. 

Neste capítulo, faz-se uma tentativa de reunir revelações feitas pelo próprio Baba e as 

experiências divulgadas por outras pessoas a respeito dos Seus primeiros tempos, não 

incluídas nos primeiros quatro volumes do Sathyam Sivam Sundaram. A fragrância 

desse “botão que se abre” está na forma de alguns sinais e maravilhas de Seu esplendor, 

sabedoria e compaixão. 

Easwaramma
5
, a Mãe do Avatar, reconta essa experiência extremamente tocante após 

trinta anos da sua ocorrência, pois lhe fora recomendado que não falasse a seu respeito. 

Foi registrada por Sri Kasturi em seu livro Easwaramma, a Mãe Escolhida. Aqui está a 

narrativa da sua experiência: 

“Baba era um bebê de nove meses na época. Posso me lembrar de todo incidente com 

clareza. Tinha acabado de banhá-Lo, vesti-Lo e aplicar um colírio refrescante em Seus 

olhos. Também apliquei em Sua testa o vibhuti (cinza sagrada) do templo de Shiva e 

uma pinta de kumkum (pigmento vermelho) do templo de Sathyamma. Coloquei-O no 

berço, balancei-o e me voltei para o fogão onde o leite fervia. De repente, eu O ouvi 

chorar. Fiquei surpresa, pois, acredite-me, Ele nunca havia chorado desde Seu 

nascimento por qualquer razão: fome, dor ou desconforto. Peguei-O e coloquei-O no 

meu colo; Ele parou de gemer. Vi um halo de luz brilhante em toda a Sua volta. Mas a 

luz não me incomodou; era bem fria, embora brilhante e próxima. Fiquei sentada, 

parada, perdida em alegria. Foi um longo tempo até ela desaparecer. Fechei meus olhos 

e, provavelmente, perdi a consciência de tudo à volta até minha sogra chegar, quando 

despertei. A criança aparentemente dormia. Ela me perguntou o que tinha acontecido, e 

eu falei sobre o halo que ainda podia ver bem delineado. Ela colocou o dedo sobre seus 

lábios e disse: ‘Não fale a ninguém sobre isso. Eles poderão não compreender e contar 

todos os tipos de histórias a respeito’. Acho que ela contou ao avô, pois ele me 

perguntou sobre isso depois.” 

Os êxtases e as agonias da grande Mãe que deu à luz o Avatar, e a sua jornada 

espiritual, terminando com a realização final, foram comoventemente descritos no livro 

do Kasturi. 

                                                           

5
 Pronuncia-se “Ishwarama”. 
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   *   *   * 

 

‘Karanam Subbamma Nagar’, a colônia com sessenta casas para famílias pobres – 

adjacente ao campus educacional em Prasanthi Nilayam – foi inaugurada por Baba 

durante as celebrações do Seu 60
o 

aniversário em 1985. Esse ato de graça de Bhagavan
 

simbolizou Sua gratidão a Karanam Subbamma, que é conhecida por todos como a 

‘mãe de criação’ do Avatar. Subbamma foi para o jovem Sathya o que Yashoda foi para 

o jovem Krishna em Brindavan. Houve um elo espontâneo de afinidade e amor entre 

Subbamma e Sathya desde Sua infância. 

Quando Sathya cresceu e começou a andar, o instinto maternal de Subbamma, que não 

tinha filhos, encontrou a realização completa em amar e alimentar Sathya. Para evitar as 

críticas dos seus parentes de que estava poluindo a sua “casa de brâmanes” permitindo a 

entrada de um “menino Raju” (kshatriya) em sua cozinha, ela, algumas vezes, teve de 

alimentá-Lo em segredo! Quando o menino cresceu, um modo secreto de alimentá-Lo 

era chamar Sathya até o terraço e entregar as iguarias especiais por uma janela alta da 

sua casa, que dava vista para o terraço da casa de Raju! Ela teve o primeiro vislumbre 

da divindade de Sathya numa ocasião em que Ele estava com seis anos. Quando Sathya 

abriu Sua boca para beber água de um copo de vidro que segurava em sua mão, 

Subbamma teve a visão de todo o cosmos em Sua boca! Ela viu ali o maravilhoso 

espetáculo dos corpos celestes girando em suas órbitas. Ficou esmagada pelo pavor e 

surto de êxtase; alguns momentos depois, saiu de casa e encontrou Sathya na rua. Sem 

pensar no que os outros diriam, ela se agarrou aos Seus pequenos dedos e lavou-os com 

lágrimas. Esse estado de êxtase permaneceu com ela durante vários dias. 

A semente da fé no Avatar, que foi plantada em seu coração naquele dia, cresceu até 

transformar-se em uma grande árvore de devoção imaculada em sua vida, produzindo os 

frutos de entrega incondicional ao divino; ela ganhou a graça suprema da liberação nas 

mãos de seu amado Senhor. 

 

   *   *   * 

 

Sathya nasceu líder; ainda menino, foi um Guru que liderava as crianças da aldeia no 

caminho do bem e da santidade. Em épocas recentes, Baba revelou um incidente 

interessante que aconteceu naquela época, um ponto importante no processo da Sua 

autorrevelação. Vamos ouvir com as palavras do próprio Bhagavan: 

“Desde os primeiros dias, fui uma fonte de inspiração para as crianças pequenas. Eu as 

estimulava a realizar as suas tarefas com sinceridade e a não ferir os outros. Durante o 

mês de Magha, costumava levar as crianças até o templo de Hanuman às quatro horas 

da manhã. Após o banho sagrado no lago do templo, pedia a elas que fizessem o 

pradakshina (movimento circum-ambulatório)
6
 e ficava sentado no templo, enquanto 

elas caminhavam em torno dele. Um dia, elas insistiram para que Eu as acompanhasse 
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na circum-ambulação. Após muitos pedidos, finalmente aquiesci e comecei a caminhar 

em torno do templo. No final da primeira volta, apareceu de algum lugar um macaco 

enorme e bloqueou Meu caminho. Os esforços das crianças para afastá-lo não foram 

bem sucedidos. O macaco não era outro senão o próprio Hanuman, que pediu: ‘Ó, 

Senhor, sou eu que tenho que realizar o pradakshina em torno do Senhor. O Senhor não 

deveria fazer isso’. Expliquei para as crianças a súplica sagrada da deidade do templo. 

Esse incidente transformou seus corações. Elas voltaram para a aldeia contando às 

pessoas aquilo que tinham testemunhado no templo de Hanuman”. 

 

   *   *   * 

 

Em 1980, Bhagavan revelou pela primeira vez o incidente do encontro de Wolf Messing 

com Ele, em 1937. Wolf Grigorievich Messing foi uma das figuras mais enigmáticas e 

místicas do século 20. Era conhecido por seus surpreendentes poderes psíquicos, que o 

tornaram uma lenda viva. Era um judeu nascido na Polônia, em 1899. Até 1939 ele 

viajou muito pelo mundo, demonstrando os poderes maravilhosos de sua mente. Tinha 

estado com personalidades famosas como Albert Einstein, Sigmund Freud e Mahatma 

Gandhi durante suas viagens. Previra a queda de Hitler, pelo que este tinha colocado sua 

cabeça a prêmio. Quando a Polônia caiu nas garras de Hitler, em 1939, ele fugiu para a 

Rússia e estabeleceu-se lá. Demonstrou seus imensos poderes mentais para Stalin com 

alguns feitos bizarros e ganhou sua confiança. Faleceu em Moscou com a idade de 75 

anos. 

Enquanto se dirigia a uma grande reunião de devotos do mundo inteiro em Prasanthi 

Nilayam em 22 de novembro de 1980, Baba revelou um aspecto importante da 

personalidade de Messing, que não era conhecida até então. Ele era um ardente 

aspirante espiritual, que tinha vindo à Índia em busca de iluminação. Estivera com 

vários santos e personalidades sagradas nos Himalaias e realizado práticas espirituais. 

Finalmente, atingira a beatitude última do Atma sakshatkar (autorrealização). Bhagavan 

relatou: 

“Não revelei este incidente a ninguém até hoje. Corria o ano de 1937. Eu estava em 

Kamalapuram. Para onde fosse, vários meninos rodeavam-Me. Um dia, estava próximo 

da estação do trem com os garotos. Ao ver-Me, uma pessoa correu até Mim, pegou-Me 

pelos braços e beijou-Me. E repetia: ‘Estou tão feliz, tão feliz!’ com lágrimas de alegria 

nos olhos, escorrendo pela face. Então começou a dançar como um louco repetindo: ‘Eu 

O amo, eu O amo!’ Meus companheiros, que observavam o comportamento estranho 

daquele homem, perguntaram: ‘Quem é este homem branco? Ele parece um lunático. 

Provavelmente deseja sequestrar o nosso Sathya’. Eles forçaram-Me a afastar-Me dali. 

Quando começamos a afastar-nos, ele ficou parado no lugar, olhando-Me ansiosamente 

até que Eu desaparecesse do seu campo de visão. Esse homem não era outro senão Wolf 

Messing. 

                                                                                                                                                                          

6
 Pradakshina – dar voltas reverentemente em torno de um símbolo ou objeto sagrado. 
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Sri V.K. Narasimhan, então editor associado da Sanathana Sarathi, também estava 

conosco naquele dia. Sendo um jornalista típico, queria saber detalhes do encontro entre 

Messing e Stalin, ao qual Baba Se referira em Seu discurso. Buscou referências naquela 

tarde e, na manhã seguinte, submeteu triunfante suas descobertas a Bhagavan. Wolf 

Messing tinha desafiado Stalin ao dizer que o ditador o veria mais tarde em seu 

escritório no Kremlin em uma determinada hora e em um determinado dia. Stalin 

tomara todas as precauções e dera ordens restritas a todos os guardas da segurança para 

que somente ele entrasse naquele gabinete durante o período especificado. Apesar de 

toda a vigilância, Messing surgiu no gabinete na hora exata especificada! Quando Stalin 

perguntou como ele tinha ludibriado todos os guardas, Messing respondeu que tinha 

simplesmente criado a ilusão, nas mentes de todos os guardas, de que aquele que estava 

passando diante deles era o próprio Stalin! 

Baba não ficou satisfeito com a narrativa; pelo contrário, repreendeu o editor por não 

considerar Suas palavras como verdade! Como revelado por Bhagavan, Messing 

também profetizara a queda de Stalin e o colapso do sistema antirreligioso estabelecido 

por ele.  

 

   *   *   * 

 

Bhagavan Baba declarou: “Concederei tanto annam (alimento) quanto amritam (néctar) 

para aqueles que confiarem em Mim e entregarem suas vidas a Mim!” A validade dessa 

promessa está demonstrada nas vidas de Seus incontáveis devotos em todo o mundo. 

Em outra ocasião, proclamou: “Nunca abandonarei aqueles que tiverem uma fé 

inabalável em Mim! São inúmeras as pessoas que se arruinaram por falta de fé, mas não 

existe uma só com fé em Deus que se tenha destroçado. São muitos os altos e baixos da 

vida, mas um devoto verdadeiro finalmente emergirá vitorioso!” Naquela ocasião, falou 

sobre o exemplo de dois dos Seus colegas de sala na escola de Uravakonda – Ramesh e 

Suresh – para ilustrar a verdade dessa afirmação infalível. 

Ramesh e Sureh sempre se sentavam um de cada lado de Sathya no banco da escola. 

Amavam Baba imensamente e O procuravam para tudo. Tinham o coração puro, mas a 

cabeça não era muito boa. Naquela época, o certificado da Escola Elementar era 

fornecido somente para aqueles que passassem no temido exame público. Muitos 

falhavam, e poucos passavam. Ramesh e Suresh temiam o monstro chamado exame. O 

medo e o temor da prova os fizeram buscar Sathya, que era um pilar de força para todos, 

mesmo como uma pequena criancinha. Rogaram a seu salvador que os livrasse de serem 

devorados pelo monstro. Sathya assegurou a eles: “Tenham uma fé inabalável em Mim. 

Eu cuidarei dos seus problemas.”  

A maneira pela qual Sathya ajudou Seus dois amigos na sala dos exames demonstra a 

verdade de que o Amor está acima da Lei. Antes de entrarem na sala, Sathya disse a eles 

que nada escrevessem na prova e nem mostrassem folha alguma ao supervisor! Eles 

teriam de levantar-se e sair da sala somente após Sathya ter-Se levantado. Ramesh e 

Suresh, que nunca tinham imaginado que enfrentar um exame público seria tão fácil, 

obedeceram implicitamente a seu guardião. Os três ficaram separados uns dos outros 
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por várias carteiras durante a prova, pois seus números de chamada não eram em 

sequência. Nas duas horas da prova, Sathya respondeu a três cadernos de resposta – 

uma para Si próprio com a Sua letra e os outros dois para Ramesh e Suresh com a letra 

deles; escreveu também os três nomes e seus respectivos números em cada um deles. 

Quando o sinal final soou, e o supervisor pediu que entregassem os cadernos de 

resposta, Sathya levantou-Se, foi até a mesa e colocou os três cadernos sobre ela. 

Os resultados foram anunciados dez dias depois. Somente três tinham passado com a 

classificação de “excelente”, em toda a escola. Eram Sathya, Ramesh e Suresh! Nas 

celebrações que se seguiram, os três receberam guirlandas e foram levados em procissão 

pela cidade. Ramesh e Suresh tinham aprendido a eficácia da entrega a Sathya por meio 

do processo do exame, e continuaram nesse mesmo caminho para assuntos pequenos e 

grandes! Sathya tornou-Se, dessa forma, o centro de suas vidas, ou suas próprias vidas, 

por assim dizer. 

Mas o jovem mestre não estava satisfeito em ajudá-los somente a passar nos exames 

públicos; Ele queria que os meninos atravessassem o próprio oceano de samsara, pois 

possuíam a qualificação total da ‘Habilitação na Entrega, Amor e Confiança’!
7
 Mas 

tinha sido um caso de batismo de fogo para os jovens; certamente eles não sabiam, mas 

tinham sido conduzidos ao destino da bem-aventurança final da união com Deus. 

Quando Sathya deixou a escola e o lar e assumiu Sua missão de redenção da 

humanidade – saindo de Uravakonda para Puttaparthi – a frágil planta da vida de 

Ramesh e Suresh perdeu Sua ajuda. Os dois não conseguiram suportar as dores da 

separação de seu querido amigo e mestre. Um deles pulou dentro de um poço acabando 

com sua vida; o outro enlouqueceu, murmurando somente duas palavras – Sathya e 

Raju –, o tempo inteiro recusando-se a abrir os olhos, pois só queria ver Sathya. 

Finalmente, quando o seu “Sathya”, que Se tinha declarado “Sai Baba”, apareceu diante 

dele em resposta a orações de seus pais, ele abriu os olhos pela última vez e depois 

fechou-os para sempre. 

Esse não é o final da história. Bhagavan revelou que o intenso anseio deles por estar 

com Sathya o tempo todo os trouxe de volta ao mundo como dois cachorrinhos – Jack e 

Jill –, e eles apareceram no velho mandir em Puttaparthi! Vamos ouvir a história dos 

dois animais afortunados no relato do seu amado mestre: 

“Os mesmos Ramesh e Suresh nasceram como Jack e Jill. Quando Eu vivia no velho 

mandir, os dois estavam comigo. Fui Eu quem os batizou. Um costumava dormir 

próximo a Meus pés, e o outro, perto de Minha cabeça. Estavam sempre comigo. Um 

dia, a rainha de Mysore chegou para ver-Me. Como não havia boas estradas até 

Puttaparthi, ela desceu do carro em Karnatanagepalli e andou até o velho mandir. O 

motorista jantou em Puttaparthi e voltou para o carro. Chamei Jack e pedi que o 

acompanhasse no caminho. Jack foi à frente e o motorista o seguiu. 

                                                           

7
 Trocadilho com a sigla ESLC, que no sistema educativo indiano significa: Elementary School Leaving 

Certificate – um exame qualificatório do ensino primário. O autor aqui transformou a sigla em: 

‘Eligibility in Surrender, Love and Confidence’. 
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Na manhã seguinte, o motorista ligou o carro sem saber que Jack dormia embaixo dele. 

A roda do carro passou sobre as costas de Jack, e sua espinha partiu. Jack arrastou seu 

corpo através do rio, gemendo sem parar. Um lavadeiro chamado Subbanna viu Jack e 

correu até Mim gritando: “Swami, Jack está vindo gemendo de dor.” Quando saí, Jack 

aproximou-se de Mim gemendo alto e caiu a Meus pés dando o seu último gemido. 

Após três dias, Jill morreu também. O “Brindavanam” que vocês veem atrás do velho 

mandir é o samadhi (sepulcro) dos dois cães”. Assim, os dois punya-jivis (indivíduos 

que conduziram uma vida meritória) atingiram os pés de lótus do seu eterno Guardião. 

 

*   *   * 

 

Se Ramesh e Suresh passaram pelo “batismo de fogo” para atingir seu destino final, 

podemos dizer que o caminho de Kondama Raju, avô do Avatar, para o mergulho final 

foi um “batismo da água”. É conhecido que ele levava uma vida santificada. É dito que 

a vida de um santo deve ser julgada por sua morte – por sua maneira de deixar o mundo. 

Temos um registro escrito dos seus últimos momentos, narrado pelo próprio Baba. “O 

avô deste corpo, Kondama Raju, era um grande devoto. Viveu 112 anos. A cada manhã, 

ele caminhava até o novo mandir para ter o Meu darshan. Um dia ele me pediu: 

‘Swami, por favor, me diga quando eu vou morrer’. 

Eu respondi: ‘Por que falar da morte agora? O senhor é saudável. Quando a época 

chegar, o senhor saberá’. Ele implorou: ‘Swami, a nossa linhagem foi santificada pelo 

Seu advento. A Sua glória espalhou-Se pelo mundo. Meu único desejo é que Você verta 

água em minha boca quando eu der meu último suspiro. O Rei Dasharatha não teve a 

boa sorte de beber a água das mãos do Senhor Rama no momento da sua morte. Agora, 

o mesmo Rama está encarnado como Sai Rama, portanto peço que conceda este meu 

último desejo’. ‘Está certo’ – respondi, – ‘não se preocupe com isso agora.’ 

“Certa manhã ele veio até o mandir e recebeu o Meu darshan. Voltou para casa e se 

deitou. Depois de um tempo, pediu a Easwaramma que fosse até o templo de 

Sathyabhama para ver se Swami estava vindo. Ela notou o carro de Swami próximo do 

templo e disse a ele: ‘Sim, Swami está vindo no Seu carro’. Kondama Raju, então, 

pediu: ‘Easwaramma, pegue um copo de vidro e coloque dentro uma folha de tulasi 

(manjericão sagrado)’. Ela assim fez. 

“Quando Me aproximei, ele estava esperando-Me com o copo entre as mãos. Sabia que 

o seu fim estava próximo, e Eu viera para cumprir Minha promessa. Ele disse: ‘Swami, 

estou pronto.’ Respondi: ‘Eu também estou pronto’. Quando verti a água do copo em 

sua boca, deixou pacificamente o corpo. Antes de ir embora, disse: ‘Que grande sorte é 

beber a água de Suas divinas mãos antes de partir deste mundo! Nem mesmo o grande 

Rei Dasharatha, que realizou grandes tapas (penitência) e yaga-yagnams (sacrifícios 

védicos), teve tal sorte. A minha vida está redimida’. Com tais palavras, fechou os 

olhos.” 

Agora, deixem-me saudar ao Avatar Sri Sathya Sai, nosso mestre, que concede a dádiva 

final de moksha (liberação) a todas as almas desejosas, e narrar Sua sagrada história a 

partir de 1980! Mas, antes disso, gostaria de lembrar os versos famosos do grande poeta 
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místico Kahlil Gibran: “Perdoe-me por dar início a uma história que não poderei 

terminar, pois o fim não se encontra em meus lábios; ainda é uma canção de amor 

soprando no vento.” 
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3 – O Vale do Divino Deleite 

 

No último dia de janeiro de 1984, recebi uma carta em télugo de Bhagavan que 

descreve a magnífica cascata de ananda (bem-aventurança divina) e prema que verte 

sobre a Terra durante Suas viagens e visitas externas. Naturalmente, Sua própria vida é 

uma saga de ananda e prema, mas podemos ver sua manifestação de forma ampliada 

quando Ele está em lugares distantes para realizar a missão para a qual veio. Baba 

escreveu essa carta em Seu retorno a Brindavan após uma viagem de dez dias ao Estado 

de Tamil Nadu. Temos aqui alguns trechos dela: 

 

“Cheguei a Madras no dia 18. Tinha sido organizada uma grande cerimônia. Prossegui, 

no dia 20, para Chengulpattu e concedi bem-aventurança a um grande número de 

pessoas ali reunidas. Também vi as atividades de serviço rural realizadas pelos devotos; 

nenhuma palavra pode descrever sua devoção e sentido de entrega. Dali viajei até 

Tiruchi, Madurai, Kodaikanal, Dindigul, Palani, Coimbatore, Salem, Krishnagiri, 

Dharmapuri e várias outras cidades. 

Em todos os lugares, havia um mar de pessoas aguardando pela chegada de Sai. Pessoas 

alinhavam-se por quilômetros nas margens da estrada; cantavam bhajans (cantos 

devocionais) e dançavam em êxtase. Quando Swami chegava a suas cidades, gritos de 

“Sai Ram” e “Jai” enchiam o ar, e elas celebravam a chegada de Sai estourando rojões. 

Sua alegria e felicidade, que eram ilimitadas, surgiam sob a forma de rios de lágrimas 

caindo de milhares de olhos; estavam intoxicadas pela ambrosia do amor divino. Essas 

cenas podiam tocar e transformar qualquer coração. 

“Onde quer que Eu fosse, havia milhares de pessoas esperando pelo darshan. Elas 

vinham de cidades e aldeias em ônibus especiais, carros, caminhões, carros de boi e 

charretes. Nossas organizações em Tamil Nadu adotaram trezentas aldeias, e visitei 

quase todas, levando uma felicidade imensa para aqueles aldeões. Centenas de 

acampamentos médicos foram providenciados para estas aldeias, e centenas de milhares 

de pessoas foram tratadas e receberam medicação gratuita. Também foram realizadas 

alguns milhares de cirurgias totalmente sem custo. Os aldeões também ganharam saris e 

dhotis. Um mero vislumbre de Swami fazia-os dançar de alegria. 

“Tudo isso precisa ser visto e vivenciado, não pode ser escrito. A glória e a grandeza de 

Swami precisa ser vista em outros locais de fora. As pessoas que vivem em Prasanthi 

Nilayam são como sapos na lagoa; não compreendem a glória de Swami, porque Ele 

está sempre disponível para elas. Milhões de devotos esperam por uma oportunidade de 

cair aos pés de Swami; estão prontos até para sacrificar suas vidas somente por essa 

oportunidade preciosa. Apesar das multidões imensas, a disciplina era exemplar. 

Bhajans – um tratamento para os ouvidos; a visão – uma festa para os olhos. O coração 

derrete, desfaz-se; a organização foi maravilhosa! 

“Tendo então completado o digvijayam – a marcha triunfante – retornei somente ontem 

para Bangalore. Como os rapazes aqui oraram pela celebração do dia anual do albergue 
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no dia 5, permanecerei até então, quando voltarei para Prasanthi Nilayam. Minhas 

bênçãos para todos os rapazes.  

Baba.” 

 

As cenas maravilhosas descritas na carta se repetiram em lugares diferentes por todo o 

país, nos seis anos, entre 1980 e 1985. Este capítulo traz o relatório encantador de Sua 

visita a Délhi e à Caxemira, entre os dias 1º e 18 de junho de 1980. 

 

   *   *   *   

 

Era uma gloriosa manhã de domingo em Brindavan. Os alunos reuniram-se do lado de 

fora da morada de Baba para receber o darshan. A expectativa enchia o ar, o silêncio 

que permeava a atmosfera era sublimado pela melodia dos bhajans cantados pelos 

devotos a certa distância no galpão “Sai Ram” sob a imensa árvore. Quando Baba 

surgiu do mandir, sorria, e Seus olhos radiantes piscaram alegres. 

Olhou para os rapazes e perguntou: “Quando vão começar as provas?” 

– Na próxima semana, Swami! – responderam eles em coro. 

– Estudem bem para conseguir a classificação ‘excelente’. Irei à Caxemira e levarei 

somente aqueles que conseguirem nota máxima. Os preparativos já estão sendo feitos. 

Vamos fretar um avião. 

Enquanto caminhava pela alameda, flanqueada pelos rapazes, em direção à congregação 

de devotos no galpão ‘Sai Ram’, Ele repetiu várias vezes: “Excelente... Caxemira, 

Excelente... Caxemira...” 

A animação adicionou-se à expectativa dos rapazes, e doces sonhos de uma viagem ao 

“paraíso”, na companhia de Deus, nasceu em inúmeros corações. Naquela tarde, Baba 

disse novamente: “Levarei à Caxemira aqueles que conseguirem a classificação de 

‘excelente’. Quantos de vocês irão?” Todos os alunos, instantaneamente, levantaram as 

mãos.  

– Têm certeza? – Ele perguntou. 

– Sim! – Eles bradaram. 

– Vamos ver, vamos ver. Vocês devem desenvolver também a devoção e a disciplina – 

acrescentou Baba. Significava que aqueles que aspiravam ir à Caxemira com Bhagavan 

teriam de assegurar o ‘excelente’ não somente na prova que fariam na Universidade, 

mas também na prova da vida que seria conduzida por Ele! 

Alguns anos se passaram, mas a viagem à Caxemira permaneceu indefinida até o 

primeiro dia de junho de 1980. Naquela manhã significativa, o próprio Bhagavan 

contou o número de rapazes, que então haviam se tornado professores na Universidade, 

e alguns seniores que foram escolhidos para acompanhá-Lo à Caxemira: 

– Um, dois, três... dezessete, e Eu, dezoito membros. Muito bom, é o número divino! 

Eles haviam se reunido na presença de Bhagavan pouco antes de deixar Brindavan. Um 

dos rapazes do afortunado grupo escreveu depois sobre o momento eletrizante: “Mal 

pude acreditar! Que glórias e maravilhas iríamos testemunhar? Quais mahimas 
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(milagres divinos) e lilas (brincadeiras divinas) observaríamos? Quais grandezas e 

glórias seriam reveladas? Esses eram os pensamentos que passavam em nossas mentes.” 

O avião transportando o Senhor e Seus escolhidos deixou Bangalore às 11h45min, rumo 

a Nova Délhi. Houve uma pequena parada em Hyderabad. Bhagavan utilizou o pequeno 

intervalo para conferir o darshan a uma imensa congregação de devotos que tinham 

vindo das cidades-gêmeas de Hyderabad e Secunderabad. Os devotos estavam 

emocionados com a inesperada boa fortuna que os havia colhido. 

O avião chegou ao aeroporto de Palam em Délhi às 15h. Bhagavan emergiu dele sob 

uma aclamação de milhares de devotos que tinham buscado a melhor posição no 

aeroporto para receber o darshan. Sri Sohanlal, que por anos era um fervoroso devoto 

de Bhagavan, e presidente das Organizações Sri Sathya Sai de Nova Délhi, teve a boa 

sorte de hospedar Baba em sua residência, na Golf Links, 16. Era também o principal 

arquiteto da viagem a Délhi e à Caxemira. Quando a escolta de Bhagavan aproximou-se 

da Golf Links, podiam-se ver milhares de carros estacionados até a dois quilômetros de 

distância da residência. Havia um mar de gente à volta. Era espantoso ver milhares de 

homens e mulheres – jovens e velhos – esperando, sob um calor opressivo, somente 

para ter um vislumbre do Avatar. Isso explica por que o Senhor escolhe esta terra para 

nascer várias e várias vezes. Romain Rolland, o filósofo e escritor francês disse: “Se 

existe um lugar na face da terra que desde os primórdios dos tempos, quando o homem 

começou o sonho da existência, tem sido o lar para os mais elevados sonhos de todos os 

homens vivos, esse lugar é a Índia”. A cena em torno da Golf Links, 16, naquele dia, era 

indicativo da brilhante tradição espiritual e de uma poderosa herança cultural do país 

mesmo na crescente era do materialismo. O poder de bhakti (devoção a Deus) – a alma 

da Índia – foi amplamente demonstrado para todos os que viram aquelas cenas de 

estremecer a alma naquele e nos dias que se seguiram. 

Naquela noite, uma reunião caleidoscópica dos grupos representativos da capital do país 

aconteceu dentro e em torno daquela residência, para prestar sua homenagem ao Avatar 

da era e para receber Seus conselhos, conforto e paz mental. Príncipes e pobres, eruditos 

e iletrados estavam todos juntos. Eram juízes, membros de corpos diplomáticos, 

ministros dos governos estaduais e central, membros do parlamento, políticos 

representando várias ideologias políticas, membros da burocracia da capital, industriais 

e também dignitários estrangeiros. Baba passou entre eles com Sua misericordiosa 

felicidade e distribuiu Seu amor a todos. Em Suas próprias palavras, Ele “carregou as 

baterias dos regentes da nação”! Também chamou alguns para o presente especial, 

muito desejado por todos, de uma entrevista pessoal. Um deles foi Sri Sanjay Gandhi, 

abençoado junto com sua família. 

No dia seguinte, houve uma grande reunião de devotos vindos da capital e dos 

subúrbios. Pessoas de cidades e aldeias próximas também se reuniram em Délhi na 

esperança de serem abençoadas com o darshan. Após conceder o darshan à grande 

multidão e aceitar o arati (queima da cânfora) no final dos bhajans, Baba saiu para ver 

o local adquirido para o estabelecimento de uma escola na capital. Enviou outros 

membros do grupo para visitar o Birla Mandir, o Forte Vermelho, o Qutub Minar e 
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outros locais importantes na cidade. Houve outro darshan e uma sessão de bhajans ao 

anoitecer. 

Naquela noite, quando os membros do grupo reuniram-se em torno de Baba, Ele deu 

uma suéter a cada um, dizendo: “O tempo em Srinagar é muito frio, e vocês precisarão 

de uma roupa quente... Iremos para a Caxemira amanhã; terão de levantar bem cedo.” 

Uma deliciosa sensação de antecipação encheu seus corações; muitos deles nem 

conseguiram dormir naquela noite. Na manhã seguinte, Bhagavan entrou em seus 

quartos às 3h30min para verificar os preparativos da viagem. 

 

   *   *   *    

 

Na manhã de 3 de junho, o avião para Jammu, com Baba e Seu grupo, saiu de Délhi às 

6h10min. Houve uma pequena parada no aeroporto de Chandigarh, onde, novamente, 

havia uma enorme reunião de devotos, que tinham chegado antes do amanhecer. Havia 

homens, mulheres e crianças cantando bhajans com fervor; sua sede pelo darshan 

estava expressa no coro animado de Jai Bhagavan Sri Sathya Sai Babaji ki...jai, jai, jai! 

Primeiro, Bhagavan acenou-lhes com Seu lenço pela janela do avião como sinal de Sua 

bênção. Mas eles não se deram por satisfeitos; imploraram a Sai Baba pelo darshan! 

Tocado pela devoção sincera, Bhagavan saiu do avião para a luz dourada do sol 

nascente e seguiu em direção a Seus queridos devotos. Nenhum poeta pode descrever a 

alegria que preencheu os corações deles e transbordou sob a forma de lágrimas 

espontâneas. Baba também abençoou os funcionários do aeroporto com Suas palavras 

amorosas. Quando voltou ao avião, podia-se quase tocar a sensação de realização deles. 

Swami Karunyananda, que era o membro mais antigo do grupo, ficou comovido até às 

lágrimas com a intensa devoção do povo dali e com a reação de amor do Senhor. 

Exclamou: “Quem disse que isto é a Kali Yuga? Eu lhes digo, isto é a Sathya Yuga!” 

O avião sobrevoou a imponente cordilheira dos Himalaias, o glorioso rio Sutlej, a 

represa Bhakranangal e pousou no aeroporto de Jammu às 9h15min. Quando Baba 

desceu pela escada do avião, a pista vibrou com Jai Sai Ram... Jai Sai Ram vindo da 

multidão. O General S.P. Malhotra, Comandante do Exército do Comando do Norte, 

estava ali para receber Bhagavan. Ele foi abençoado com a boa sorte de hospedar Baba 

e Sua comitiva em Jammu e na Caxemira, o que fez com grande segurança e 

competência. 

 A carreata, aberta pelo Mercedes branco conduzido pelo Coronel Beri, o qual 

transportava Baba, foi até a caserna dos oficiais a dez quilômetros de distância, onde 

centenas de oficiais estavam reunidos. Muitos deles já tinham estado anteriormente com 

Baba. Ficaram imensamente felizes quando Baba os reconheceu e dirigiu-Se a eles com 

amorosas bênçãos. Após o desjejum, o comboio foi para o quartel general em 

Udhampur. Foi uma viagem agradável através de uma estrada ladeada por álamos e 

cedros, passando por colinas e vales salpicados por aldeias minúsculas em meio a um 

verde encantador. 

O grupo chegou a Tara Mount, residência do General Malhotra, onde deveria se 

hospedar naquele dia. Baba entrou na casa e ficou satisfeito com as providências 
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tomadas. Passou um bom tempo com os membros do grupo nas cercanias bem cuidadas 

da casa, apreciando a flora e a fauna. Sentíamos Purusha e Prakriti – Criador e Criação 

– em perfeito uníssono ali! 

Houve um encontro público no Army Gymkhana Club em Udhampur naquela noite. 

Toda a cidade reuniu-se nos vastos gramados do clube. O teatro ao ar livre, rodeado 

pelas montanhas majestosas, parecia um anfiteatro. O General Malhotra deu as boas-

vindas a Bhagavan e congratulou-se com os residentes da cidade pela sorte de ter Deus 

entre eles. Então, a voz de Bhagavan encheu o ar e foi direto ao coração de cada um. 

Exaltou o grupo, que consistia principalmente de pessoal da defesa, a traduzir o seu 

amor por Deus em virtudes de honestidade e clemência em suas vidas diárias e a 

dedicar-se ao serviço de nossa pátria. No final do discurso, Baba cantou alguns bhajans, 

o que elevou os soldados e os oficiais às alturas. 

Após o retorno a Tara Mount, Baba foi para casa e passou algum tempo no salão de 

puja
8
. Depois foi para o jardim, seguido pelo General Malhotra, e passeou pelos 

gramados. Expressou o Seu apreço pela paz, serenidade e beleza que davam um encanto 

paradisíaco ao local. Mais tarde, em resposta a um pedido do General, Ele abençoou 

algumas pessoas afligidas por sérios problemas físicos e mentais. Aquele dia sozinho 

havia levado paz, consolo e bênção a milhares de pessoas em Nova Délhi, Chandigarh, 

Jammu, Udhampur e várias aldeias próximas. 

 

  *   *   * 

 

O sol nascente da quarta-feira, dia 4 de junho, encontrou Bhagavan Baba e Seus alegres 

companheiros de Brindavan viajando para Caxemira na autoestrada Jammu-Srinagar. O 

imperador mongol Jehangir, próximo de morrer e ansiando por ter uma visão da 

Caxemira, descreveu o vale como “aquele jardim de primavera eterna com seus prados 

agradáveis e cascatas encantadoras impossíveis de serem descritas”. O carro branco com 

Bhagavan e o General Malhotra liderava o ônibus cheio de jovens ansiosos e 

esperançosos, que se congratulavam pela sua boa sorte. O rio Chenab corria quase 

paralelo à estrada, e nuvens brancas perambulavam pelo céu de profundo azul. 

O cortejo fez uma pequena pausa em Patnitop – o belo prado a uma altura de dois mil e 

quatrocentos metros. Após a viagem ter recomeçado, Baba escolheu derramar Seu amor 

sobre Seus escolhidos acompanhantes e foi para o ônibus. Andando para cima e para 

baixo dentro do ônibus, tinha uma palavra carinhosa para cada um. O ônibus seguiu 

viagem com o carro atrás dele. O amor de Baba pela natureza ficava evidente quando 

apontava a Seus companheiros um pico prateado brilhando distante, ou um riacho 

gorgolejante abaixo, e, depois, o voo dos pássaros. Foi um festival de alegria. 

Quando os veículos saíram do túnel Banihal, surgiu a visão emocionante do tapete 

mágico do vale da Caxemira. Não é preciso um coração poético para compreender por 

que os imperadores mongóis chamavam aquele vale de paraíso. O vale era um mar de 

campos verdes magníficos, cortados por estradas de álamos altos, pontilhado de 
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 Salão de Puja é um lugar de prática de rituais de adoração, práticas religiosas. 
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pomares cuidadosamente plantados com macieiras, ameixeiras e amendoeiras. 

Rodeados por todos os lados por um anel de montanhas e riachos impetuosos, o vale era 

magnífico. À tardinha, o grupo chegou a Verinag, a pequena e pitoresca aldeia na 

encosta do Hindukush, de onde o rio Jhelum inicia a sua longa viagem até o seu distante 

destino. Centenas de devotos esperavam ansiosos pela chegada de Bhagavan. Aplausos 

estrondosos ecoaram quando Ele desceu do ônibus. Foi recebido com uma oferta de 

rosas de vários matizes. Baba andou por entre a multidão e abençoou-a. A viagem para 

Srinagar foi reiniciada após um saboroso almoço oferecido com amor pelos devotos. 

Eles chegaram a Srinagar alguns minutos depois das quatro horas. Prasad Villa, a 

residência do Comandante do Exército dali, esperava para receber Bhagavan. Quando o 

grupo entrou na sede, podiam-se ouvir os bhajans cantados pelos devotos animados, 

reunidos sob uma enorme tenda. A Sra. Prem Malhotra recebeu Bhagavan na Villa, com 

uma oferenda de uma guirlanda e o arati. Após alguns minutos, Baba saiu da mansão, 

parou no gramado e olhou à volta, apreciando a beleza sublime do local. Podia-se ver o 

templo de Shankaracharya no alto de uma colina próxima. Aquele grande advaitin
9
 de 

Kerala tinha santificado aquele lugar com sua presença, vários séculos atrás. Então 

Baba caminhou até a multidão extasiada e abençoou-a. 

Naquela noite, alguns dos mais antigos do grupo pediram a Bhagavan que visitasse o 

famoso Shalimar Bagh, na cidade. Ele recusou, dizendo: “É um jardim muito bem 

cuidado, com fontes e lagos naturais. Se Eu for até lá, haverá grupos enlouquecidos de 

pessoas que destruirão o jardim”. Mas, eles e os mais jovens continuaram a insistir. 

Achavam que a notícia da chegada de Bhagavan ainda não se tinha espalhado pela 

cidade. Baba aceitou relutante os pedidos. Planejaram ir na manhã seguinte bem cedo, 

antes que a cidade despertasse, para que a multidão pudesse ser evitada. 

O grupo estava nos portões do jardim às sete horas. Não havia muitas pessoas lá. 

Quando Baba entrou no jardim, o vigia correu até uma roseira, pegou algumas rosas, 

sem importar-se com os espinhos que o feriram, correu de volta até Baba e caiu a Seus 

pés. O grupo então prosseguiu. Dois jovens vestidos com roupas modernas vinham pelo 

lado oposto. Olhando para a aparência deles, os rapazes ficaram um pouco apreensivos. 

Mas assim que eles viram Baba, correram até Ele e caíram a Seus pés. De repente, 

gritos altos de “jai, jai” foram ouvidos por trás, e houve uma grande comoção. Tanto os 

mais velhos como os rapazes aturdidos olharam para trás e, para seu terror, viram 

centenas de pessoas pulando sobre os portões fechados. Com total descaso pelos 

canteiros, pelas áreas enlameadas e os espinhos, eles corriam por toda parte para 

arrancar as rosas. Os que conseguiam dirigiam-se para Baba, que olhou para os rapazes 

e disse: “Eu não falei ontem? Vocês não ouviram, e vejam agora. Se o jardim ficar 

destruído, dirão que a culpa é de Sai Baba!” Dizendo-lhes que andassem por todo o 

jardim, Ele imediatamente retornou para Prasad Villa. Todo o grupo sentiu remorsos 

pelo erro de não dar ouvidos às palavras de Baba. Compreenderam também sua 

ignorância quanto ao poder magnético de atração de Bhagavan. E tiveram uma ampla 

experiência deste poder imenso nos dias que se seguiram. 
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*   *   * 

 

Srinagar possuía um ativo Centro Sri Sathya Sai com unidades de Mahila Vibhag 

(divisão feminina de serviço), Sevadal (grupo de serviço voluntário) e Balvikas 

(educação espiritual para crianças). Os bhajans eram cantados em vários locais da 

cidade e atividades de serviço realizadas em hospitais, escolas e prisões. Membros de 

todas as religiões tomavam parte nas atividades do Centro, com o sentimento de 

fraternidade entre os homens. Eles tiveram uma experiência direta da paternidade de 

Deus na noite de 4 de junho de 1980. Quando as notícias da chegada de Bhagavan 

espalharam-se pela cidade, o número de pessoas chegando a Prasad Villa em busca do 

darshan cresceu em progressão geométrica dia após dia. Hindus, muçulmanos e cristãos 

chegavam aos milhares ao templo do “Deus ambulante”; havia também muitos 

estrangeiros. As estradas que conduziam ao santuário vibrante do Deus amoroso 

estavam congestionadas. Havia pessoas em toda parte, competindo e empurrando para 

ter uma visão de relance daquela túnica vermelha. Bhagavan não os desapontou. 

Um dos jovens professores que teve a sorte de testemunhar aqueles dias disse: “Ele 

passava entre eles curando doentes, confortando os sofredores, consolando os aflitos, 

imprimindo o emblema da Divindade em cada coração. Já tínhamos visto multidões 

formando-se antes, mas nada semelhante àquilo. A simples visão da túnica vermelha era 

suficiente para que as pessoas chorassem – literalmente. Muitas choravam alto, pedindo 

que Ele as abençoasse. Algumas, incapazes de resistir ao chamado do Divino, rompiam 

as barreiras e caíam a Seus pés, derramando sua angústia para receber em seu lugar a 

bênção e o vibhuti. A notícia era que DEUS chegara. A cidade ficou em chamas com a 

Estampa da Eternidade: o próprio Senhor.” 

O fluxo de visitantes não terminava. Oficiais do exército, policiais, comerciantes, 

funcionários do governo, aldeões, eremitas, monges peregrinos, doentes e sofredores 

afluíam para Ele, onde quer que estivesse. Os governantes do estado não ficaram para 

trás. No dia 6 de junho, o Primeiro-Ministro, Sri Sheik Abdullah, chegou e ofereceu 

suas homenagens ao divino visitante. Voltou depois com a família inteira e alguns 

ministros nos dois dias subsequentes, em busca das bênçãos de Bhagavan. Sua 

Excelência Sri L.K. Jha, Governador de Jammu e da Caxemira, veio com sua esposa na 

noite do dia 10 de junho, prestando sua homenagem a Baba. 

 

   *    *   * 

 

Cada um dos dez dias em que Bhagavan esteve na Caxemira (de 4 e 14 de junho) foi 

repleto de eventos. Sua mera presença espalhava uma aura de paz e alegria sobre o vale. 

Aqueles foram dias especiais e únicos para os felizes membros do grupo que viajaram 

com Ele. Além de serem recipientes do Seu generoso amor e graça, eles foram 

abençoados com a oportunidade singular de testemunhar muitos sinais e maravilhas da 

Divindade, que encarnou em seu amado Swami. Vamos ouvir palavras de êxtase de um 

daqueles jovens professores: 
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“Os eventos mais gloriosos e extraordinários em toda a jornada foram os mahimas do 

Senhor, o esporte divino da criação, que aquela ‘pequena mão morena’ de Deus tantas 

vezes demonstra – um controle real sobre a natureza e seus elementos. Sinais de graça e 

amor materializados por Ele foram distribuídos entre vários devotos. Contudo, alguns 

incidentes foram notáveis pela sua singularidade, pois lembraram aqueles dias em que 

Bhagavan realizava Suas lilas nas areias do Chitravati, onde essas maravilhas foram 

testemunhadas. A primeira ocorreu em Dachhigam, um recanto silvestre de rara beleza 

– o vale mais encantador da Caxemira. Um fluxo profundo de espiritualidade prevalece 

no silêncio, e, quando o próprio Senhor encontra-Se envolvido pela Sua hábil arte, a 

autenticidade daquelas palavras de Keats torna-se evidente: ‘A beleza é a verdade, a 

verdade é a beleza; isso é tudo que sabemos na Terra e tudo o que necessitamos saber’. 

Que alegria indizível, que prazer indescritível! A natureza cantava hinos de louvor ao 

Senhor em silêncio, as flores ‘pediam pela indulgência de um momento para estar ao 

Seu lado’
10

, e os espíritos elevavam-se às alturas em completo êxtase. Deus é beleza, a 

beleza é Deus – Sathyam, Sivam, Sundaram. O primeiro plano, o fundo, a imagem e o 

objeto haviam se unido em uma bela entidade. Fragmentos perdiam a sua identidade... 

– Há alguma areia perto? – perguntou o Senhor.  

– Sim, Swamiji. Existe um regato que passa próximo, e em seu leito deve haver alguma 

areia. 

– Venham, vamos descer. 

Todos ficaram curiosos. Por que este repentino êxodo até a areia quando a natureza é 

rica em vegetação?  

– Ah, aqui está ótimo – disse o Senhor, separando uma pequena porção de areia 

próximo ao regato. Sentou-se sobre a areia. 

– O que está acontecendo? – era o pensamento de todos. O sol agora mergulhou em 

humildade e espreitou o círculo que tínhamos feito em torno de Bhagavan, formando 

um halo brilhante em torno d’Ele. Raios de luz fulgurante passavam através de Sua 

coroa de cabelos. Quando todos haviam se reunido, Bhagavan começou a traçar algo 

sobre a areia. Os movimentos em onda, que Ele muitas vezes faz com Sua mão, agora 

trabalhavam sobre a areia, formando um desenho. Quando a obra de arte estava pronta, 

Ele mergulhou Suas mãos vazias na areia, sacudiu por um instante e trouxe um prato de 

ouro, de tamanho aproximado de 15 x 15 cm, contendo as imagens do Senhor 

Badrinarayana e a Deusa Lakshmi. 

– Passe adiante – disse o Senhor, como se nada tivesse acontecido, e continuou sentado 

feliz, enquanto todos estavam excitados, cheios de alegria, tirando fotos, cantando em 

Seu louvor, observando aquela peça da criação, tocando-a, adorando-a e registrando em 

nossas mentes, com um sentimento de assombro, a glória de Sathya Sai. Essa foi a 

primeira vez que vários de nós tivemos o privilégio de observar uma criação desse tipo. 

Mas isso não foi tudo. 

– Alguém tem uma caneta? – perguntou o Senhor.  

                                                           

10
 Referência à obra Gitanjali do poeta Rabindranath Tagore. 
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Alguém perto imediatamente passou uma para ele. Ele a pegou em Suas mãos e 

começou a desenhar alguma coisa na areia – um movimento de rotação, um toque aqui, 

um acabamento ali – Suas pequenas mãos vazias mergulharam novamente na areia. 

O que era aquilo? Nossos corações pararam de bater. Todos esticaram o pescoço. As 

câmeras estavam prontas. Esperávamos com os olhos arregalados. Então emergiu um 

lindo linga
11

 de cristal de 5 cm. Ele o levantou contra o sol... Maravilha indescritível! – 

“Este é o ‘sphatika linga’ (linga de cristal) instalado por Adi Shankara debaixo do 

‘hima linga’ (linga feito de gelo) na caverna de Amarnath” – revelou o Senhor. 

Em outra ocasião, enquanto estávamos sentados na margem do rio Liddar, próximo a 

Pahalgam – uma aldeia de pastores – o Senhor começou a falar sobre Sri 

Shankaracharya e seus monastérios. Sri Shankaracharya havia instalado um linga de 

grandes vibrações espirituais em Chidambaram. “E agora,” – disse Bhagavan, – “Eu 

lhes mostrarei uma réplica exata do chidambara linga instalado por Shankaracharya”... 

E da areia prateada surgiu um linga de cerca de 7,5 cm! Sua aparência era espetacular, o 

que nos fez fechar os olhos em adoração reverente – adoração a Bhagavan, a encarnação 

de Shiva-Shakti. 

– Isto é tudo tamasha (diversão, em hindi) – disse mais tarde. Para Ele, Senhor do 

universo, isso tudo é insignificante.” 

 

Durante a curta permanência com o Senhor naquela encantadora quinzena, eles viram 

várias facetas daquela “tamasha” da Sua mão. No jardim da casa de hóspedes, próximo 

do rio Liddar, no dia 9 de junho Baba pegou uma rosa e soprou sobre ela, e ela se 

transformou em um Shivalinga! Ele o deu ao Coronel Beri. Mais tarde, no mesmo dia, 

sentado na margem do rio, criou um pingente em que estava gravado um Srichakra 

(configuração mística que representa o princípio Divino). 

Daquela akshaya hasta (a mão com poder inesgotável) surgiram relógios para o General 

Malhotra e Sri Sohanlal, anéis para o General e o Major Kaul e caixas de vibhuti para 

Sri Sohanlal e o Coronel Beri.  

O relato do professor prossegue assim: 

“E dessa forma se passou cada dia daquela quinzena. Cada dia apresentava um novo 

começo, como se fosse um novo mundo. Durantes as noites, sentados no gramado ou 

em uma sala, o mestre expunha a sublime verdade do Vedanta ou a interpretação do 

mantra Gayatri. Em outros dias, falava sobre o propósito da vida e os desastres que o 

mundo enfrentaria se procurássemos o lado materialista. Muitas vezes, esclarecia 

dúvidas dos buscadores. Subíamos a alturas até então inimagináveis quando Ele falava 

do papel de buddhi (intelecto) na vida humana. Em alguns dias, cantava bhajans com 

Sua ressonante voz. Que maravilha! Que bem-aventurança absoluta!” 

Na verdade, a bem-aventurança absoluta para eles foi caminhar junto com Bhagavan, na 

tarde de 13 de junho, ao longo das águas rápidas do sagrado rio Sindhu, distante da 

cidade de Srinagar. Em um ponto encantador à margem do rio, Baba realizou o desejo 
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do grupo e parou para ser fotografado com eles. As águas do rio eram cristalinas, de 

modo que se podia ver a areia no leito. Como o rio brotava de uma nascente próxima 

nas montanhas, a água era rasa em muitos lugares – até menos de 30 cm. Para chegar ao 

Lago Manasbal, eles tinham de atravessar o rio em algum local. Foi inesquecível ver o 

Senhor suspendendo Sua veste com ambas as mãos e caminhar pela água com o 

majestoso andar de um cisne. Um verso do hino Sri Lalita Sahasranama revelou seu 

significado naquela visão maravilhosa: “Marali Mandagamaná Mahalavanya 

Shevadhih” (“A rainha dos cisnes, que tem um andar lento e majestoso, oceano de 

beleza”). Ele parou no meio do rio e olhou intensamente para o fluxo das águas plácidas 

e frias. Os alunos e os mais antigos que estavam perto d’Ele se esqueceram de si 

mesmos olhando para aqueles pés brilhando sob a água. O Senhor onisciente respondeu 

com um sorriso radiante. Antes de ir para o outro lado do rio, eles aspergiram gotas da 

água santificada em suas cabeças; sentiram-se redimidos da existência mundana, unidos 

ao seu Senhor e à Sua criação 

 

Quando o sol nasceu na manhã de 14 de junho, assinalou-se o dia da partida. Todas as 

coisas, boas e más, têm um fim. Mas, na percepção humana, as coisas boas terminam 

mais rápido e as más se arrastam. Cada membro do grupo de Baba sentiu que o tempo 

voara naqueles quatorze dias. Quando Bhagavan chegou ao aeroporto de Srinagar 

naquela tarde, havia uma grande multidão. A agonia da separação estava evidente em 

cada rosto, muitos molhados pelas lágrimas. Alguns soluçavam alto quando o Senhor 

entrou no avião. Homens e mulheres de várias correntes de fé ousaram ultrapassar a 

linha de guardas e investiram para obter mais uma visão rápida do Compassivo. 

Bhagavan sentiu sua ânsia e foi até a porta do avião. Parou ali e acenou para a multidão, 

transmitindo silenciosamente que permanecia com eles em todos os lugares e a todos os 

momentos. Parou ali, concedendo o darshan até o avião estar pronto para partir. 

Finalmente, o avião saiu para Délhi às 16h30min, e a multidão de devotos no aeroporto 

ficou a observar o avião até ele desaparecer no céu. 

 

Bhagavan ficou em Délhi nos dias 15 e 16 de junho. Despachou os membros do grupo 

para uma visita pela capital, enquanto continuava com a Sua missão de conferir ananda 

e prema a todos que chegavam até Sua presença. Visitou também lares de alguns 

devotos no dia 16. No dia 17, voou para Bombaim com o grupo. Naquele dia, em 

Dharmakshetra, encontrou os membros do Centro Sai e os organizadores da Terceira 

Conferência Mundial a acontecer em novembro de 1980. Na manhã do dia 18, Baba 

lançou a pedra de fundação de um salão em Dharmakshetra e, separando-se dos 

milhares de devotos ali reunidos, prosseguiu para Brindavan naquela tarde. Assim 

terminou um festival de dezessete dias de maravilha divina, quando as sementes da 

mensagem do Avatar foram plantadas em milhões de corações. 

 

                                                                                                                                                                          

11
 Pedra de forma oval que simboliza o Divino. (Para outros detalhes cf. Palavras de Sathya Sai, vol. 9 

(1969), cap. 03). 
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   *    *   * 

 

O General S.P. Malhotra não podia ter ideia da sorte que lhe trazia a vida quando foi 

nomeado Comandante do Exército do Comando do Norte em janeiro de 1980. Embora 

ele e sua esposa tenham recebido o primeiro darshan de Bhagavan Baba em 1974, em 

Ooty, quando ele comandava o Serviço de Defesa da Faculdade em Wellington, o ponto 

da virada de suas vidas veio quando eles visitaram Prasanthi Nilayam durante o festival 

de Mahashivaratri em 1976. 

Em outubro de 1980, quando o General Malhotra estava em visita oficial a Kamptee, no 

distrito de Nagpur, ele desenvolveu um herpes ocular. Não cuidou disso, pois estava 

preocupado com seu trabalho. O mal se agravou, produzindo bolhas que exsudavam na 

cabeça e no rosto. Foi levado para o Hospital do Exército em Délhi. Apesar do 

tratamento, sua condição deteriorou, e ele teve de encarar a perspectiva da perda da 

visão. Os médicos pareciam ter perdido todas as esperanças. Preso na cama do hospital, 

o general sentia-se desesperançado. Lembrou-se dos dias maravilhosos em que tinha 

convivido com Bhagavan em Udhampur e Srinagar, quando seus olhos viam a forma 

divina. Quando lágrimas de ansiedade correram de seus olhos, orou para que o seu 

amado Baba o ajudasse. A senhora Prem Malhotra foi até Prasanthi Nilayam em busca 

da graça do Senhor para seu marido. Sentou-se, em desalento, do lado de fora do 

mandir. Bhagavan veio até ela e perguntou: “Por que está preocupada? Ele ficará bem. 

Será preciso algum tempo.” – Depois disso, tudo começou a andar a favor do general. 

Seu médico, o Coronel Boparai, foi inspirado internamente a tentar uma injeção que se 

tinha mostrado ineficaz em outros pacientes. Mas ela funcionou bem no general, e a 

doença não progrediu mais. Os médicos disseram que as marcas da doença 

permaneceriam em seu rosto até o fim de sua vida. Disseram também que as pontadas 

nos olhos eram normais após um herpes. Quando liberado do hospital, ele foi 

aconselhado a não viajar e a proteger os olhos da poeira. 

O General Malhotra ignorou o conselho médico e viajou, de avião e por terra, até 

Prasanthi Nilayam para estar na presença do seu Senhor por alguns dias. Assim que 

Baba o viu na varanda do mandir, foi até ele e disse: “Eu lhe doei seus olhos”, – e 

aconselhou-o a parar de tomar os medicamentos. Baba também o convidou a jantar com 

Ele todos os dias. A compaixão de Baba o envolveu, e Sua graça aniquilou 

completamente a doença. Durante os jantares, que duraram uma semana, o olhar 

misericordioso de Baba estava voltado para o olhos do general sempre que ele olhava 

para seu Senhor. A dor excruciante reduziu-se gradualmente e, por fim, desapareceu 

completamente no final da semana. O mesmo aconteceu com as marcas no rosto. Em 

seu retorno a Srinagar, os médicos ficaram atônitos com a cura milagrosa que ocorrera 

pela graça de Baba. No ano de 2004, o General Malhotra e a Sra. Prem Malhotra 

disseram: “Trinta anos passaram-se desde que conhecemos Swami. Nossas vidas foram 

transformadas pelo Seu contato. Visitamos Baba regularmente duas vezes por ano, no 

Gurupurnima e em Seu aniversário. Cada visita nos recarrega e eleva nossos espíritos 

enfraquecidos. Seu darshan nos transmite a força para enfrentar os problemas e os 

desafios da vida diária.” 
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4 – Uma Universidade Autônoma para Resgatar o Ensino 

Superior 

 

Ao propor os ideais da educação, Baba aconselhou todos os educadores e pedagogos: 

“Quando um homem não está treinado para levar uma vida boa e sagrada, ensinar-lhe 

várias habilidades e truques pode torná-lo um perigo para si mesmo e para o mundo”. A 

validade desse conselho está dolorosamente refletida em uma carta aberta a todos os 

professores, escrita por um sobrevivente de um campo de concentração da Segunda 

Guerra Mundial: 

 

“Querido Professor, 

Sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum 

homem deveria testemunhar – câmaras de gás construídas por estudados engenheiros, 

crianças envenenadas por médicos cultos, bebês mortos por enfermeiras treinadas. 

Mulheres e bebês mortos e queimados por pessoas que passaram pelo ensino médio e 

por faculdades. 

Por isso, suspeito da educação. Meu pedido a você é que ajude seus alunos a se 

tornarem humanos. Seus esforços não devem nunca produzir monstros, psicopatas 

habilidosos, Eichmanns
12

 educados. Ler, escrever e saber aritmética são importantes 

somente se servirem para tornar nossas crianças mais humanas.” 

 

Essa carta simboliza o choro angustiado de uma humanidade ferida, que sofre pelos 

danos infligidos pela falta de humanidade do homem. Seu autor percebeu corretamente 

que a chave para resolver o problema da miséria humana está nas mãos de um professor 

ou educador. Em resposta a preces piedosas de uma humanidade sitiada, Bhagavan 

Baba, Mestre do Mundo, acionou uma revolução radical, porém silenciosa, na área 

pedagógica, que tem o potencial de mudar o curso da educação mundial. Falando sobre 

os males que afligem o mundo contemporâneo, Baba declarou: “A necessidade do 

momento não é a de uma nova ordem social, nem de uma revolução política ou 

econômica; precisamos hoje de homens e mulheres de caráter”. A verdadeira crise é a 

crise do caráter. Essa crise sem precedentes colocou o homem moderno em uma 

encruzilhada, onde a escolha está entre um ‘Novo Mundo’ e ‘Nenhum Mundo’. 

O que é o ‘Novo Mundo’? Não é um mundo sem sofrimento, mas um mundo onde o 

homem não imporá sofrimento sobre o homem. Não é um mundo sem trevas, mas um 

mundo onde o homem acredita ser capaz de dominar as trevas. Não é um mundo sem 

morte, mas um mundo onde o homem conhece o segredo da imortalidade. O ‘Novo 

Mundo’ não é um mundo que olha para Deus no Céu em busca da sua redenção, mas 

um mundo onde os homens dão as mãos a Deus na Terra para transformá-la no próprio 

Céu. Neste Céu na Terra, a ninguém será permitido passar fome ou não ter roupas ou 

                                                           

12
 Político da Alemanha nazista responsável pelo assassinato de milhões de inocentes. 
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abrigo; ninguém sofrerá por falta de medicamento e nem dos cuidados necessários. A 

nenhuma das crianças nascidas nesse ‘Novo Mundo’ será negada a oportunidade do 

direito à educação. Em resumo, o ‘Novo Mundo’ é um mundo onde as necessidades 

materiais básicas de todos são supridas, e onde o homem aprendeu a arte de viver em 

harmonia consigo mesmo, com seus companheiros e com a Mãe Natureza. 

Somente o ‘Novo Homem’ pode construir o ‘Novo mundo’. E somente a ‘Nova 

Educação’ pode formar o ‘Novo Homem’. Segundo o Dr. Vinayak Krishna Gokak, 

muito conhecido entre os literatos e educadores da Índia, e que foi o primeiro Vice-

Reitor do Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, o ‘Novo Homem’ não é na 

verdade novo; é uma síntese do ‘Novo’ e do ‘Velho’. Do mesmo modo, a ‘Nova 

Educação’ é uma combinação do ‘moderno’ com o ‘antigo’. Essa ‘Nova Educação’ já 

foi entregue ao mundo por Bhagavan Baba; ela é a realização da visão dos filósofos da 

educação de todos os tempos e de todas as terras, que declararam: “A alma da educação 

é a educação da alma”. E.F. Schumacher, um dos mais originais e profundos pensadores 

dos tempos atuais, escreveu em O Negócio é ser pequeno: “Os problemas da educação 

atualmente nada mais são do que reflexos dos problemas mais profundos da nossa era. 

Estamos sofrendo de uma doença metafísica, e, portanto, a cura deve ser metafísica. Se 

o atual temperamento antimetafísico continuar, a educação, ao invés de ser o maior 

recurso do homem, se tornará um agente de destruição”. A ‘Nova Educação’, que é o 

presente mais valioso de Bhagavan Baba para o mundo moderno, combina o físico e o 

metafísico em uma bela síntese; baseia-se na Filosofia Sri Sathya Sai de Educação 

Integral, que guia a administração das escolas e faculdades criadas por Baba. Essa 

filosofia de educação é ‘idealista’ em seus objetivos, ‘pragmática’ em sua abordagem, e 

‘naturalista’ em sua ambientação, e tem como meta moldar homens e mulheres 

integrados, proporcionando uma sadia educação aos três componentes da personalidade 

humana: corpo, mente e espírito. Os fundamentos dessa filosofia podem ser encontrados 

no Vidya Vahini – um tratado sobre educação escrito por Baba. 

 

   *    *   * 

 

A primeira instituição de educação superior fundada por Baba foi a Faculdade de Artes 

e Ciências para Mulheres em Anantapur, no ano de 1968; a segunda foi a Faculdade 

para Homens em Brindavan, Whitefiled, em 1969. Nessas faculdades residenciais 

podemos ver os gurukulas
13

 da antiga Índia em ambientes modernos. O princípio 

fundamental de se promover educação inteiramente sem custos para os alunos foi 

escrupulosamente seguido nesses modernos gurukulas estabelecidos por Bhagavan. 

Num tempo em que o materialismo mostra suas garras até no campo da educação, 

proporcionar uma educação gratuita em todos os níveis, incluindo a universidade, é 

quase um milagre. Em pouco tempo, essas faculdades ganharam reputação na esfera da 

                                                           

13
 Gurukula – residência onde o mestre e seus discípulos moravam. Alicerce da sociedade indiana, era o 

local onde se cultivava profundo conhecimento espiritual e mundano. 
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formação do caráter na educação superior, sob a orientação e supervisão diretas de 

Baba. 

Em 1979, foi estabelecida uma faculdade para homens em Prasanthi Nilayam. As 

faculdades em Prasanthi Nilayam e Anantapur eram filiadas à Universidade Sri 

Venkateswara, no Estado de Andhra Pradesh, e a faculdade em Brindavan, à 

Universidade de Bangalore, no Estado de Karnataka. Até os servidores mais chegados a 

Bhagavan ficaram surpresos quando, um ano após o início da faculdade em Prasanthi 

Nilayam, Ele revelou Sua intenção de instituir ali uma universidade autônoma e afiliar 

as outras duas a essa nova universidade. Existiam poucas instituições autônomas 

naquela época, e até faculdades com cursos de pós-graduação, lançados décadas antes, 

não conseguiam autonomia com facilidade. As Faculdades Sri Sathya Sai em Prasanthi 

Nilayam e Whitefield possuíam somente cursos de graduação, e a faculdade em 

Anantapur possuía, além dos cursos de graduação, somente um curso de pós-graduação, 

na língua local – o télugo. 

Naturalmente, não foi a primeira vez que Baba falou sobre uma universidade em 

Puttaparthi. Ele a mencionara pela primeira vez quase três décadas antes, em dezembro 

de 1951. Vamos ouvir a história contada por Sri N. Kasturi: 

“A escola secundária de Bukkapatnam foi a primeira aventura de Baba em promover e 

apadrinhar instituições educacionais para jovens. Ela recebeu a honra de ser conhecida 

pelo Seu nome. Ele, que era o Presidente do Comitê da Escola, sustentou-a desde o seu 

nascimento e continuou a ser Seu patrono e presidente até ela se tornar uma das 

melhores escolas no distrito, na área acadêmica e em outras.  

“O Dia da Escola seria presidido pelo Honorável Sri Koti Reddy, Ministro do Tesouro 

do Estado. Baba me conferiu o título de PhD Honoris Causa e elevou minha posição de 

Superintendente para Diretor no convite que mandou imprimir para enviar a todos os 

convidados. Lágrimas chegaram-me aos olhos quando vi meu nome no convite como 

‘N. Kasturi, Bacharel, Mestre, PhD, Diretor da Faculdade D.R.M. – Davanagere’. 

Naturalmente eu tinha a meu crédito uma série de teses incipientes sobre alguns 

assuntos com os quais tinha me dedicado para receber um PhD das Universidades de 

Madras ou de Mysore. Mas tinha falhado em todas as minhas tentativas nesse sentido. 

Por isso, tinha de confessar a verdade a Swami. Quando caí a Seus pés em 

Bukkapatnam e disse a Ele que não recebera o título de PhD, Baba sorriu, bateu nas 

minhas costas e disse: ‘Você é um PhD’. Sri Keshav Vittal, um antigo amigo meu, 

perguntou: ‘De qual universidade, Swami?’ Swami virou-Se para ele e respondeu: ‘Da 

Universidade de Puttaparthi!’”  

Portanto, a Universidade de Puttaparthi já estava em Seu plano mestre. 

Quando Bhagavan Baba resolveu que uma universidade seria fundada em Prasanthi 

Nilayam em 1980, as pessoas certas já estavam nas posições certas para trabalhar para 

que isso se tornasse realidade. Esse evento foi um ponto importante na marcha da Sua 

missão de Dharma Samsthapana (Estabelecimento do Dharma). Era necessária uma 

autonomia para que seus colaboradores assumissem a causa de infundir valores 

espirituais e morais na educação superior e atingissem a mistura correta da educação, 

sintetizando ‘computador’ com ‘cultura’. Baba escreveu no Vidya Vahini: “O aluno 
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precisa dominar dois campos de conhecimento para atingir a felicidade total e completar 

a sua realização: O primeiro é o do conhecimento ligado à Criação; o segundo é o 

conhecimento ligado ao Criador. O primeiro confere a ele os meios de vida; e o segundo 

garante a ele o objetivo supremo da vida.” 

Sri S.B. Chavan, o então Ministro da Educação no Governo da Índia, que havia 

reconhecido o imenso potencial do experimento educacional de Bhagavan, 

desempenhou um papel importante na realização da Universidade em Prasanthi 

Nilayam. O Dr. V.S. Jha, educador veterano e ex-Vice-Reitor da Universidade de 

Benares, chefiou o Comitê de Inspeção encarregado pela Comissão de Outorga de 

Universidade (UGC) para estudar o trabalho das Faculdades Sri Sathya Sai. Ele ficou 

altamente impressionado com o que viu nos três campi; ficou também admirado com o 

sublime impacto da personalidade e dos ensinamentos de Bhagavan Baba sobre os 

alunos e professores. Falando em um seminário sobre “Direcionamento dos Valores na 

Educação Superior” realizado sob orientação de Bhagavan na Faculdade de Brindavan 

em agosto de 1981, o Dr. Jha confessou: “Vim como crítico, e permaneço para orar.” 

Depois prosseguiu para declarar: “Os problemas enfrentados no direcionamento dos 

valores na educação superior já estão resolvidos com sucesso nas instituições de Baba. 

Espero realmente que, quando ela se tornar uma universidade, brilhe como um exemplo 

para todas as universidades na Índia e em todo o mundo.”  

Vários educadores eminentes de todo o país participaram daquele seminário de três dias, 

muito bem organizado pelos alunos da Faculdade. No final, o Dr. Jha confidenciou aos 

alunos: “Acredito que não preciso mais procurar pelo Vice-Reitor desta Universidade, 

pois já estive com vocês”. O glorioso relatório submetido pelo comitê foi um tributo ao 

maior educador de todos os tempos: Baba. Baseado na recomendação da UGC, o 

Governo da Índia conferiu o status de “Deemed University”
14

 à Faculdade em Prasanthi 

Nilayam. As boas novas foram anunciadas no apinhado salão Purnachandra em 

Prasanthi Nilayam, no auspicioso dia de Vijaya Dashami (último dia do festival de 

Dasara), em 8 de outubro de 1981. No mesmo dia foi realizado o bhumi puja (adoração 

cerimonial do solo antes da construção) para a edificação do Prédio Administrativo da 

Universidade na colina a sudoeste do mandir.  

Um passo importante na Revolução Mundial da Educação Sathya Sai foi dado em 22 de 

novembro de 1981, com a concessão do título “Deemed University” ao Instituto Sri 

Sathya Sai de Ensino Superior pelo honorável Presidente do Supremo Tribunal de 

Justiça da Suprema Corte da Índia, Sri Y.V. Chandrachud, na presença de Bhagavan 

Baba, que abençoou a Universidade, tornando-se seu Reitor. O Dr. V.K. Gokak disse 

aos seus alunos em uma ocasião posterior: “COMO VOCÊS SÃO AFORTUNADOS 

POR TEREM O REITOR DO UNIVERSO COMO REITOR DA SUA 

UNIVERSIDADE!” 

                                                           

14
 “Deemed University” é um status de reconhecimento e autonomia concedido pelo Governo da Índia. 

Com esse status a instituição ganha autonomia em fixar os trabalhos dos cursos e seus planos de 

ensino, bem como as normas de admissão, taxas etc. Tais faculdades são reconhecidas pela alta 

qualidade de ensino. 
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Em Seu discurso de bênção na função inaugural, Baba expôs os princípios e a prática da 

verdadeira educação, e acrescentou: “Este é o dia da inauguração do nosso Instituto. A 

jovem árvore foi plantada hoje. Os alunos são as raízes. A árvore crescerá majestosa 

com galhos em todas as direções; incontáveis flores se abrirão; ela concederá e 

promoverá paz e segurança para o mundo. Para isso acontecer, os alunos devem, como 

raízes que são, permanecer firmes e fornecer a sustentação. Sei que as raízes precisam 

ser regadas, e Eu o farei. Os alunos são tudo para Mim. Se Me perguntarem qual é a 

Minha propriedade, muitos de vocês acham que a resposta seria todos estes prédios, esta 

grande área de terra. Porém a Minha resposta é que toda a Minha propriedade consiste 

em Meus alunos. Eu Me ofereci a eles. Os alunos e os professores são os trunfos mais 

valiosos da Universidade; somente eles poderão fazer dela uma universidade ideal. 

Junto com as matérias ligadas ao conhecimento mundano, esta universidade conferirá 

instrução em ética, moral, bem como em códigos e práticas espirituais. Ela tem como 

seu objetivo o cultivo da pureza de mente e de virtudes – como lealdade à verdade, a 

devoção ao Supremo, disciplina e dedicação ao dever. Essas qualidades serão 

incentivadas e promovidas por esta universidade”.  

A universidade fundada por Bhagavan na véspera do Seu 55
o
 aniversário é a 

materialização da “Universidade dos Sonhos” de grandes luminares como Swami 

Dayananda Saraswati, Vivekananda, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi e Rabindranath 

Tagore, que adornaram o firmamento indiano durante o período incandescente do 

renascimento nacional. 

 

   *   *   * 

 

Os cursos de pós-graduação em Ciências e Humanidades foram iniciados na 

Universidade em junho de 1982, e a primeira convocação ocorreu exatamente um ano 

depois da sua inauguração. Uma das várias características particulares dessa 

universidade é que as datas do primeiro e do último dia do ano acadêmico, bem como a 

do dia da convocação, nunca foram alterados. O ano acadêmico tem início no primeiro 

dia útil do mês de junho e termina no último dia de março, sendo a convocação 

realizada no dia 22 de novembro de cada ano. O Instituto, que durante o primeiro ano 

possuía dois campi afiliados a ele – em Prasanthi Nilayam e Anantapur –, pôde garantir 

a filiação do terceiro campus em Whitefield com a devida permissão do Governo do 

Estado de Karnataka no ano seguinte e tornou-se único no sentido de possuir campi em 

mais de um estado. 

O prédio administrativo da Universidade foi inaugurado na manhã do dia da primeira 

convocação – 22 de novembro de 1982. A construção imponente e majestosa no alto da 

colina ficou pronta em doze meses. Recebendo a grande multidão que encheu o 

auditório Purnachandra e suas adjacências naquela manhã, o Dr. V.K. Gokak descreveu 

a construção como um farol para os educadores no mundo inteiro. Disse: “Esta estrutura 

magnífica guia as pessoas a Prasanthi Nilayam para embarcar em uma aventura 

espiritual. Sua arquitetura é uma mistura do estilo indo-sarraceno e de outros estilos 
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diversos, que estão integrados para refletir a harmonia das grandes religiões do mundo. 

Assim como o próprio Bhagavan, ela é uma mistura de tradição e modernidade.” 

Sri N.A. Palkhivala, renomado jurista, no primeiro discurso de convocação do Instituto 

naquela tarde proclamou: “O Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai marca o início 

da regeneração moral e espiritual de nosso país. É um grande experimento que 

representa os cinco ideais de Bhagavan – Sathya, Dharma, Shanti, Prema e Ahimsa. 

Não existem equivalentes precisos em língua inglesa para estes cinco termos. Dharma é 

‘obediência ao que não é forçado’
15

. Os alunos que absorveram o Dharma contribuirão 

para a ‘felicidade geral da nação’. A Índia tem se mantido unida pela sua lealdade ao 

Dharma através dos séculos. Shanti não significa simplesmente paz, mas sim ‘como 

dominar a sua alma antes da chegada do momento final’. O conceito de Prema encarna 

o antigo ideal da Índia de uma família humana unida pelo amor ao Divino. Ahimsa 

representa o sentimento de afinidade entre todos os seres humanos.”  

Ele concluiu seu brilhante discurso revelando esperança e fé no futuro do Instituto: “O 

Instituto formará homens e mulheres dedicados e bem estruturados que construirão a 

nação. Formará os líderes que resgatarão a nação da decadência moral e espiritual que a 

envolvem”. Esta era também a esperança e a fé de vários homens e mulheres 

conscientes no mundo inteiro, que observaram este experimento no campo da educação 

superior com grande expectativa; e a fé deles não foi desmentida. 

 

*   *   * 

 

Com o passar dos anos, o Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai fez um rápido 

progresso na direção dos seus objetivos, em todas as frentes. Aos seus alunos, uma 

educação acadêmica de alta qualidade foi implantada sobre as firmes bases da 

‘construção do caráter’. Recursos para pesquisa e concessão do grau de PhD foram 

fornecidos até mesmo ao primeiro grupo de pós-graduados da Universidade em 1984. 

Houve cuidado em observar para que as áreas de pesquisa em vários assuntos fossem 

socialmente relevantes e benéficas para as pessoas do povo. Houve um enorme sucesso 

no esforço da Universidade em infundir o idealismo nos jovens corações dos alunos. 

Nem é necessário mencionar que a base deste sucesso foi o amor incomparável de 

Bhagavan pelos Seus alunos. A juventude moderna que atravessava os portais da 

Universidade era atada por esse amor ao santificado caminho da devoção a Deus e da 

compaixão pelos seus companheiros. Abençoado por Bhagavan para servir como 

administrador dos albergues dos alunos em Prasanthi Nilayam e Brindavan desde 1983, 

fui uma afortunada testemunha do surpreendente milagre da transformação espiritual da 

juventude em larga escala por Bhagavan. Aqui está um episódio de um aluno que fez o 

curso de pós-graduação em 1983. 

                                                           

15
 Expressão famosa de um juiz inglês (década de 1920). Significa a obediência de um homem àquilo 

que ele não pode ser forçado a obedecer. Em oposição à lei imposta exteriormente, essa é a Lei 

autoimposta com base no discernimento correto sobre a Verdade. 
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Antes de contar a história, gostaria de falar um pouco sobre os acontecimentos que a 

antecederam. Cada aluno que é admitido no Instituto normalmente desenvolve um 

desejo de que Baba converse com ele e de que possa desfrutar a proximidade com Ele. 

A intensidade dessa aspiração pode variar de aluno para aluno, e também pode se alterar 

ao longo do período em que o aluno permanece no Instituto. Minha experiência nas 

duas últimas décadas convenceu-me, além de qualquer dúvida, de que Bhagavan 

abençoa, no momento apropriado, qualquer aluno que desenvolve e mantém uma 

aspiração sincera e forte à realização desse desejo. Isso está de acordo com a lei eterna 

que governa uma aspiração espiritual individual e a sua realização: “Busque, e receberá; 

bata, e a porta se abrirá”. Mas é preciso cultivar a paciência junto com a fé e esperar 

pelo momento da realização. A impaciência conduzirá somente à frustração e ao 

desespero. 

No antigo gurukula, presidido por um preceptor iluminado, alguns alunos escolhiam 

continuar ali mesmo depois de ter completado a sua educação, e auxiliavam na 

administração do gurukula ou na expansão das suas atividades. Esses alunos eram 

chamados de antevasins. Era o seu amor pelo preceptor e seu idealismo que os ligavam 

à sua alma mater. Mesmo em nosso moderno gurukula fundado e presidido por Baba, 

muitos alunos permaneceram como antevasins por absoluto amor pelo seu Reitor. Na 

época em que escrevi este capítulo, mais de cem alunos do Instituto haviam 

permanecido no Instituto fundado por Bhagavan em Prasanthi Nilayam e em Brindavan. 

Serviam, segundo suas capacidades, nos ashrams (eremitérios), escolas, faculdades, 

albergues e hospitais ali. Eis aqui a comovente história de Sri Nageswara Rao: 

Nageswara Rao formou-se com distinção no curso básico de Ciências na Universidade 

de Andhra. Tinha vindo de uma família de agricultores da região costeira de Andhra 

Pradesh e perdera a mãe ainda menino. Era fisicamente frágil, mentalmente forte e 

academicamente brilhante. Foi sua sinceridade em uma das sessões de trabalho social, 

em um domingo de setembro de 1983, que chamou a atenção de todos. Naquela manhã, 

os alunos estavam limpando os arredores do albergue. Como resultado de um 

entupimento na canalização de esgoto de um dos blocos de banheiros, havia um 

transbordo de material por trás do albergue. Um grupo de alunos não graduados tinha 

ido limpar a área, tendo Nageswara Rao como líder. Os meninos relutavam um pouco 

em fazer o trabalho devido à sujeira e ao mau cheiro. Enquanto vários hesitavam, 

Nageswara entrou na poça e começou a limpar usando os equipamentos. Então os 

outros meninos o seguiram; o local foi rapidamente limpo e também os canos. Depois, 

eu o chamei e o cumprimentei. Ele respondeu humildemente: “Senhor, não fiz nada de 

extraordinário. Não fazemos o mesmo em nossas casas? O albergue é o lar que nos foi 

dado por Swami.” Sua humildade e devoção a Baba tocaram meu coração. 

Nageswara Rao era bem constante em seus esforços no caminho espiritual. Ele me 

procurava com frequência e buscava ajuda e orientação. Uma vez, convenceu-se da 

eficácia da meditação na forma divina com atributos (saguna sakara), assumiu 

Bhagavan como seu Ishtadevata (deidade escolhida) e começou a meditar regularmente. 

Também se esforçava com sinceridade para praticar os ensinamentos de Baba em sua 

vida diária. Naturalmente, desenvolveu um forte desejo de desfrutar da proximidade 
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com Baba. Baba passava bastante tempo com os meninos na varanda do mandir. 

Andava entre eles e interagia com vários, todos os dias. Ficava entre eles e fazia 

perguntas sobre assuntos acadêmicos e outras atividades. Até explicava temas básicos 

da espiritualidade. Algumas sessões duravam mais de uma hora. 

Baba reconhecia e identificava vários meninos pelos rosto e até pelos seus nomes. Cada 

um esperava pela oportunidade de conversar com Bhagavan durante essas sessões 

esclarecedoras. Nageswara Rao não era exceção. Mas, no seu caso, esse momento 

afortunado não chegou no primeiro ano do seu curso de dois anos. Tinha visto Baba 

dirigir-Se a vários colegas de classe durante aquele período. Seu otimismo 

gradualmente cedeu ao desespero. Eu o encorajei a aguardar com paciência, sem 

desistir. Ele até quis ficar no albergue durante as férias de verão, para continuar a 

receber o darshan de Baba e esperar pela oportunidade. Mas, Bhagavan queria que 

todos os alunos fossem a suas casas e ficassem com os pais durante as férias. Ele foi 

para casa relutante, sendo o primeiro a voltar para o campus, quando o albergue reabriu. 

Nageswara Rao esperava ter a oportunidade, pelo menos durante seu segundo ano. Mas 

não conseguiu. O segundo ano chegou ao fim, e ele ficou totalmente atormentado. Após 

o exame final, veio até minha sala e rompeu em soluços, antes de conseguir falar. 

Lembrei-me de um verso de uma canção de Mira Bai: “Cultivo uma delicada plantinha 

de amor em meu coração com a água das minhas lágrimas, e agora essa planta cresceu 

robusta e espalhou-se por todos os lados, produzindo os frutos da felicidade!” 

Encorajei-o dizendo: “O coração de uma criança, cheio de amor por Swami, tem um 

tremendo poder de atraí-Lo. Ele já o dotou com esse imenso tesouro. Estou 

absolutamente seguro de que satisfará o seu desejo. O que você deseja realmente 

d’Ele?” Ele respondeu com as mãos juntas: “Quero estar com Ele durante a minha vida 

inteira e servir em Sua missão. Tendo me aproximado d’Ele, d’Ele não quero mais me 

afastar.” Algumas lágrimas ainda brilhavam como pérolas em sua face. Meu coração 

gritou de dor por ele; senti uma pontada de certeza. 

Assegurei-lhe: “Nada pode interpor-se entre você e Swami. Swami é somente puro 

amor e compaixão. Quando você tem a nobre aspiração em seu coração de se 

oferecer a Ele, como Ele negará isso? Posso dizer-lhe, pela minha própria 

experiência, que sua prece, sendo sincera, será atendida.” Contei-lhe, então, algumas 

das minhas experiências que falavam do poder da oração sincera. Pude ver 

esperança e luz em seus olhos quando ele deixou a sala. 

Bhagavan permitiu que os meninos ficassem no albergue durante as férias de verão. Foi 

o ano do 60
0
 aniversário do Avatar. Baba também permaneceu em Prasanthi Nilayam e 

proporcionou aos meninos e professores a oportunidade iluminadora de realizar serviço 

social nas aldeias próximas a Puttaparthi. Na verdade, também visitou duas aldeias, 

Kammavaripalli e Ammagondapalyam, junto com os meninos. Fez um discurso na 

primeira aldeia e inaugurou um templo recentemente concluído na outra. O próprio 

Bhagavan havia providenciado a construção daquele templo em uma localidade 

panorâmica aos pés de uma colina. Os meninos tiveram momentos maravilhosos 

durante as férias. Baba conseguiu dois ônibus para transportá-los até as aldeias. A cada 

manhã, abençoava os meninos e os enviava para as aldeias e, à tarde, distribuía frutas e 
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doces individualmente a cada um. Foi uma experiência estimulante para Nageswara 

Rao. Ele estava à frente da atividade de serviço. 

Os resultados das provas foram anunciados no fim das férias, e Nageswara conseguiu o 

primeiro lugar em sua turma. Aquela tarde trouxe em si o momento definitivo de sua 

vida. Baba saiu do mandir, olhou para os meninos reunidos na varanda para o darshan, 

e perguntou em voz alta para mim: “Quem é Nageswara Rao?” Meu coração quase 

parou de bater; vi Nageswara Rao levantando-se entre os meninos e indo até Baba. 

Lágrimas corriam de seus olhos, e os lábios tremiam com o choque de alegria. Quando 

ele se aproximou, Bhagavan disse-lhe com doçura: “Faça o padanamaskar (saudação 

tocando os pés)!” O menino caiu aos pés de Baba e começou a soluçar. Pude sentir o 

seu profundo sentido de realização. Baba o levantou e perguntou: “O que você quer?” 

No momento mais glorioso de sua vida, Nageswara emudeceu e não conseguiu 

expressar sua aspiração, guardada em seu coração havia tanto tempo. Mas o Onisciente 

tinha perscrutado seu coração. Baba disse: “Eu sei... Eu manterei você comigo. Você 

pode ingressar no Instituto como professor e também fazer seu doutorado.” 

Três anos depois daquela memorável tarde, Nageswara Rao tornou-se professor no 

Instituto e completou seu doutorado. Sua vida encontrou a plenitude ao tornar-se um 

instrumento sagrado nas mãos de seu Senhor. Seu caso é um exemplo em meio ao de 

tantas outras almas afortunadas. 

 

   *   *   * 

 

Muitos alunos das faculdades de Baba têm desempenhado papéis destacados em Sua 

missão de redenção do mundo. Cada um deles foi pessoalmente esculpido e moldado 

por Bhagavan para tornar-se um instrumento Seu, capaz e nobre. Sri Sreenivas, 

administrador do Albergue Universitário em Brindavan até 1984, encontra-se entre 

esses alunos. A história de como Baba o escolheu e o moldou é interessante e 

esclarecedora. 

Sreenivas era um garoto de somente sete anos quando viu Bhagavan pela primeira vez. 

Foi quando Baba visitou sua casa em 1963. Seu pai, Sri Raghavendra Rao, um oficial da 

polícia em Hyderabad naquela época, era uma pessoa muito agradável e educada, 

parecendo mais um filósofo do que um policial. Tinha bastante conhecimento sobre os 

assuntos da religião e era um praticante sincero da espiritualidade. A mãe de Sreenivas, 

a Dra. Rajeswari, uma dedicada médica no campo da obstetrícia e ginecologia, 

acreditava e praticava o ditado ‘Trabalho é Adoração’. Ela, no futuro desempenhou um 

papel importante na missão médica de Bhagavan. Sua história encontra-se no capítulo 

“O Divino Médico”. 

 

Várias características, tanto do pai quanto da mãe, estavam adormecidas no jovem 

Sreenivas em sua época de escola e puderam expressar-se muito depois em sua vida. Ele 

era considerado um “bom camarada” pelos colegas de escola e professores na Escola 

Pública de Hyderabad, onde completou seu curso básico em 1970. O menino, embora 

brilhante, encontrava pouco tempo para seus estudos acadêmicos em meio a várias 
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distrações, e logo atingiu o grau mais baixo possível no exame para a universidade. Ele 

e alguns dos seus amigos desejavam continuar os estudos na cidade de Bangalore, que, 

devido ao seu toque cosmopolita, acreditavam ser mais apropriada para o seu estilo de 

vida. Seus pais o tinham deixado por conta própria desde a infância; ao completar o 

ensino básico, sua escolha foi aceita. 

Raghavendra Rao acompanhou o filho a Bangalore na busca de um bom complexo 

universitário em que ele pudesse conseguir uma graduação em Comércio. O tio de 

Sreenivas, Sri Ramanaiah, também participou de seus inúteis esforços, porque as notas 

baixas do rapaz se mostraram um grande entrave nos sonhos de uma vida universitária 

na cidade. Antes de despedirem-se, encontraram o Coronel Joga Rao, primo distante de 

Raghavendra. Joga Rao, que se envolveu na construção da Faculdade Sathya Sai em 

Brindavan, examinou Sreenivas da cabeça aos pés e disse hesitante: “Existe uma 

faculdade começando em Whitefield. Você pode ir ver. Falarei com o Diretor-Geral... 

mas pode não ser o que o rapaz procura”. A última frase era, com certeza, resultado da 

aparência “moderna” exterior do rapaz, visível nas roupas e estilo de cabelo. 

Quando se encontraram com Sri Narender, o Diretor-Geral da Faculdade em Brindavan, 

eles receberam a recepção pouco calorosa que se esperava; as notas baixas do rapaz 

aumentaram o desconforto do Diretor. Ele não impediu a entrada de Sreenivas na 

Faculdade, mas quis que eles buscassem a bênção de Baba para a admissão ao albergue, 

obrigatório para todos os alunos. Disse também que Baba estava em Prasanthi Nilayam. 

Quando eles chegaram lá, disseram-lhes que Baba havia ido para Anantapur. Eles não 

desistiram. Por volta das oito horas da noite, quando chegaram ao campus em 

Anantapur, Baba já se havia retirado para descansar. A autoridade social de 

Raghavendra Rao, e o fato de Bhagavan ter visitado sua casa em Hyderabad, 

encorajaram o voluntário do ashram a levar o cartão de visita do visitante até o andar 

superior. Quando esperavam na varanda pelo retorno do voluntário, viram Baba 

descendo as escadas. Baba cumprimentou calorosamente o pai do rapaz: “Ó 

Raghavendra, como está você?” 

Raghavendra Rao adiantou-se, tocou os pés d’Ele e, respeitosamente, disse a Bhagavan 

do seu desejo de ter o filho admitido no albergue e na Faculdade em Brindavan. Baba 

perguntou-lhe: “Onde está o rapaz?” Raghavendra Rao apontou para o filho, que estava 

mais atrás, com as mãos postas. Baba foi direto até Sreenivas e, olhando em seus olhos, 

sorriu e disse: “Você é o Meu menino!” Aquelas poucas palavras tiveram um efeito 

mágico sobre o ser interior de Sreenivas, que, naturalmente, não as entendeu naquele 

momento. Ele sentiu uma imensa felicidade. Baba não só desconsiderou sua aparência 

externa de jovem moderno, mas mais que isso – houve algo poderosamente positivo 

naquele primeiro contato direto entre o menino e Bhagavan. Baba disse ao pai que o 

menino poderia ingressar no campus de Brindavan. 

Então Baba, rapidamente, voltou Sua atenção para o tio do rapaz, Ramanaiah, a quem 

tomou pela mão até o canto abaixo da escada. Era a primeira vez que Ramanaiah havia 

ido até Bhagavan. Houve uma conversa animada entre os dois, por mais de dez minutos, 

enquanto os outros se perguntavam qual seria o teor da discussão. Ramanaiah era um 

homem jovem, com cerca de vinte e oito anos e, como qualquer outro jovem adulto 
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moderno das cidades, ele era dado a buscar os prazeres e as diversões da vida. O 

assunto da conversa entre ele e Baba não podia ser algo profundo ou filosófico. Após 

dez longos minutos, Ramanaiah despediu-se de Baba. Baba abençoou a todos com um 

sorriso benevolente, levantou a mão e subiu as escadas. 

Tanto pai como o filho estavam extremamente curiosos para saber o que havia 

acontecido entre Baba e Ramanaiah, um total estranho a qualquer assunto religioso ou 

espiritual. Quando perguntado, Ramanaiah retrucou: “Não consigo entender esse Baba! 

Por que é que Ele vem me falar sobre os efeitos danosos das bebidas e me aconselhar a 

parar de beber? Não sou criança. Eu bebo, sim, ocasionalmente e gosto disso. No que 

isso me prejudica? E no final Ele me advertiu que um grande mal cairia sobre mim se eu 

não parasse de beber”. Ramanaiah parecia perturbado pelo conselho não solicitado. 

Porém, uma ano após aquele dia inusitado, as palavras de Baba mostraram-se proféticas. 

Ramanaiah tornou-se viciado, o que foi fatal para ele; morreu com somente trinta anos, 

deixando uma jovem esposa e um bebê no berço! 

Para Sreenivas, a vida em Brindavan era bem diferente daquela da Escola Pública em 

Hyderabad. Bhagavan não estava em Brindavan quando ele foi admitido lá. Não eram 

muitos os que entravam no complexo no qual menos de cem alunos viviam com alguns 

dos professores. Naquela época, o albergue e o prédio da Faculdade, localizados perto 

um do outro no ashram, bem como os recursos e as instalações, eram primitivos se 

comparados com os da Escola Pública. O alto e enorme fícus que ensombreava o 

complexo parecia observar de cima o pequeno albergue no lado norte. A única diferença 

entre o albergue e o prédio da Faculdade era que o telhado da Faculdade era novo, 

enquanto o do albergue parecia antigo. Naturalmente Sreenivas sabia que aquilo era 

uma improvisação no incipiente campus. 

Mas, para sua surpresa, não encontrou muita dificuldade em adaptar-se a seu novo estilo 

de vida, duro e exigente. Essa era uma característica importante da sua personalidade – 

ele encarava a vida tal como se apresentava. Provavelmente as orações da comunidade, 

que permeavam a vida no campus, e a serenidade no local amaciaram seu ser interior 

que, sem ele dar-se conta, ansiava por algo além dos confortos mundanos e uma vida 

cômoda. Parece que, até quando nascera, não chorara como os outros bebês! Os pais, 

alarmados, tiveram de lançar mão de meios artificiais para fazê-lo chorar. Ao começar, 

porém, não parou mais. Quando o pai buscou o conselho de um sadhu (homem santo) 

sobre o problema, ele lhe disse que o bebê devia ter sido um iogue que tinha vindo ao 

mundo em um estado de comunhão com Deus, e ficara triste por ter sido perturbado! O 

tipo de vida que ele levara antes de vir para seu lar espiritual falhara em extinguir os 

seus lamentos interiores. 

Bhagavan chegou a Brindavan alguns meses depois, e Sreenivas viu a vida no ashram 

mudar instantaneamente. A serenidade do lugar foi elevada às alturas por uma intensa 

atividade acionada pela simples presença de Baba. Havia um brilho novo nos antigos 

rostos familiares, que ele vira todos os dias à sua volta naqueles poucos meses. Baba 

preenchia os pensamentos e a mente de todos. Uma inexplicável alegria de antecipação 

e realização enchia o ar. Até o fícus, que ele via todos os dias, parecia ganhar um novo 

significado em sua existência quando a figura vestida de vermelho chegava, sentava-se 
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ou caminhava em torno da árvore. Certa manhã, quando Sreenivas esperava junto com 

os outros alunos do lado de fora do mandir, uma sensação indescritível de expectativa 

tomou seu coração. Baba surgiu e andava pelo caminho ladeado pelos alunos; no 

coração de Sreenivas havia um anseio irrepreensível de receber ao menos um rápido 

olhar de Baba. Sua aspiração foi alcançada quando Bhagavan olhou diretamente em 

seus olhos e sorriu. Sreenivas começou a chorar copiosamente e a soluçar. Nunca tinha 

tido uma experiência como aquela antes. As compulsões internas que guiam e moldam 

as nossas vidas estão além da compreensão de nossas mentes investigadoras. Bhagavan 

fora tocado pelas palavras não pronunciadas que emanaram do coração ardente de 

Sreenivas. Ele foi até o jovem aluno, tocou em sua cabeça e confortou-o dizendo com 

suavidade: “Não, não!” – Foi tudo que aconteceu externamente, mas havia muito mais 

fora do alcance dos olhos. 

Uma loucura indescritível pela forma de Bhagavan se apossou do coração de Sreenivas 

naquele momento. E ele não quis resistir, nem poderia. Tornou-se uma vítima desejosa 

de uma febre que o tomara; era difícil para ele dizer se isso trouxera angústia ou prazer. 

Se fosse angústia, havia uma doçura que a acompanhava. Bhagavan tornou-se o “único 

objetivo” de sua vida. Por todos aqueles dias e meses que Baba permaneceu em 

Brindavan, Sreenivas ficava do lado de fora da janela dos aposentos de Bhagavan entre 

doze e quatorze horas, de manhã até ao anoitecer. Não lhe passou nenhuma vontade de 

comer ou beber. Algumas vezes, o seu Senhor afastava as cortinas e reconhecia sua 

presença com um sorriso ou um levantar da mão. Mesmo que isso não acontecesse por 

dias seguidos, seu sacrifício continuava. Sua perseverança foi amplamente testada e 

finalmente recompensada com o presente da proximidade com o Divino. Baba começou 

a chamá-lo ocasionalmente para entrar, permitindo que se aquecesse na glória do Seu 

amor e graça. 

O elo suave ficava mais forte a cada dia; muitas lições foram ensinadas e aprendidas 

nesse processo. Sreenivas descobriu que o seu Senhor era um capataz exigente que não 

se satisfazia com menos do que uma concordância inabalável aos Seus comandos em 

todos os assuntos, grandes ou pequenos. Na verdade, não há nada grande ou pequeno 

para Ele. O que importa é a sinceridade total na abordagem da vida em todos os 

momentos e em todos os lugares. As indicações da onisciência e onipresença de Baba, 

vertidas em abundância sobre ele, algumas vezes o assustaram, em outras o 

intimidaram. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa para agradar seu Deus. Baba 

queria que ele fosse bom em tudo, incluindo nos estudos; aquilo não lhe deixou escolha 

senão estudar muito. Ele se saiu bem nas provas anuais realizadas pela Universidade de 

Bangalore. 

A vida era tranquila para Sreenivas, ou assim ele pensava. Havia momentos de grande 

alegria e êxtase, que preencheram sua vida durante aquele período. Mas no caminho 

para Deus havia também túneis de agonia a serem atravessados antes de se chegar ao 

destino. Sreenivas teve de passar por um desses túneis durante o seu segundo ano em 

Brindavan. Houve um período prolongado de férias intermediárias, que no final 

incluíam o festival de Navaratri (nove noites dedicadas à adoração da Mãe do 

Universo). Com a permissão e as bênçãos de Bhagavan, ele foi para Kumasi, em Gana, 
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para ficar alguns dias com sua mãe, que estava servindo lá como Diretora do Hospital 

Geral. A frivolidade da juventude o fez extraviar-se do caminho reto traçado para a sua 

vida por Baba. Provavelmente, um descuido infantil o fez pensar que Kumasi estava 

bem distante de Puttaparthi, onde Baba estava naquela época. Mas ele logo 

compreendeu essa tolice, e os dias na longínqua cidade, sem a proximidade de Baba, 

pareceram ficar mais compridos a cada hora que passava. Sua mente voltava para seu 

“Conquistador de Corações”, em Prasanthi Nilayam, muito antes de seu corpo. 

Sreenivas voltou duas semanas antes do festival e descobriu que o seu amado Deus já o 

tinha colocado na “oficina de reparos”. Baba recusou-se a olhá-lo, e sequer falava com 

ele. Parecia que ele não existia para seu Senhor. O poder de Baba para refrear o Seu 

amor só se equipara ao seu poder de doá-lo. Quando testa Seus devotos, Ele o faz com 

severidade. Tal severidade pode levar os devotos ao limite, mas nunca causará danos. O 

coração de Sreenivas, porém, parecia que iria partir. Era uma experiência 

completamente nova e inesperada para ele. Ele sentia-se como um peixe fora d’água. 

Sofreu uma agonia destruidora na monotonia do dia e no silêncio insone da noite. Era 

muito jovem para entender que estava passando pela “noite escura” da alma, antes do 

amanhecer iminente. Ele tornou-se uma sombra daquele seu alegre ser. 

Era o último dia do Navaratri. Junto com outros alunos, ele tomava parte na atividade 

de serviço de ajuda na construção de uma área logo atrás do mandir. Enquanto estava na 

fila dos alunos, passando baldes de areia, pensamentos desesperados surgiam 

espontaneamente em sua mente – “Este não é o lugar para um cara como eu. Talvez eu 

não mereça estar aqui. Então, o que estou fazendo aqui?” – Decidiu deixar o local 

naquela noite para nunca mais voltar. Tinha chegado ao limite.  

O Mestre onisciente decidira dar um fim ao drama de punir aquela alma pura. Dois 

minutos depois desse pensamento, Sreenivas ouviu alguém chamando: “Quem é 

Sreenivas? Swami o está chamando, corra até o mandir!” Sreenivas jamais correu tão 

rápido. Quando chegou ao mandir, foi conduzido até o quarto de Baba, no andar 

superior. Baba o cumprimentou, amavelmente, com um sorriso de benevolência e falou 

com ele como se nada de incomum tivesse acontecido entre eles naqueles dias de 

completo silêncio. Os dias felizes com o Senhor voltaram para Sreenivas. Na verdade, o 

laço tornara-se mais forte, e ele conquistou mais e mais a proximidade divina. 

O terceiro ano de Sreenivas em Brindavan foi memorável, pois Baba permitiu que ele 

ficasse na Sua presença por longas horas. Durante as férias, passava quase todo o seu 

tempo com Bhagavan em Brindavan, ou em Prasanthi Nilayam. Nunca ocorreu a ele 

que estivesse sendo preparado para um papel na missão do Avatar; somente desfrutava 

de estar na presença d’Aquele que considerava como o objetivo da sua vida.  

Era uma dessas belas manhãs em Prasanthi Nilayam. Sreenivas estava sentado aos pés 

de Bhagavan, junto com outro aluno. Baba disse a eles: “É dito nas Escrituras que Deus 

tem o poder de multiplicar o um em muitos pela sua simples vontade. Sabiam disso?” 

– Sim, Swami. O Senhor pode fazer tudo que desejar – responderam eles. 

Bhagavan materializou um anel com um gesto de Sua mão e o mostrou a eles. Segurou-

o em Sua mão direita e soprou sobre ele uma vez. Quando abriu a mão havia dois anéis. 

Sorriu, segurou-os novamente e soprou mais uma vez. Os dois se tornaram quatro! 
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Como uma criança brincalhona, soprou novamente. Os quatro tornaram-se oito. 

Segurou-os nas duas mãos e soprou novamente. Surgiram dezesseis anéis! Quando 

soprou pela última vez, o número dobrou mais uma vez. Com um olhar inocente, disse: 

“É somente tamasha (brincadeira)!” E deu-os para os dois meninos. 

Após a brincadeira, perguntou com seriedade: “Vocês sabem qual é o desejo mais 

profundo de seus corações?” 

Aquela foi uma questão inesperada para os dois; nada tinha importância em suas vidas, 

somente Bhagavan. Eles permaneceram em silêncio. 

– Eu vou lhes mostrar – disse Baba, e pediu ao outro aluno que trouxesse um bloco de 

papel que estava sobre a mesa. Quando o recebeu, tirou uma folha, mostrou-a para os 

dois, fez um pequeno rolo e mergulhou-o na água de um copo de prata que estava a Seu 

lado. Após alguns segundos, retirou-o e entregou-o ao primeiro rapaz. Quando ele o 

desenrolou, viu que tinha alguma coisa escrita em inglês em uma bela caligrafia: 

“Conceda-me a perseverança de permanecer à Tua porta dia e noite.” 

Quando Bhagavan repetiu o gesto com Sreenivas, a frase no papel era: “Conceda-me a 

força para Te amar com todo o meu coração”. Nem é preciso dizer que esse era o grande 

desejo de seu coração. É dito: “A Verdade da Oração é o Amor, e a Verdade do Amor é 

a Ação”. Seu crescente amor pelo seu Senhor já vem se traduzido em brilhante ação na 

divina missão há quase três décadas. 

Assim, o que tem feito da Universidade Sri Sathya Sai a “magnífica joia da educação 

superior na Índia” é o amor de Sri Sathya Sai pelos Seus alunos. Se o leitor desejar 

saber mais sobre isso, basta perguntar aos Seus alunos; cada um deles tem uma história, 

ou melhor, um romance para escrever. 
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5 – Seus Instrumentos na Construção do Templo do 

Aprendizado 

 

“Aquele que escolhe o Divino é escolhido pelo Divino”, declarou Sri Aurobindo. Baba 

também revelou: “Ninguém vem a Mim sem o Meu sankalpa (vontade)!” Mas, também 

existem alguns afortunados que são especialmente colhidos por Ele para serem Seus 

instrumentos em Sua missão. A educação de crianças e jovens tem um lugar especial na 

missão de Bhagavan Baba. “Dedico três quartos do Meu tempo e da Minha energia aos 

Meus alunos” – diz Ele com frequência. Este capítulo fala sobre Seus instrumentos 

escolhidos para a causa da educação superior.  

O Dr. Vinayak Krishna Gokak, primeiro Vice-Reitor do Instituto de Ensino Superior Sri 

Sathya Sai era fisicamente, mentalmente e espiritualmente uma personalidade elevada. 

Falando na ocasião do 60
0
 aniversário de Gokak, em agosto de 1969, Bhagavan 

comparou-o ao grande sábio Vasishtha e observou que ele tinha o vasto intelecto 

(buddhi) do sábio Vyasa. Descobri um aspecto desse elevado e sublime intelecto numa 

noite em 1979, em Brindavan. Após Bhagavan ter Se recolhido naquele dia, eu estava 

sentado com Gokak no jardim externo do mandir (templo). Ele estava compondo, 

naquela época, seu épico “Bharata Sindhu Rashmi”. O tema do épico era a vida e o 

pensamento dos sábios e reis da época védica. 

Durante o diálogo perguntei a ele: “Senhor, quando o épico será publicado?” Ele 

refletiu por um momento, olhou para o céu e respondeu: “Narasimha Murthy, olhe para 

o céu”. Anoitecia, e as estrelas começavam a piscar. Antes que pudesse responder, 

Gokak me inquiriu: “O que você está vendo?”  

– Senhor, as estrelas surgindo no céu. 

– Não é meramente o aparecimento das estrelas. É Deus compondo o divino épico no 

tecido dos céus! Você consegue ver essas estrelas de manhã após o nascer do sol? 

– Não, senhor. 

– Deus compõe um grande épico a cada noite no céu e o apaga a cada manhã. É como 

uma criança que escreve um poema em uma lousa e depois o apaga. Ele deseja publicá-

lo? 

Eu estava perdido na profundidade da observação. Não tinha resposta para a pergunta 

feita pelo grande poeta. Gokak continuou: “Ele escreve o glorioso épico no céu pela 

imensa alegria da existência. Não é assim?”  

– Sim, senhor. 

– Ele nem se importa se alguém olha para a beleza celestial da Sua criação. Certo? 

– Sim, senhor. 

– Somos somente nós, os humanos, que desejamos tornar públicas as nossas pequenas 

criações, não é? 

– Sim, senhor. 

– Sabe por quê? 
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– Por favor me esclareça, senhor. 

– É porque não encontramos a completa alegria da existência. 

A elevação do seu pensamento e sentimento envolveram-me inteiramente e pude ter um 

vislumbre da majestade daquela completa alegria. O diálogo fundiu-se ao silêncio do 

nada. 

Bharata Sindhu Rashmi foi finalmente publicado em 1982, e o mais alto prêmio literário 

do país – o Jnana Peeth – foi conferido ao Dr. Gokak por esse épico. 

 

Não foi então surpresa alguma que Bhagavan tivesse escolhido esse poeta entre os 

intelectuais para expor a Sua Filosofia da Educação ao mundo. E Gokak o fez com uma 

postura refinada. Seus escritos sobre “A Filosofia da Educação Integral de Sri Sathya 

Sai” e “Educação dos Valores Humanos” não possuem paralelo em sua lucidez e 

profundidade, e formaram a mola mestra para o lançamento de uma nova revolução no 

campo da educação no mundo. Seu trabalho como Vice-Reitor da Universidade, em 

Prasanthi Nilayam, de 1981 a 1984, tornou-se um ato de amor para ele. Aquele esforço, 

sob a orientação direta e a graça de Baba, colocou-o no ápice da glória como educador, 

colocando também a Universidade no mapa do país. 

 

Gokak teve o primeiro darshan de Bhagavan Baba em 1965, em Hyderabad, como 

Diretor do Instituto Central de Inglês. Quando foi convidado pelo Dr. Boorgala 

Ramakrishna Rao, ex-governador do Estado de Kerala, para fazer uma conferência em 

um encontro do ‘Prasanthi Vidwan Mahasabha’
16

 na presença de Baba, Gokak já 

buscava Suas bênçãos para um assunto pessoal que lhe trazia grande preocupação. Sua 

filha, Mala, era portadora de um grave problema físico que também lhe afetava a mente. 

A medicação e o aconselhamento dos médicos pouco ajudavam. Enquanto rezava pela 

ajuda da providência divina, dois entre os seus seguidores o aconselharam a procurar 

Bhagavan Baba. 

É dito: “A adversidade do homem é a oportunidade de Deus”. As circunstâncias em sua 

vida levaram Gokak até Bhagavan para um propósito superior na busca da sua evolução 

pessoal e revolução educacional; sendo um seguidor ardente de Sri Aurobindo e da 

Mãe, além de um forte aspirante espiritual, ele logo descobriu esse fato. Enquanto fazia 

a conferência no Prasanthi Vidwan Mahasabha, com Bhagavan no palco, ele teve uma 

experiência revigorante; sentiu uma expansão gradual da sua consciência e, ao término, 

vivenciou uma presença divina, que preenchia o vácuo em seu coração causado pela 

ausência física de Sri Aurobindo na Terra. Baba já tinha penetrado em seu coração. O 

impacto desse primeiro darshan expressou-se em um desabafo enlevado em seu poema 

Darshan. O poema começa e termina com o seguinte refrão: 

 

 “Já viste Baba, 

 aquele que incendeia as cidades com anseio 

                                                           
16

 Prasanthi Vidwan Mahasabha – Academia de Estudos Védicos de Prasanthi, fundada por Sri Sathya 

Sai Baba. 
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 E as inunda com o deleite da existência? 

 Não tendo o visto, e nem falado com Ele, 

 Tu perdeste o próprio sentido da vida.” 

 

Poucos dias depois, Baba chamou Gokak e sua esposa para uma entrevista. Essa 

entrevista tornou-se um ponto de importância capital em sua jornada espiritual. Mais 

tarde, Sharada Gokak escreveu em sua autobiografia: “Foi Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba quem fez Gokak dar mais importância à devoção e ao amor em sua vida. Baba 

trouxe para ele a importante verdade de que a devoção não era contrária à exploração 

intelectual.” Em um ano, Gokak e sua esposa tiveram várias experiências, inclusive 

alguns sonhos que os convenceram de que Baba tinha, em Si, Sri Aurobindo e a própria 

Mãe. Isso foi demonstrado por Baba de maneira maravilhosa na sala de cerimônias 

religiosas da casa de Gokak em Bangalore, depois de ele ter-se mudado para lá como 

Vice-Reitor da Universidade de Bangalore. Durante a Sua primeira visita à casa, Baba 

foi diretamente para aquela sala. O Dr. Gokak ficou embaraçado, pois a foto de Sri 

Aurobindo estava no centro do altar, e a de Baba, que também estava lá, não ocupava 

lugar de destaque. Baba pegou uma rosa que havia caído de uma das fotos e colocou-a 

sob a foto de Sri Aurobindo! De imediato, uma paz intensa tomou a mente conturbada 

de Gokak. 

Bhagavan logo se tornou o centro da família de Gokak, e Seu poder sublime de 

transformação influenciou as vidas de cada um dos seus membros. O filho de Gokak, 

Sri Anil, que havia entrado para o Serviço Administrativo Indiano em 1966, no Estado 

de Maharashtra, era um racionalista que não acreditava em Deus. Quando Anil veio ver 

seus pais em 1966, ele ficou agradavelmente surpreso ao encontrar uma melhora 

significativa e inesperada na condição física e mental de sua irmã Mala. Seus pais 

atribuíam isso às bênçãos de Bhagavan Baba. Foi sua primeira experiência com Baba, e 

ele começou a pensar que deveria haver algo de sobre-humano a respeito d’Ele. Depois 

de alguns meses, quando Mala faleceu, seus pais sentiram que Baba a tirara do mundo 

para dar um fim ao sofrimento e agonia pelos quais ela passava. O fato de Gokak ter 

desenvolvido uma fé imensa em Baba, apesar de sua ênfase na lógica e na investigação, 

fez surgir na mente de Anil uma nova linha de pensamentos sobre Baba e a existência 

de Deus. 

Somente em agosto de 1969, Anil e sua esposa encontraram Baba pela primeira vez, em 

Brindavan. Bhagavan fez um gesto com a mão e materializou um belo colar, dando-o 

para sua esposa. Trouxe, sem esforço, uma maçã do ar e deu-a para eles. Mas o que 

realmente o atingiu foi o amor incessante de Bhagavan. Anil pôde, intuitivamente, sentir 

que o Seu amor era a fonte inexaurível de todos os Seus poderes. Seu pai lhe disse que 

aqueles milagres eram somente um cartão de visitas de Baba, e que era preciso esforçar-

se para conhecer as várias facetas de Sua personalidade. E assim teve início um novo 

processo de evolução no ser interior de Anil. 

Em 1976, Sharada Gokak ficou seriamente doente. Anil e sua esposa foram a Bangalore 

para cuidar dela. Havia sido um caso grave de pleurisia, e a opinião médica era de que 

ela não sobreviveria mais do que três meses. Contudo, uma cirurgia foi aconselhada. O 
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sogro de Anil, professor de medicina, também concordou com a sugestão. Toda a 

família foi até Baba em Brindavan em busca de Sua graça e orientação. Bhagavan 

materializou vibhuti, deu-o a Sharada Gokak e disse-lhes: “Ela ficará bem, não há 

necessidade de cirurgia.” Quando foi tirada uma radiografia no dia seguinte, os médicos 

ficaram atônitos ao descobrir que ela estava livre de toda a infecção! Ela viveu por mais 

dezoito anos! Gokak ficou agradecido a Bhagavan pelo grande presente da saúde de sua 

esposa e pelo presente ainda maior da fé em seu filho. 

 

Gokak foi uma feliz testemunha de várias manifestações surpreendentes do poder divino 

de Bhagavan, especialmente quando ele e sua esposa estavam com Baba em Brindavan 

após o término de suas funções como Vice-Reitor da Universidade de Bangalore e 

Diretor do Instituto Central de Estudos Superiores em Shimla. Temos aqui um episódio 

narrado por ele: 

 

“Deixem-me relatar um caso para explicar o que quero dizer com um apelo direto ou 

integral da presença de Baba. Eu estava em Brindavan quando um grupo de cerca de 

quarenta devotos italianos chegou para ver Swami. Não falavam uma palavra de inglês, 

nem compreendiam muito a língua. Tinham vindo desde sua terra para ver a Divindade 

que havia surgido no cenário humano. Sentaram-se, enchendo a sala de entrevistas de 

Swami. Eu também me sentei em um canto. Após abençoar todos com Seu sorriso 

benevolente e falar algumas palavras para um ou dois que entendiam um pouco de 

inglês, Ele pediu a um deles, aleijado, que Lhe passasse as muletas. Quando ele fez isso, 

Baba sorriu e disse-lhe, fazendo um gesto com a mão: ‘Você agora pode andar até o 

grupo reunido do lado de fora para os bhajans’. O aleijado levantou-se e, com grande 

hesitação, tentou mover as pernas. Conseguiu-o. Como uma criança pequena 

aprendendo a andar, caminhou lentamente, porém com passos seguros, até o grupo de 

bhajan. A visão do aleijado caminhando entre as pessoas exaltou seus companheiros, 

que exclamaram em júbilo: ‘Jesus voltou!’ Tentaram comunicar-se por gestos com os 

devotos indianos reunidos em torno dele. O fato de Baba ser uma Divindade ficou claro 

para eles a partir desse único incidente. 

“Ao ver a cena cheia de excitação e entusiasmo lembrei-me da cena do Novo 

Testamento da Bíblia na qual o Cristo disse: ‘Levanta-te!’, e o homem ficou 

milagrosamente curado. A cena ficou tão vívida para mim quanto a cena de Jesus com a 

multidão deve ter sido vívida na sua época. É isso que quero dizer com impacto; não há 

argumento, nem persuasão. Ver um milagre como esse é suficiente para trazer 

convicção por toda uma vida. Mudança como essa acontece tanto para intelectuais como 

para iletrados”. 

 

Várias experiências do amor, sabedoria e poder de Bhagavan ensinaram a Gokak a 

suprema arte da entrega ao Divino. 

 

Tive a maravilhosa oportunidade de servir como administrador do Albergue da 

Universidade em Prasanthi Nilayam quando Gokak era Vice-Reitor. Não somente 
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aprendi várias lições valiosas com ele na esfera da educação superior, como também 

descobri a beleza e a doçura da relação entre ele e seu mestre – Baba. Nos primeiros 

meses como administrador, achei que poderia haver maior iniciativa da parte de Gokak 

em moldar o caráter dos alunos. Em minha imaturidade juvenil, tomei a liberdade de 

inquirir Gokak: “Senhor, desculpe-me se estiver errado. Sinto que não está muito 

empenhado em moldar o caráter dos alunos. Acredito que exista alguma razão para 

isso!” Ele olhou para mim com simpatia, sorriu e disse: “Estou contente que tenha 

levantado esse ponto comigo. Descobri, pela minha experiência, que Swami é o melhor 

escultor da personalidade dos alunos. Estamos aqui somente para auxiliá-Lo. Estou 

certo de que você logo compreenderá essa verdade. Quanto mais cedo, melhor para os 

alunos e para si mesmo... Devemos empenhar-nos sempre para não nos tornarmos 

obstáculos no caminho d’Ele!” 

 

Esse conselho aplica-se a todos que merecem a dádiva de trabalhar próximo a Bhagavan 

em qualquer um dos Seus projetos. 

 

Agradecendo em uma cerimônia organizada por Baba para felicitá-lo em seu 75
0
 

aniversário, Gokak disse: “Aprendi uma lição importante em minha vida – entregar-me 

completamente a Swami e obedecer a Seus comandos. Sei muito bem que ali está a 

realização da minha vida!” 

 

   *   *   * 

 

O Coronel Joga Rao encontrou a realização da sua vida ao dedicar seu serviço à missão 

de Bhagavan Baba. Se o Dr. Gokak era uma homem “das letras”, o Coronel Joga Rao 

era um homem “dos desenhos”. Engenheiro civil por profissão, Joga Rao dedicava-se à 

construção de imponentes edifícios nos campi da “Deemed University”, incluindo o 

prédio da administração no alto da colina, em Prasanthi Nilayam. Igualmente, a 

maravilhosa relação que esse engenheiro teve com o “Arquiteto do Universo” é 

insuperável pela sua encantadora intimidade; é um exemplo ideal de sakhya bhakti 

(amizade devocional). 

Joga Rao, embora devoto do Senhor Krishna desde a infância, detestava homens 

vestidos com mantos ocres. Após seu desempenho bem-sucedido como Engenheiro-

chefe da Hindustan Aeronautics Ltd. em Bangalore, no final da década de 1960, ele 

abriu a Companhia de Engenharia e Consultoria com um grupo de especialistas vindo 

dos campos da engenharia, construção e administração. Em uma noite de 1969, quando 

voltou do trabalho, ele encontrou uma fotografia de Bhagavan Baba na sala de puja 

(orações, ou adoração cerimonial). Sua esposa a tinha recebido da Sra. Ramaswamy, 

sua vizinha, que era devota ardente de Baba; o Sr. Ramaswamy estava intimamente 

envolvido nas atividades de serviço em Brindavan. Joga Rao ficou transtornado ao ver a 

foto no altar. Sua esposa retirou-a e colocou-a no guarda-louça. 

Após alguns dias, Baba visitou a casa do vizinho e almoçou lá. Embora Joga Rao e sua 

esposa também tivessem sido convidados para a ocasião, ele estava relutante em ir. 
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Mas, sua esposa insistiu, e eles foram. Bhagavan dirigiu-se amorosamente a ele e 

convidou-o a ir até Brindavan. O comportamento gentil e caloroso de Baba tocou o 

coração de Joga Rao, e, pouco depois, ele foi atraído até lá. O ambiente devocional do 

ashram e a disciplina do grande grupo de devotos exerceram um profundo impacto 

sobre ele. Bhagavan recebeu-o com carinho. Durante a conversa, falou casualmente a 

Joga Rao sobre sua participação na construção da faculdade em Anantapur. O 

engenheiro apaixonado que havia em Joga Rao respondeu afirmativamente, e isso 

marcou um início de um novo capítulo em sua vida. 

O brilhante engenheiro não demorou muito para perceber a divindade de Baba. 

Naturalmente várias experiências lhe foram concedidas pelo misericordioso Senhor. 

Vamos ouvir uma delas narrada pelo próprio Rao: 

“Durante a construção do prédio da faculdade de Anantapur, costumava fazer visitas 

regulares ao local para controlar o andamento da obra. Quando estava para fazer uma 

dessas visitas, Bhagavan, que estava em Brindavan, me disse que adiasse a visita por 

um dia; mas eu tinha um encontro importante na minha companhia no dia seguinte, e 

por isso não pude mudar meus planos. Não ouvi Bhagavan e fui até Anantapur. O céu, 

que estava absolutamente limpo até eu chegar a Penukonda, fechou-se de repente, e 

começou a chover forte, sem cessar. Meu carro parou em um canal com água por todos 

os lados por causa de uma inundação relâmpago. Lembrei-me de Swami e orei por Sua 

ajuda. Alguns aldeões do local apareceram e ajudaram-me a atravessar o baixio. 

Cheguei até Anantapur e terminei o trabalho. 

“Quando voltava para Bangalore, começou a chover pesado novamente, e o vento 

também era forte. Fiquei preso devido à queda de uma árvore enorme que havia 

bloqueado a estrada. Já estava escurecendo. Senti que deveria ter atendido às palavras 

de Swami. Então comecei a cantar Seu nome e orei por ajuda. Novamente surgiram 

alguns aldeões locais para resgatar-me; eles abriram um caminho alternativo para eu 

passar. Enquanto passava por esse caminho, não notei uma curva fechada na passagem, 

que estava coberta pela água, e isso teria me derrubado em um fosso. Mas, de repente, o 

carro parou sem qualquer movimento meu, foi literalmente suspenso da sua posição 

perigosa e colocado no curso certo! Certamente tinha sido a mão invisível de Swami 

que me salvara. Cheguei a Bangalore tarde da noite. Durante toda a viagem, cantei o 

nome de Swami. Quando encontrei Baba na manhã seguinte, Ele descreveu em detalhe 

todas as dificuldades pelas quais eu passara no dia anterior e me disse que estava todo o 

tempo comigo, protegendo-me e orientando-me. Também confirmou que havia 

levantado o carro no desvio, quando estava para cair no fosso, e o colocara no caminho 

certo! Várias dessas circunstâncias de desastres iminentes e grande proteção em minha 

vida mostram-se como grandes provas da divindade de Swami.” 

A dedicação altruísta e zelo inabalável de Joga Rao pela excelência no trabalho 

granjearam para ele a confiança de Bhagavan, que o apoiou e o encorajou em seus 

planos para desenvolver os dois ashrams e os três campi da Universidade. Segundo 

Joga Rao: “Baba planeja cada trabalho da construção como um projeto simples e o 

desenvolve gradualmente após um estudo cuidadoso. Se deseja que um projeto seja 

terminado em uma determinada data, isso é realizado. Esse é o poder da sua resolução. 
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Podem surgir vários problemas, mas o projeto é completado na data estabelecida por 

Ele!” 

Em 1972, quando a documentação do Sri Sathya Sai Central Trust estava para ser 

registrada em Hyderabad, Bhagavan pediu a Joga Rao que coordenasse todo o trabalho 

relacionado, além de organizar uma visita d’Ele à cidade. Era obrigatório que os 

membros do Trust estivessem presentes no momento do registro. Por isso, Joga Rao 

chamou a Rajamata (mãe do rei) de Nawanagar, que estava em Bombaim, para ir a 

Hyderabad junto com Sri Nani Palkhiwala e Sri Indulal Shah. Naquela noite, ela 

confirmou por telefone a Joga Rao que iria a Hyderabad somente com Indulal Shah, já 

que Palkhiwala estava fora. Como Baba já havia Se retirado àquela hora, Joga Rao não 

pôde passar a mensagem para Ele. Na manhã seguinte, recebeu, no correio, um 

telegrama enviado pela Rajamata a Bhagavan, confirmando sua chegada. Sri Prasada 

Rao, então Presidente Geral das Organizações Sri Sathya Sai do Estado de Andhra 

Pradesh, também viu o telegrama. Quando encontraram Baba e entregaram o telegrama, 

Ele leu e disse: “Joga Rao, eles não virão!” Confuso e perplexo, Joga Rao leu o 

telegrama repetidas vezes. Segundo a mensagem agora, o que Baba dizia estava certo! 

Joga Rao e Prasada Rao olharam-se e ficaram sem fala. Mas, durante o almoço, Baba 

riu e passou o telegrama novamente para eles. Dessa vez trazia as mesmas palavras que 

eles tinham lido no correio! Foi uma maneira de Baba brincar com eles. 

 

Certa vez, Joga Rao perguntou a Bhagavan: “Swami, qual é a Sua forma verdadeira?” 

Baba sorriu e respondeu: “Bangaru
17

, Eu lhe mostrarei um dia”. Esse dia chegou após 

um longo tempo. Foi no Mahashivaratri de 1978. No Mahashivaratri anterior, em 

1977, observando as dificuldades da multidão enorme de devotos acotovelando-se para 

ter um vislumbre do lingodbhava (emergência do linga da boca de Baba) em Prasanthi 

Nilayam, Bhagavan anunciou que estava cancelando as outras celebrações públicas do 

festival e que os devotos poderiam celebrar a data sagrada em suas próprias casas nos 

anos seguintes. O próximo Mahashivaratri caiu na terça-feira, 7 de março de 1978. Até 

os devotos perguntavam-se onde Ele estaria naquele dia sagrado. Ele foi para Ooty nas 

primeiras horas da manhã do dia 4 de março, com um pequeno grupo de alunos e 

devotos. Deixou Ooty no dia 7 e foi para a floresta de Mudhumalai, no caminho para 

Mysore. Parou a viagem em uma casa de hospedagem no alto de uma pequena colina na 

floresta. 

Após o desjejum, Baba caminhou até uma bela campina defronte da casa e posou para 

fotografias com cada membro do grupo. Um aluno usou uma câmara polaroide para 

tirar as fotos. Elas logo foram distribuídas. Finalmente, Baba pediu ao aluno que tirasse 

uma foto Sua. A parte inferior do Seu manto laranja havia ficado presa entre os ramos 

de um arbusto. Antes que a câmara disparasse, a Sra. Ratanlal correu para ajeitar as 

pregas do manto. Todos ficaram surpresos quando Baba gritou alto: “Não Me toque”, e 

ela recuou rapidamente. Após a câmara disparar, Baba segurou a foto que saiu e deu-a 

para Joga Rao. Quando ele a pegou, a figura começou a surgir aos poucos. 

                                                           

17
 Bangaru – Termo afetuoso em télugo que significa “dourado”. 
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Mas o que ele viu? No lugar onde esperava ver Baba com seu manto laranja, havia uma 

jovem figura em uma fotografia em branco e preto. A forma, que usava uma guirlanda 

branca, tinha três cabeças e seis braços! Cada braço segurava uma insígnia da 

Divindade. O braço esquerdo inferior estava dobrado na altura do cotovelo e repousava 

nas costas de uma novilha. Havia quatro cães ao fundo. A face no centro era de Baba! 

Essa era a forma de Dattatreya como descrita nos Puranas, a forma integrada da 

Trindade – Brahma, Vishnu e Maheshwara! Baba respondera à pergunta de Joga Rao. 

Essa era a Sua verdadeira forma. Após todos os olhos se terem deleitado com aquela 

criação incrível e todos os corações registrado a rara revelação, a foto apagou-se. 

Bhagavan confirmou, enquanto discursava para os alunos em Brindavan, na manhã 

seguinte, que aquela era realmente a Sua forma verdadeira. Também esclareceu que a 

Sra. Ratanlal não teria sobrevivido se tivesse tocado n’Ele! 

 

Houve várias ocasiões em que, em momentos de perigo, o Senhor veio salvar membros 

da família de Joga Rao. A filha mais velha de Joga Rao iria fazer uma cirurgia – uma 

histerectomia – em um hospital em Bangalore. Os médicos estavam apreensivos com o 

mau funcionamento de um dos seus rins e pensavam em removê-lo durante a cirurgia. 

Um dia antes, Joga Rao foi a Prasanthi Nilayam e se encontrou com Bhagavan. Antes 

que pudesse pronunciar sequer uma palavra a Baba, Ele disse: “Joga Rao, não há 

necessidade de remover o rim. Fique certo de que tudo correrá bem.” Também 

materializou vibhuti para sua filha e o entregou a ele. Quando Joga Rao se encontrou 

com a filha no hospital, na manhã seguinte, ela estava radiante em sorrisos; ela disse: 

“Pai, entregue-me o vibhuti. Swami veio aqui na noite passada, disse que meu rim não 

será retirado e que enviaria o vibhuti para mim!” Nem é preciso dizer que tudo foi assim 

resolvido. 

Uma vez, Joga Rao desenvolveu uma forte dor no peito, com todos os sintomas de um 

ataque cardíaco. Foi levado às pressas para um hospital particular em Bangalore e 

colocado na UTI. Baba estava em Prasanthi Nilayam e todos esperavam que Ele fosse 

até ao hospital para ver Joga Rao. De fato, as autoridades do hospital estavam até 

organizando-se para Sua visita. Enquanto isso, durante o darshan da tarde em Prasanthi 

Nilayam, Bhagavan disse aos alunos e a alguns mais antigos que haviam se reunido na 

varanda do mandir: “Joga Rao não está bem. Tenho de ir a Bangalore para vê-lo.” O 

motorista aprontou o carro, Sua partida para Bangalore era iminente. Baba foi a Seu 

quarto, saiu depois de algum tempo e anunciou: “Fui até lá e vi Joga Rao; ele está bem. 

Sentei-Me a seu lado na cama e ele ficou aborrecido porque não havia uma cadeira para 

Mim!” 

Quando o genro de Joga Rao foi vê-lo depois, naquela tarde, Joga Rao disse-lhe: 

“Swami veio aqui e me abençoou. Sentou-Se em minha cama porque não havia uma 

cadeira para Ele”. 

Alguns dias depois, quando Joga Rao foi transferido da UTI para um quarto, Bhagavan 

viajou até Bangalore e o visitou no hospital. 
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Uma noite, em Brindavan, quando Joga Rao estava na sala de refeição jantando com 

Baba, Ele lhe disse: “Joga Rao, já está tarde; vá para casa.” Joga Rao, que fazia as 

refeições diariamente com Baba, ficou surpreso com a ordem inesperada. Deixou o 

mandir um pouco deprimido. Quando se dirigia a seu carro, um amigo que vivia em um 

quarto no ashram convidou-o para comer alguns petiscos. Joga Rao aceitou agradecido. 

Após algum tempo, ele recebeu um telefonema vindo de sua casa informando-o do 

falecimento inesperado de sua esposa. Imediatamente correu para casa e descobriu que 

Baba já estava lá; e mais, Ele também havia trazido um belo sári Kancheevaram para 

enrolar o corpo! Ao ver Joga Rao, Baba disse: “Joga Rao, Eu lhe disse que viesse para 

casa e você não veio.” Joga Rao compreendeu sua tolice em não ter obedecido à ordem 

de Bhagavan e caiu a Seus pés. 

 

Durante uma das celebrações de Seu aniversário, Bhagavan Baba felicitou Joga Rao e 

disse a um grande grupo de devotos: “Vocês o conhecem como Coronel Joga Rao, mas 

Eu o conheço como Karma Yogue Joga Rao!” Joga Rao foi presenteado com dois 

braceletes de ouro e uma bandeja de prata. Sri Venkatraman, então Presidente da Índia, 

e o Dr. Chenna Reddy, então Primeiro Ministro de Andhra Pradesh, estavam presentes 

no palco, naquela ocasião. Mais tarde, a pedido do Presidente, o Primeiro-Ministro 

sondou Joga Rao para que aceitasse o Prêmio Nacional em reconhecimento de seu 

serviço altruísta pela sociedade. Joga Rao agradeceu ao Presidente e ao Primeiro-

Ministro por sua gentileza e disse: “Já recebi a maior honra do próprio Senhor. Não 

seria adequado para mim sequer pensar em aceitar qualquer outro prêmio!” Esse é o 

verdadeiro Karma Yogue Joga Rao. 

 

   *   *   * 

 

Em Sua mensagem de bênção na segunda convocação da Universidade em 22 de 

novembro de 1983, Bhagavan Baba mostrou apreço pelos serviços prestados pelo Dr. 

V.K. Gokak à Universidade como primeiro Vice-Reitor, e acrescentou: “Como 

Lakshmana para Rama, nosso Escrivão Chakravarti trabalhou lado a lado com o Vice-

Reitor”. Razão, emoção e disposição para agir encontraram a mistura e o equilíbrio 

adequados em Sri K. Chakravarti, que Baba escolheu como primeiro Escrivão da 

Universidade. Um coração altamente sensível estava oculto nele por um exterior 

altamente intelectual. Atraído pelo chamado interno, moveu-se do ‘Governo para Deus’, 

renunciando a uma brilhante carreira no Serviço Administrativo Indiano (IAS) com a 

idade de quarenta e cinco anos. 

Para Chakravarti, que nascera em uma devota família seguidora de Vishnu, em Madras, 

a fé em Deus e o respeito pelos valores espirituais e morais eram naturais e espontâneos. 

Quando entrou para o IAS – Serviço Administrativo Indiano – em 1960, com vinte e 

quatro anos, após ter-se formado em Economia e Direito, a principal razão por ter 

escolhido o Estado de Andhra Pradesh para trabalhar foi o fato de ele ser a terra do 

Senhor Venkateswara em Tirumala. Quando foi designado para Coletor do Distrito de 
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Anantapur em 1975, após quinze anos de serviço em várias áreas nos governos central e 

estadual, ele era conhecido por sua competência e integridade. 

Prasanthi Nilayam, em Puttaparthi, foi o primeiro ashram em que Chakravarti entrou 

em sua vida; havia visitado vários templos, mas nunca encontrara uma personalidade 

religiosa ou espiritual em um ashram ou retiro até então. Foi mais pela insistência de 

sua esposa, Sra. Sudha, e pelos frequentes convites de seu colega, o Major Vishwanath, 

Superintendente de Polícia do Distrito em Anantapur, que Chakravarti decidiu ir à 

Prasanthi Nilayam. À caminho do ashram, vindo de Anantapur, ele disse à sua esposa 

que, se tivesse a oportunidade de passar algum tempo com Baba, faria uma pergunta 

sobre o capítulo dezoito da Bhagavad Gita. As primeiras palavras de Baba para 

Chakravarti na sala de entrevistas, naquela tarde, foram: “Posso não ser um conhecido 

para você, mas você não é um desconhecido para Mim.” E Baba, com Sua afeição 

natural e espontânea, fez com que ele e a sua esposa sentissem a verdade de Sua 

afirmação naquela uma hora que passaram juntos. A felicidade e a alegria de estarem 

unidos a alguém a quem você conhece e ama há séculos inundou seus corações naquela 

hora definitiva de suas vidas, e esse senso de realização tornou-se a âncora de suas vidas 

dali por diante. 

Durante a entrevista, Chakravarti e sua esposa ficaram surpresos quando Bhagavan 

introduziu o assunto do capítulo dezoito da Bhagavad Gita para ser discutido. Quando 

sua esposa caiu aos pés de Baba, Ele perguntou a ela: “O que você quer?” Ela 

respondeu: “Quero morrer como uma sumangali (mulher com marido vivo)”. Aquele 

desejo sagrado de todas as esposas indianas ideais foi concedido a ela por Bhagavan. 

Aquela era a aspiração mais elevada em sua mente, pois sua mãe e sua irmã tinham 

perdidos seus maridos ainda jovens. 

Antes da visita seguinte de Chakravarti a Prasanthi Nilayam, a Sra. Sudha Chakravarti 

visitou o ashram duas vezes na companhia de membros da família do Major 

Vishwanath. Durante uma dessas visitas, enquanto estava sentada na presença de Baba, 

um pensamento solto passou por sua mente: “Bhagavan materializa somente o vibhuti. 

Por que não materializa o kumkum?” Em alguns minutos Baba fez um gesto com a mão 

dizendo: “Você pediu o kumkum, não foi? Leve isto que é permanente” – e materializou 

um anel de ouro com uma granada incrustada. Quando ela voltou a Anantapur, mostrou 

o anel ao marido e contou como Baba realizara o desejo que passara pela sua mente. 

Chakravarti comentou meio sério: “Então eu gostaria somente de ter um anel com 

diamante criado por Baba!” Durante a sua visita seguinte a Prasanthi Nilayam, Baba 

materializou o anel e deu-o a ele dizendo: “Aqui está um belo diamante para você”. 

 

Suas visitas a Puttaparthi ficaram mais frequentes com o passar do tempo. O que os 

levava até lá era um elo inexplicável desenvolvido com Bhagavan, que, nas palavras de 

Chakravarti, “era mais belo do que qualquer relação humana”, junto a um enlevo que 

“nos envolvia em Sua presença”. Finalmente, passaram a visitar o ashram todas as 

semanas. Bhagavan era muito gentil e generoso com eles a cada vez. Realizou também 
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o upanayanam (ritual de iniciação) de seus dois filhos no Vijaya Dashami
18

, em outubro 

de 1975. Algumas vezes, quando Baba fazia suas “visitas de inspeção” para verificar os 

trabalhos da construção, Ele visitava o apartamento deles, que ficava ao lado do 

Auditório Purnachandra. E assim eles se aqueceram na glória da graça de Deus por mais 

de um ano. 

 

Uma de suas visitas a Prasanthi Nilayam, em um domingo de 1976, foi inesquecível. 

Foi a primeira vez que Baba não os chamou para uma entrevista, embora os tenha visto. 

Após o darshan da manhã, eles voltaram ao apartamento. Bhagavan foi para o auditório 

Purnachandra para realizar algum trabalho e permaneceu lá algumas horas. A cada hora, 

Sri Kutumba Rao, Secretário do Sri Sathya Sai Central Trust ia até o apartamento de 

Chakravarti e dizia a eles: “Swami está muito ocupado hoje. Não sei quando ele poderá 

vê-los. Enviou o recado de que se tiverem algum trabalho urgente em Anantapur, vocês 

podem ir”. A cada vez, a resposta de Chakravarti era a mesma: “Por favor, diga a 

Swami que posso esperar. Tenho o dia inteiro livre; não tenho pressa”. O mesmo 

diálogo foi repetido três vezes em três horas seguidas.  

Finalmente, ao meio-dia, Kutumba Rao disse: “Swami os chamou para irem ao 

Purnachandra”. Eles seguiram Kutumba Rao até o auditório, onde Bhagavan estava 

ocupado dirigindo uma peça com os alunos. Ele os cumprimentou com um sorriso 

cordial, materializou um laddu
19

 quente e o colocou nas mãos de Chakravarti. A parte 

mais importante da peça daquele dia foi revelada um ano depois para Chakravarti por 

Sri Bhagavantam, que estivera com Baba durante todo o tempo no Purnachandra. 

Quando Kutumba Rao repetiu a resposta de Chakravarti a Bhagavan naquela manhã, 

Ele comentou: “Chakravarti está aqui. Estou pedindo a ele que vá. Mas se ele ficar aqui 

hoje, sua vida tomará um rumo particular. Se ele for embora sua vida tomará outro 

rumo.” Hoje Chakravarti está muito feliz com a virada que aconteceu em sua vida. Em 

retrospecto, sente que tomou a decisão certa naquele dia somente pela graça de Baba, e 

que essa foi a escolha de Bhagavan e não a sua. 

Chakravarti, sendo um devoto ardente do Senhor Venkateswara desde a infância, já 

havia subido a colina em Tirumala a pé muitas vezes em seus tempos de criança e era 

um visitante regular do antigo santuário até bem depois. Seu Senhor concedeu-lhe um 

sonho vívido quando ele era Coletor de Anantapur; isso foi após um ano do seu 

primeiro darshan de Baba em Prasanthi Nilayam. Aquela experiência está guardada em 

seu coração até hoje como um dos seus tesouros mais preciosos. Ele se lembra: “Vi-me 

no santuário sagrado em Tirumala, bem próximo da estátua do Senhor. Bhagavan Baba 

saiu da estátua e disse em Sua voz doce: ‘Veja, Eu estou aqui!’ – e entrou novamente na 

estátua. Quando despertei, senti uma fonte extraordinária de alegria brotando do meu 

coração, junto com as belas palavras de Shelly – ‘foi um sonho ou uma visão?’ – 

ecoando em meus ouvidos”. 

                                                           

18
 Décimo dia do festival conhecido como Dasara ou Navaratri. Festival de adoração à Mãe Divina, 

simboliza também a vitória do bem sobre o mal. 

19
 Doce de formato esférico feito de farinha de grão-de-bico. 
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Em julho de 1976, quando Chakravarti foi transferido de Anantapur para Hyderabad 

como Diretor da Divisão Têxtil do estado, ele ficou triste porque as suas visitas 

semanais a Prasanthi Nilayam terminariam. Apesar da tentação de continuar em um 

local próximo do ashram, ele decidiu ir para Hyderabad, pois acreditava que não tinha o 

direito de exigir um posto ou local específico ao governo. Bhagavan concedeu a ele e à 

sua esposa a dádiva de ficarem bem próximos d’Ele por uma quinzena, em Prasanthi 

Nilayam e Brindavan, antes da sua transferência para Hyderabad. Baba também 

assegurou-lhes: “Não há necessidade de preocuparem-se por terem perdido uma ligação 

comigo. No lugar de uma, Eu lhes darei dez!” E assim foi. 

Havia uma escola em Hyderabad – a Sri Sathya Sai Vidya Vihar – inaugurada por 

Bhagavan. Ficava no andar térreo de uma mansão suntuosa no alto de uma colina, com 

uma bela vista em toda a volta. O primeiro andar da construção não estava ocupado. 

Sudha Chakravarti, que tinha mestrado em Economia e um diploma de pós-graduação 

em Serviço Social, foi abençoada por Baba com a oportunidade de servir à Sua causa 

como Diretora e Correspondente da Escola; Chakravarti e sua família foram solicitados 

para que residissem no primeiro andar do prédio. Eles se sentiram muito felizes quando 

Bhagavan lhes disse: “Todos esses anos vocês viveram em uma casa alugada; agora 

podem residir em uma que é de vocês!” Bhagavan hospedou-Se com eles naquela 

mansão durante Suas duas visitas à cidade naquela época. 

Durante o período da sua estada em Hyderabad, eles vivenciaram vários sinais 

maravilhosos de Sua presença e graça, que Chakravarti viu como “simples 

manifestações do exercício normal do próprio poder intrínseco do Divino”. 

Naturalmente, eles nunca faltaram às suas visitas mensais para receber o darshan do seu 

querido Senhor, fosse em Prasanthi Nilayam ou em Brindavan. 

Em 1977, Chakravarti foi a Mussorie fazer um curso de orientação. Uma noite, por 

volta das oito horas, no final do curso, quando se aprontava para sair para uma 

confraternização com os colegas, ele teve um desmaio no banheiro. Quando voltou à 

consciência, sentiu uma forte dor no queixo, e o espelho revelou um queixo sangrando, 

com o osso aparecendo. Foi então levado para Dehradoon, lá o corte foi costurado e a 

cabeça envolvida com uma bandagem. Ele não quis informar a esposa sobre o acidente 

para que ela não ficasse preocupada. 

Exatamente no mesmo momento do acidente naquela noite, quando Sudha Chakravarti 

estava brincando com os cães da casa, seu mangalasutram (cordão de casamento usado 

pelas mulheres) partiu-se e caiu ao chão. Ela ficou preocupada com a segurança do 

marido. Seus primeiros pensamentos foram para Bhagavan, e lembrou-se da promessa 

que Ele lhe fizera em sua primeira entrevista. Ela agendou com o operador telefônico 

uma chamada para Prasanthi Nilayam – pois não havia serviço de ligação direta na 

época – para falar com Kutumba Rao e revelar os seus receios a Baba. Ela conseguiu a 

chamada imediatamente, e pôde falar com Kutumba Rao quando ele estava se dirigindo 

para ter o último encontro do dia com Baba. Dentro de uma hora, ela recebeu a 

confirmação do seu Senhor: “Não se preocupe. Swami está sempre com Chakravarti; 
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está dentro e em torno dele. Nenhum mal recairá sobre ele. Não tome remédio para 

dormir!” 

Sudha soube do acidente do seu marido somente em sua volta a Hyderabad, dois dias 

depois. Ambos correram a seu Salvador, para demonstrar sua gratidão. Sri Sathya 

Murthy, detentor de um cargo nas Organizações Sri Sathya Sai de Hyderabad, havia ido 

a Prasanthi Nilayam no dia seguinte ao acidente em Mussorie. Ele transmitiu a 

Bhagavan as preces de Sudha a respeito de seus medos. Baba disse-lhe: “Quando o 

mangala-sutra dela caiu, ela não chamou Chakravarti, nem sua mãe ou algum parente. 

Lembrou-se somente de Swami e orou a Ele. Um verdadeiro devoto deve ser igual a 

ela.” 

 

Numa ocasião, em outubro de 1978, em Brindavan, Chakravarti encontrou-se com 

Bhagavan às quatro horas para despedir-se d’Ele e voar de volta a Hyderabad. Baba 

perguntou-lhe: “A que horas é o voo?” Ele respondeu: “Swami, é às seis e quinze”. 

Bhagavan pensou por um momento e disse-lhe: “Traga o seu carro para cá”. 

Quando Chakravarti levou o carro até a varanda do mandir, Baba entrou no carro e 

pediu-lhe que o dirigisse até o auditório da Faculdade. Ele assistiu ao ensaio da peça de 

um aluno no auditório com Chakravarti, e quando eles voltaram ao mandir já eram seis 

horas. Enquanto Chakravarti estava pensando em adiar sua partida para Hyderabad, já 

que perderia o voo, Bhagavan disse-lhe: “Você pode ir para Hyderabad agora.” 

Chakravarti não quis dizer a Baba que o voo já teria saído quando ele chegasse ao 

aeroporto. Entrou no carro e chegou ao aeroporto às sete horas. Ao entrar na sala de 

espera, ele ouviu o anúncio de que o voo para Hyderabad, atrasado devido a razões 

inevitáveis, estava pronto para partir! 

 

Em outra ocasião semelhante, em 1979, quando Chakravarti estava se despedindo de 

Bhagavan, Baba abençoou-o dizendo: “Vá com segurança e retorne com alegria!” 

Chakravarti pegou o avião no aeroporto de Bangalore, que saiu no horário. Mas quando 

chegava ao aeroporto de Hyderabad, em vez de pousar, o avião ficou fazendo círculos. 

Cerca de quarenta e cinco minutos depois, a ansiedade dos passageiros cresceu quando 

foram tomadas providências para uma aterrissagem de barriga devido a algum problema 

técnico com as rodas do avião. Chakravarti porém, que estava lendo um livro, não ficou 

tenso, porque se lembrou das palavras do seu protetor antes de sair de Brindavan. 

Quando o avião finalmente desceu para pousar, as rodas emergiram bem a tempo e a 

aterrissagem foi normal. Enquanto Chakravarti agradecia a Baba e saía do avião, ele viu 

as ambulâncias e os carros dos bombeiros alinhados para cuidar das possíveis 

eventualidades. 

 

Quando Chakravarti completou vinte anos no IAS (Serviço Administrativo Indiano) em 

1980, ele era Secretário de Finanças para Projetos. Havia nele um forte impulso interno 

para servir diretamente a Deus em vez de servi-Lo por meio do governo. Quando 

expressou sua aspiração a Bhagavan, Ele lhe disse: “Por que quer deixar o Serviço 

Administrativo Indiano tão cedo? Se continuar no governo, poderá chegar a Secretário-
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chefe do Estado. Poderá vir para cá quando se aposentar.” Chakravarti, humildemente, 

alegou ao seu Senhor: “Swami, quero servir ao Supremo enquanto ainda gozo de boa 

saúde, entusiasmo e energia. Não sei o quanto poderei dedicar-me após a 

aposentadoria”. Porém, o nobre pedido daquela alma dedicada não foi atendido de 

imediato. Provavelmente, o sonho sagrado de um coração mortal precisasse ser 

fortificado por uma maior penitência para gerar frutos. 

Finalmente, o período de espera terminou para Chakravarti quando foi fundado o 

Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, em 1981. Bhagavan quis que ele se 

associasse ao trabalho do comitê de geração dos estatutos da Universidade em julho de 

1981, e o nomeou seu primeiro Escrivão alguns meses depois. Chakravarti conseguiu 

então a promoção que solicitara: do IAS para SAI! Embora ele já tivesse tido o 

privilégio e a bênção de estar na presença física de Bhagavan mesmo antes de tornar-se 

o Escrivão da Universidade, a experiência de trabalhar com Baba – o Incomparável 

Reitor de uma Universidade Incomparável – foi um processo singular de revelação para 

Chakravarti. A maravilhosa combinação de “sagazes habilidades administrativas com a 

mais alta sabedoria espiritual”, e a “amplidão da visão e a profundidade da 

contemplação” manifestada espontaneamente em Bhagavan como administrador, 

encheu-lhe de espanto. Ouvir o que Chakravarti tem a dizer de Bhagavan como Reitor 

da Universidade nos enriquece por seu raro discernimento: 

“Fui informado por um membro sênior do Comitê que Bhagavan seria tudo, menos um 

Reitor formal. Na verdade, Bhagavan, nos anos que tive a boa sorte de trabalhar como 

escrivão, foi um Reitor imensamente ativo, e eu, devo dizer, o funcionário mais 

dinâmico da Universidade... 

“O Reitor instruiu-me a aprontar as vestes cerimoniais para o Vice-Reitor, Escrivão, 

membros do Trust e membros do Conselho Acadêmico em algumas semanas. Ele 

próprio me instruiu sobre o cetro a ser carregado pelo Escrivão nas procissões formais 

durante as convocações. Nenhum item escapou de Sua atenção. Seu entusiasmo pela 

proximidade da inauguração da Universidade era ilimitado. A ordem da procissão, a 

disposição dos lugares no palco – qualquer detalhe mencionado –, e lá estava ele com 

Sua orientação espontânea e infalível... 

“Ele abençoou as reuniões da Equipe de Administração e do Conselho Acadêmico com 

Sua presença física em várias ocasiões. Houve duas características que ficaram gravadas 

na minha memória: (1) os detalhes da hospitalidade que Ele utilizou para ser um 

anfitrião gentil, e (2) a minuciosidade que usou para acompanhar as deliberações... Sua 

presença nos encontros era motivo de grande alegria e inspiração para os distintos 

membros desses veneráveis corpos da Universidade. Após o término das reuniões, todos 

comentavam: ‘Que Reitor sem igual! Ele solicita diligentemente nossas opiniões, 

responde amavelmente a todas, decide rapidamente sobre elas e ordena ao Vice-Reitor e 

aos outros funcionários que as implementem’... Reformas estruturais, que permanecem 

paradas por anos em inúmeras universidades por suas próprias razões e embaraços, 

foram implementadas por Sua graça desde o início da nossa Universidade...  

“O Reitor era muito interessado em que os alunos obtivessem o benefício máximo de 

seus estudos. Era divertido ver que, apesar de sua idade, o Vice-Reitor era vibrante de 
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ideias; porém o mais encorajador era a liberdade que o Reitor dava ao Dr. Gokak para 

implementar essas ideias. Nós submetíamos as propostas com entusiasmo. O Reitor as 

sancionava com um entusiasmo ainda maior.  

“Como controlador financeiro, o Reitor não tinha paralelo. Ele sabe quais as áreas mais 

propensas a gastos e negligências. É, ao mesmo tempo, generoso e econômico – uma 

combinação única, advinda de Sua ampla filosofia de que o mau uso do dinheiro é 

pernicioso. Estava, acima de tudo, muito atento a que estabelecêssemos uma atmosfera 

austera e responsável na Universidade. Deveria haver elegância, mas não ostentação; 

finura mas não luxuosidade; beleza com simplicidade... 

“O Reitor estabeleceu desde o início, como política de orientação, que a Universidade 

seria financiada pelo Seu Trust, e que da Comissão Universitária nacional somente 

doações assistencialistas poderiam ser recebidas, nunca financiamento do governo. A 

autonomia financeira, disse Ele, é um pré-requisito para a autonomia acadêmica. 

“Em Seu plano, Ele não considera apenas a excelência acadêmica. Ele adverte aqueles 

estudantes brilhantes que não seguem o código da disciplina dizendo-lhes que não está 

impressionado com suas ‘notas’ altas, mas sim desgostoso com aquilo que ‘nota-se’ de 

errado eles. Ele faz uma menção especial aos rapazes que podem não ter recebido uma 

distinção acadêmica, mas que seguem consistentemente Suas ordens e injunções. Tudo 

isso visa ao desenvolvimento nos alunos de um sentido adequado de perspectiva e 

equilíbrio na vida. Não há nada mais eficaz do que um ‘afago’ aqui junto com um 

‘sopapo’ ali administrado por Ele aos alunos e professores. Ele o chama de ‘tratamento 

bastão e manteiga’. É um Reitor cuja vida é visivelmente um modelo, e cuja prática dos 

ensinamentos eternos é uma mensagem poderosa demonstrando aos queridos membros 

da Faculdade seu verdadeiro papel em Sua Universidade. 

“Os talentos criativos dos alunos são amorosamente fomentados por Ele. E os alunos 

sempre dão o melhor de si simplesmente porque querem agradar ao Reitor. Aqui, 

observa-se o duradouro elo entre o Reitor e Seus alunos em várias áreas da vida 

universitária. Assim é o ciclo: hoje na Universidade e amanhã no mundo — hoje, 

ligados a Ele como Reitor da Universidade e, amanhã, ligados a Ele como Reitor do 

mundo. É um elo forte e duradouro nesta vida e nas vindouras. 

“Todos os ensinamentos do Reitor são uma expressão espontânea de Seu amor 

universal. A universidade que estabeleceu é somente um meio de atrair Suas almas 

escolhidas para aprender, evoluir e finalmente realizar-se. Esse Reitor é o mestre, o guia 

e o redentor: um Reitor Único.” 

 

Chakravarti é uma dessas almas escolhidas. Uma tarde, ele estava em seu carro 

dirigindo-se de seu escritório para o mandir; ia rápido, pois desejava receber o darshan 

de Baba antes que Ele se retirasse após os bhajans. O canto do arati já era ouvido 

quando ele passou pelo portão principal; ele aumentou a velocidade. De repente, um 

estrangeiro atravessou a estrada. Chakravarti, com um som de freada, parou o carro. 

Antes que pudesse despejar sua irritação nele, o desconhecido disse com um amplo 

sorriso no rosto: “Você já chegou em casa! Vá devagar!” Chakravarti agradeceu, pois 

aquele desconhecido o havia lembrado da maior verdade de sua vida. 
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6 – Seus Professores Escolhidos 

 

“A habilidade e a força, a condição e a estatura da humanidade são moldadas e 

melhoradas proporcionalmente à qualidade e ao caráter dos seus professores”, declarou 

Bhagavan Baba, o Mestre dos professores, no Vidya Vahini. O sucesso fantástico do 

experimento educacional iniciado por Ele pode ser atribuído primeiramente a Seu 

completo envolvimento e, em segundo lugar, à Sua destreza em selecionar o tipo certo 

de professores para administrarem Suas instituições educacionais. Cada um dos 

professores escolhidos para chefiar Suas faculdades e albergues têm sido selecionados 

por Ele. Esses homens e mulheres escolhidos não são somente competentes no 

conhecimento e erudição de suas áreas escolhidas, mas também possuem o ideal da 

espiritualidade brilhando em suas vidas; eles são alunos excelentes de uma síntese 

pragmática de Educação Espiritual e Educação Material (‘Para-Vidya’ e ‘Apara-

Vidya’). Bhagavan Baba escreveu: “Para a pergunta ‘quem é o verdadeiro aluno?’, a 

resposta é – ‘o professor’. ‘Eu serei o aluno ideal a quem Meus discípulos poderão 

seguir’ – essa deve ser a frase que inspira o professor.” Temos neste capítulo histórias 

de alguns dos professores escolhidos que se tornaram alunos devotados a Ele pela vida 

inteira. Cada um deles representa um grande número de tais homens e mulheres que 

servem nas instituições educacionais fundadas por Bhagavan. 

 

O Prof. H. Sundar Rao foi ver Baba pela primeira vez em 1960, embora já tivesse 

ouvido falar do ‘menino dos milagres de Puttaparthi’ em 1940. Sua estabilidade 

espiritual, nutrida por um amor reverente a Annie Besant e ao Movimento Teosófico, 

havia conduzido esse aluno brilhante de literatura inglesa da sua cidade natal, 

Mangalore, para Madanapalle, uma cidade a quinhentos quilômetros de distância, que 

se tornara famosa por ser o local de nascimento de Sri J. Krishnamurthi. Ele ensinou 

inglês no Besant Theosophical College por quase vinte anos, até 1949; era muito 

popular entre os alunos, que o chamavam de Shakespeare Sundar Rao pela sua 

predileção por encenar os papéis de famosos personagens shakespearianos em sala de 

aula. 

Puttaparthi ficava a somente oitenta quilômetros de Madanapalle. Alguns alunos do 

Prof. Sundar Rao fizeram um relato interessante de um piquenique em Puttaparthi, em 

que eles tinham ficado atordoados quando Baba, com quatorze anos, casualmente tirara 

das areias do Chitravati rolos de filmes virgens para as câmeras fotográficas deles. 

Contudo, Sundar Rao não se sentiu estimulado ou inspirado com este relato, pois ainda 

não era chegado o tempo de conhecer seu mestre. 

Em 1949, o Prof. Sundar Rao deixou o cargo de Chefe do Departamento de Inglês para 

a posição de Diretor da Faculdade Mahatma Gandhi Memorial, recentemente fundada 

na cidade-templo de Udupi, próximo a Mangalore. Ali fez fama como grande 

disciplinador e hábil administrador. Sua dedicação ao trabalho era tanta que ele 

raramente deixava o lugar para resolver assuntos pessoais ou de família. Suas três 

jovens filhas, que tinham ouvido falar do Avatar em 1954, visitaram Puttaparthi várias 
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vezes com a permissão dos pais. Até os relatos interessantes das experiências 

maravilhosas de suas filhas com Baba não conseguiram atrair Sundar Rao a Puttaparthi, 

pois ele não queria distrair-se de seu trabalho na faculdade. Finalmente, o chamado 

chegou em 1960 sob a forma de uma pergunta de Bhagavan Baba a suas filhas que 

estavam em Puttaparthi: “Quando seu pai virá aqui?” 

O primeiro darshan de Baba exerceu um impacto profundo em Sundar Rao. O amor 

espontâneo e abundante derramado por Bhagavan o subjugou. Um vislumbre da 

onisciência do Mestre, que foi revelada a ele por meio de um conhecimento íntimo de 

várias experiências sutis do seu ser interno, o impressionou. A busca daquele professor 

inspirado, que era um aluno sincero do caminho interno, terminara aos pés do Mestre do 

Mundo. 

Durante uma das suas viagens a Puttaparthi com membros da sua família, em 1963, 

Bhagavan Baba disse a Sundar Rao que visitaria sua casa em Udupi. Em março de 

1964, Bhagavan foi a Nalur, uma aldeia no distrito de Shimoga, e ficou na casa de Sri 

Chinnappa Gowda por alguns dias. Udupi ficava a quatro horas de carro de Nalur. 

Embora Sundar Rao estivesse com febre havia vários dias na época, ele dirigiu até 

Nalur com sua esposa Ramabai e as filhas, na manhã de 23 de março, para convidar 

Baba a ir à sua casa. Durante os bhajans que aconteciam ali, de repente, a mãe de um 

rapaz cego correu até Baba com seu filho deficiente, suplicando Sua misericórdia. 

Bhagavan tocou os olhos do rapaz com ternura, e a visão voltou! A notícia espalhou-se 

como fogo. A multidão cresceu descontrolada a cada hora que passava, e, à noite, 

centenas de deficientes aglomeravam-se no local. Naquela confusão, Sundar Rao e sua 

família não conseguiram chegar a Bhagavan. Esperaram até a meia-noite e voltaram 

para Udupi completamente desapontados. 

Na tarde seguinte, às sete horas, alguém bateu à porta da casa de Sundar Rao em Udupi. 

Suas filhas notaram por trás das cortinas da janela o manto laranja e a aura espessa do 

cabelo da pessoa na porta. O Senhor tinha ido até sua humilde casa! Baba disse: 

“Sundar Rao, vim aqui somente para abençoar você. Ficarei somente por dez minutos. 

Não se preocupe. Na verdade, já havia viajado dezesseis quilômetros em direção a 

Bangalore saindo de Nalur, mas o anseio profundo do seu coração alcançou-Me e fez-

Me inverter a direção de Minha viagem, atraindo-Me até aqui”. 

Mas, devido ao pedido persistente de Ramabai de que Baba jantasse com eles, 

Bhagavan ficou na casa até a meia-noite, e depois partiu para Mysore. Deve ter sido a 

única vez na vida de Sundar Rao que ele se arrependeu de ter uma casa tão pequena, 

pois ela não poderia acomodar o Senhor e Seus acompanhantes, mesmo por uma noite. 

Seu coração, porém, era grande o suficiente para abrigar o Senhor do universo. 

Em 1964, Sundar Rao aposentou-se da afamada Faculdade M.G.M. e estabeleceu-se na 

residência do seu Senhor em Puttaparthi, com sua esposa e filha mais nova, Hemalata. 

Bhagavan o ‘reempregou’ e utilizou seus serviços para administrar a recentemente 

iniciada cantina em Puttaparthi. Também pediu a Sundar Rao que auxiliasse Sri N. 

Kasturi na coordenação do Sanathana Sarathi, a revista mensal em inglês. Bhagavan 

diretamente assumira o comando da vida de Sundar Rao como Seu sarathi – cocheiro. 
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Quando a Faculdade de Artes, Ciências e Comércio Sri Sathya Sai foi iniciada em 

Brindavan, Whitefield, em 1969, Bhagavan confiou a Sundar Rao a sagrada 

responsabilidade de conduzir o campus como seu administrador e gerenciar o albergue. 

Essa designação tornou um sonho realidade para o experiente idealista. Nessa tarefa 

sagrada, o professor que havia nele sentiu-se realizado. 

 

Durante o verão de 1974, Sundar Rao teve uma paralisia facial branda e foi aconselhado 

a guardar repouso completo. Sua esposa, ansiosa, orou a Baba que viesse e o abençoasse 

em sua residência, que ficava na entrada do ashram. Após conceder o darshan da tarde 

aos devotos, Bhagavan foi até a residência de Sundar Rao. No caminho, apanhou uma 

pakoda de um prato oferecido pelos alunos. Baba esticou a mão com a pakoda para 

Sundar Rao, que prontamente esticou a sua para recebê-la. Mas Bhagavan, brincalhão, 

colocou a pakoda em Sua própria boca! Ramabai desapontada exclamou “Sai Ram”, e 

Sundar Rao só pôde sorrir, embora com alguma dificuldade. Bhagavan disse a Ramabai: 

“Não se preocupe com Sundar Rao. Logo ele estará bem”. Então Ele materializou uma 

pakoda quente, deu-a a Sundar Rao e pediu-lhe que a comesse. Quando Sundar Rao 

hesitou, Baba sorrindo o ameaçou: “Se você não comer, Eu a comerei!” Bhagavan, 

então, pediu a ele que falasse no mandir (templo) aos alunos na manhã seguinte sobre 

‘seva’. Sundar Rao achou que seu problema não o permitiria fazer uma conferência, 

mas a palavra de Baba era uma ordem. 

Na manhã seguinte, Sundar Rao começou a falar para os alunos na presença de 

Bhagavan. Houve algumas falhas em sua voz no início, mas, enquanto falava, ocorreu o 

milagre da cura – a contorção da paralisia em seu rosto gradualmente desapareceu, e a 

face voltou completamente ao normal. Ele conseguiu falar com clareza após alguns 

minutos. Sundar Rao comentou com os alunos e outros membros da plateia o milagre 

que acontecera diante deles e declarou, apontando para Bhagavan: “É somente devido à 

Sua vontade que estou conseguindo falar normalmente com vocês!” Na face de 

Bhagavan, surgiu um rápido olhar de inocência onisciente. 

Em Brindavan, Sundar Rao foi abençoado com a rara sorte de seguir o Senhor sempre 

que Ele saía do mandir para conceder o darshan a Seus devotos. Foi uma grande 

experiência para o poeta místico que havia nele seguir o Senhor em Suas pegadas no 

longo caminho de areia. Ele imortalizou a gloriosa oportunidade em seu artigo “Em 

Suas Pegadas”, que foi publicado no Sanathana Sarathi. O artigo começou com estas 

frases: 

 “Mestre, prossiga, e eu O seguirei 

 Até o último alento, em verdade e lealdade.” 

 

E assim ele fez até o final de sua vida. No dia 3 de janeiro de 1975, Bhagavan retornou 

de Ooty a Brindavan; Ele deveria partir para Bombaim no dia seguinte. Sundar Rao foi 

até o quarto de Bhagavan naquela manhã para buscar Sua orientação e graça e para 

aliviar os problemas de seu coração aos pés do seu Senhor. Baba abençoou-o 

ternamente com as palavras: “É chegado o momento de você descansar. Entregue todas 

as suas preocupações a Mim!” E partiu para Bombaim. No mesmo dia, às 9 horas da 
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noite, Sundar Rao, em paz, deixou seu envoltório mortal. Naquele momento, Baba, que 

estava conversando com alguns devotos em Dharmakshetra, Bombaim, de repente 

olhou para cima e disse: “Sundar Rao chegou!” Os devotos voltaram sua atenção para a 

porta da sala, e Baba disse: “Não, não ali, mas aqui”, apontando para Seu coração. 

Sundar Rao seguira seu Mestre até mesmo além de seu último alento! 

 

   *   *   * 

 

Quando o campus em Brindavan, Whitefield, foi afiliado à Universidade em 1982, o 

Diretor da Faculdade lá era o Prof. D. Narender, que já ocupava a posição havia doze 

anos. Posso dizer sem hesitar que o Prof. Narender era um dos mais populares e 

respeitados diretores que conheci. Uma postura digna e modos gentis marcavam o seu 

exterior; uma erudição profunda e ternura de coração formavam sua personalidade 

interior. Era um administrador astuto que utilizava o poder do silêncio e a economia de 

palavras com eficácia. 

Embora nascido em uma família de devotos, tomara um caminho tortuoso iniciado com 

descrença e cinismo em relação a Bhagavan. Quando concluiu com honrarias o 

Presidency College em literatura inglesa, era – em suas próprias palavras – “um típico 

jovem indiano moderno e educado, desprovido do ancoradouro da nossa cultura, 

maciçamente envolvido pelas influências culturais e literárias do Ocidente, com pouco 

ou nenhum sentimento religioso, e repleto do cinismo da época.” 

A tragédia atingiu Narender e sua família em 1962 na forma de um desconhecido 

problema neurológico que se desenvolveu em seu filho de quatro anos, Gautam. Todos 

os especialistas médicos a quem consultaram em Madras e Bangalore eram unânimes 

em dizer que não havia cura para o mal, e futuro algum para o menino; um estado de 

total desamparo envolveu-o. Seu coração vacilante pedia ajuda a uma fonte até então 

desconhecida para ele. Sua busca por algo eterno na vida efêmera foi intensificado 

quando leu os ensinamentos de Sri Ramakrishna e Sri Ramana. Ouvir a música clássica 

devocional proporcionava-lhe alívio. 

Alguns meses mais tarde, Baba visitou Madras e ficou na casa de um antigo devoto para 

passar duas semanas. Narender e seu pai levaram Gautam a Baba e solicitaram Sua 

bênção para a criança. A primeira audiência particular que eles tiveram com a 

“Compaixão Encarnada” mudou para sempre suas vidas; o desânimo foi substituído 

pela esperança. Segundo Narender: “Enquanto eu vagava sem destino como um navio 

nas calmarias, Bhagavan entrou em minha vida como uma grande lufada de vento, 

enfunando minhas velas mentais com um novo surto de energia, dando direção aos 

meus pensamentos, afastando as tramas de cinismo, dúvida e descrença da minha 

mente.” 

Narender, com sua família e seu filho doente, começou a visitar Prasanthi Nilayam 

regularmente. O amor de Gautam por Baba foi espontâneo e intenso; seu humor 

elevava-se sempre que Bhagavan falava com ele, o que era frequente. Mas sua condição 

física deteriorava a cada dia. Em seus esforços determinados de manter a criança feliz, a 

família passava as tardes cantando bhajans em casa. Os sinais da graça surgiram na 
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forma de vibhuti, kumkum e amrit (néctar) em quase todas as gravuras e ídolos da sala 

de adoração. A cada vez que havia uma piora no quadro de Gautam, remédios, inclusive 

ampolas, apareciam milagrosamente no altar. Esses medicamentos trouxeram a cura 

oportuna. 

Em resposta a suas preces ardentes, Baba visitou a casa deles várias vezes e animou-os 

com Seu canto. O foco da atenção de Bhagavan era sempre Gautam. Ele chamou o 

menino de guru, pois fora ele quem trouxera Baba para a sua família e a verdadeira 

espiritualidade em suas vidas. Embora a condição física de Gautam piorasse, seu 

espírito sempre irradiava bem-aventurança. Gautam começou perdendo os movimentos 

dos membros, a fala e a visão; somente a faculdade da audição permaneceu intacta. 

Mesmo quando Baba Se aproximava dele em silêncio, o menino podia, de algum modo, 

sentir Sua presença e respondia alegre. A entrada de Baba em suas vidas preencheu com 

alegria e felicidade a família – que de outra forma teria caído no sofrimento e na 

depressão. De fato, Bhagavan deu outro nome a Gautam – Vijaya Sai –, explicando que 

esse nome simbolizava a vitória do espírito e da mente sobre a matéria. 

Com o passar do tempo, desenvolveu-se no coração de Narender uma forte aspiração de 

servir a Baba em Sua missão, e seu sonho era partilhado por sua esposa e seus pais. A 

família orou com fervor para estar constantemente sob os cuidados e orientação de 

Bhagavan. Em 1970, Bhagavan respondeu às suas orações, pedindo a Narender que se 

mudasse para Bangalore a fim de trabalhar para Ele. Mais tarde, Baba relembraria com 

aprovação: “Quando pedi a Narender que fosse para Bangalore, ele não Me fez 

nenhuma pergunta, embora não soubesse que trabalho teria de fazer. Foi direto até a sua 

faculdade em Madras, pediu demissão de seu trabalho sem qualquer hesitação, chegou a 

Bangalore com sua família e aguardou por outras instruções de Swami.” 

A Faculdade de Artes, Ciências e Comércio Sri Sathya Sai, em Brindavan, tinha 

somente um ano de existência quando Narender foi designado como Diretor, em junho 

de 1970. Era desafiador estar na direção dos assuntos da Faculdade em seus anos de 

formação, mas ele realizou seus deveres com fé, dedicação e entrega inabaláveis a 

Bhagavan. Sendo dotado de várias qualidades exemplares de cabeça e de coração, ele 

lutou muito para tornar viva a visão de Bhagavan de um Gurukula
20

 moderno ideal. 

Baba verteu sobre ele Seu amor e afeto, desenvolvendo-se uma relação encantadora 

entre eles. 

Uma noite, Baba chamou um carro e pediu a Narender que entrasse junto com ele. 

Quando o carro partiu, disse a Narender: “Pensei em deixar você em casa hoje.” 

Narender ficou encantado com a delicadeza do Senhor, mas ficou preocupado em não 

ser capaz de recebê-Lo em sua casa de maneira adequada, pois não podia nem informar 

sua esposa e filhos sobre a visita inesperada. Quando o carro parou do lado de fora de 

sua casa, em Ulsoor, Bhagavan pediu a Narender que permanecesse nele, saltou, foi até 

a porta e tocou a campainha. A esposa ficou encantada ao ver Bhagavan, que sorriu e 

levantou Seu abhayahasta
21

. 

                                                           

20
 Gurukula – Escola do Guru. 

21
 Abhayahasta – Gesto da mão que concede bênção e proteção. 
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Baba entrou na casa e perguntou a ela: “Narender já voltou?”  

– Swami, ele ainda não chegou da Faculdade. 

Baba saiu com um sorriso traquina e chamou Narender. Quando ele entrou em casa, a 

alegria deles foi total. Bhagavan andou livremente pela casa, inclusive pela cozinha, 

beijou Vijaya Sai e partiu para Brindavan após alguns minutos. 

Quando Vijaya Sai faleceu pacificamente, em 1974, o amor e a graça vertidos por 

Bhagavan sobre Narender e sua família foram ilimitados. Ele visitou a casa deles logo 

depois e disse: “O nascimento de Vijaya Sai foi puramente espiritual. Ele veio ao 

mundo somente para trabalhar o resíduo de seu karma. Apesar de ter perdido a função 

de todos os seus sentidos, exceto da audição e do tato, sua bhakti (devoção) por Swami 

o possibilitou atingir o objetivo mais alto da vida – mukti (a liberação). Bhakti e 

shraddha (fé) constituem a riqueza mais importante na vida do homem; é possível 

superar todos os obstáculos na vida com esta riqueza”. Aquelas palavras mitigaram as 

ondas de angústia no coração dos pais, que sentiam-se deprimidos. 

Narender aplicou na letra e no espírito o mais importante dos ensinamentos de Baba aos 

professores: o de que eles deveriam tratar seus alunos como prema-putras (filhos pelo 

laço do amor). Amou seus alunos imensamente. Eles se lembravam dele como um 

disciplinador firme, com um coração amoroso e terno. Temos aqui um incidente um 

pouco engraçado que aconteceu durante uma de suas aulas, e que reflete seu amor pelos 

alunos. 

Um dos novos alunos não estava acostumado à dura vida do campus e ficava 

extremamente sonolento durante as aulas; ele colocou inadvertidamente sua cabeça 

sobre a mão de Narender, que repousava sobre sua carteira, e adormeceu! Narender 

continuou a falar sem qualquer embaraço. Somente quando a aula terminou, chamou o 

aluno: “O sino já tocou”, – e gentilmente retirou sua mão. Depois, quando o aluno 

correu envergonhado para a sala do Diretor a fim de desculpar-se, Narender ensinou a 

ele, com muita paciência, a arte de manter-se acordado na sala de aula, apesar de toda a 

exigente rotina do campus. 

 

Em 1976, Bhagavan decidiu construir para os alunos, em Brindavan, um espaçoso e 

bem equipado albergue, adjacente ao prédio da Faculdade. Até então, os alunos 

residiam em um prédio pequeno e simples dentro do ashram. Os preparativos para a 

cerimônia de consagração já estavam em andamento no novo local. Os alunos não 

estavam gostando da ideia de afastarem-se das dependências do ashram, onde residia 

seu amado Senhor. 

Quando Baba, certa manhã, foi até o albergue, um dos alunos entregou-Lhe uma carta 

suplicando que não os afastasse da Sua proximidade. Bhagavan deu a carta a Narender e 

pediu-lhe que a lesse em voz alta, para que todos ouvissem. A carta ainda estava sendo 

lida, quando todos os alunos começaram a pedir-Lhe que atendesse seu pedido. Baba 

enviou um recado a Joga Rao e aos outros engenheiros que estavam fazendo as 

marcações para o prédio no novo local. Quando chegaram, Baba disse: “Joga Rao, os 

rapazes não querem que o prédio do albergue seja construído neste novo local; querem 

residir aqui mesmo. O que faremos?” 
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Joga Rao respondeu com firmeza: “Swami, não podemos mudar os planos nesta altura. 

O novo prédio será muito confortável para eles.” Bhagavan olhou para os rapazes, que 

disseram: “Swami, não queremos confortos ou amenidades. Seremos felizes somente se 

ficarmos perto do Senhor”. Baba então pediu a opinião de Narender: “Narender, qual é 

a sua opinião?”  

– Swami, os rapazes estão longe dos pais. Vieram aqui pelo Senhor; estão certos em seu 

pedido de ficarem perto de Swami. Posso acrescentar meu humilde pedido para que 

Bhagavan nos conceda esta graça? – pediu Narender.  

Ao ouvir do Diretor essa resposta humilde, porém categórica, Bhagavan, que havia sido 

tocado pelo amor dos alunos, mudou o local do novo prédio para dentro do complexo 

do ashram. 

 

Pouco antes de aposentar-se como Diretor do campus de Brindavan, após dezoito anos 

de serviço, Narender teve um ataque de paralisia. Foi levado às pressas para uma 

unidade de terapia em Bangalore, onde ficou por alguns dias. Bhagavan estava presente 

em Prasanthi Nilayam na época. Em uma daquelas noites, o filho mais moço de 

Narender, Bharath, que estava com o pai no quarto, despertou por volta das cinco horas 

da manhã e viu que o pai já tinha acordado. Quando se aproximou, viu um belo sorriso 

no rosto de Narender. Este disse pausadamente: “Bharath, Swami esteve aqui há alguns 

minutos!” Confuso, Bharath não acreditou e olhou para a porta que estava trancada por 

dentro. O pai continuou: “Swami assegurou-me que estarei bem daqui a alguns dias. 

Materializou vibhuti, colocou um pouco em minha boca e também na testa.” Foi então 

que Bharath notou as marcas recentes e largas de vibhuti na testa de Narender. 

Na mesma manhã, Bhagavan saiu do mandir às sete horas, foi até Damodar Rao, pai de 

Narender, que estava sentado na varanda e disse-lhe: “Fui ver o ‘nosso’ Narender na 

unidade de terapia hoje de manhã. Ele está bem.” 

Nem é preciso dizer que Narender se recuperou rapidamente depois disso. Alguns 

meses mais tarde, contaria aos seus alunos: “Valeu o sacrifício de passar pelo ataque de 

paralisia para vivenciar a misericórdia abundante que Bhagavan derramou sobre mim.” 

Narender teve seu último darshan do seu amado Bhagavan em Prasanthi Nilayam, no 

dia auspicioso do Gurupurnima, no ano seguinte. Em seu retorno a Brindavan, 

rememorou o sorriso terno de Baba dedicado a ele. Aquele sorriso parecia ter tomado 

seu coração, preenchendo-o com uma bem-aventurança ilimitada. Em poucos dias, 

adoeceu; a doença física foi indiferente a seu estado interior de bem-aventurança, e sua 

vida chegou a um final pacífico em quinze dias. Bhagavan ordenou que os restos 

mortais de Seu querido Diretor fossem levados a Prasanthi Nilayam e cremados às 

margens do Chitravati. Baba chamou os membros da família para uma entrevista no dia 

seguinte e tirou de seus corações toda a tristeza pelo acontecimento. Determinou 

também que fosse enviado alimento à família pelos treze dias seguintes. Ele enviou 

naquele dia, junto com o almoço, doces para a família e uma mensagem: “Alegrem-se, 

Narender fundiu-se em Swami!” 

 

   *   *   * 
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Quando a Prof.ª Anima Mukerjee deitou-se no quarto do hospital em Bangalore, na 

manhã de 18 de junho de 1964, oscilava entre o desespero e a esperança. Ela estava para 

embarcar em uma viagem aos Estados Unidos para realizar seus estudos de nível 

superior, porém o terrível acidente que ocorrera quatro dias antes, quando dirigia uma 

lambreta junto com sua irmã em Bangalore, reduzira seu sonho a cinzas. A tíbia de sua 

perna direita estava partida em vários lugares. Após uma primeira cirurgia não bem-

sucedida, os médicos cogitavam amputar a perna. A situação era desesperadora. 

Então, de onde vinha a esperança? Sua irmã Kanak e seu cunhado, o Dr. Dilip Kumar 

Banerjee, eram devotos ardentes de Baba, e Ele visitara a casa deles no campus do 

Instituto Indiano de Ciências várias vezes. O Dr. Banerjee era o Chefe do Departamento 

de Química Inorgânica no Instituto. Os Banerjees acreditavam que Bhagavan 

certamente viria em socorro de Anima; mas, ela não tinha tanta certeza. Quando os 

Banerjees levaram o assunto a Swami, Ele assegurou: “Ela se recuperará 

completamente; perderá somente dois dos seus dedos.” Isso surpreendeu a todos, pois 

não havia nenhum dano perceptível nos dedos. Dois dias depois, como previsto por 

Baba, os dedos afetados por gangrena tiveram de ser amputados, mas o medo de perder 

a perna ainda rondava. Quando os Banerjees novamente correram até Bhagavan, Anima 

ficou pensando: “Por que Sai Baba teria algum interesse em mim já que não me 

preocupei em ir até Ele nem uma vez?” Depois de algum tempo, sua irmã e seu cunhado 

chegaram com os rostos iluminados. Kanak anunciou: “Bhagavan virá até o hospital 

esta noite para abençoá-la”. A mente de Anima parou de funcionar por alguns 

momentos, pois ficara chocada com o gesto inesperado de misericórdia de Baba. 

Anima descreve aquele dia muito especial em sua vida: “Ele chegou, parou próximo da 

porta por alguns segundos e dirigiu-me um olhar penetrante. Seu rosto angelical 

transmitia inocência. Não achei nada de extraordinário ou fenomenal n’Ele naquele 

momento, exceto a grande quantidade de cabelos crespos. Ele falou casualmente com os 

Banerjees enquanto abraçava ternamente o filhinho deles, Deepak. Foi então que Sua 

simplicidade e gentileza e, acima de tudo, o amor e a compaixão fluindo de Seus 

grandes olhos marrons tocaram-me. 

“De repente, fez uns círculos com Sua mão direita vazia e, naquele momento, surgiu ali 

um medalhão com Sua própria imagem vestida com um manto vermelho. Olhou para a 

joia com um sorriso brilhante no rosto e exclamou: ‘Swami está com o mesmo manto 

que está usando agora!’ Naquele momento, embora tenha ficado admirada, gostei mais 

de Sua inocência infantil do que do ato sobrenatural de materialização. Ele entregou 

aquele medalhão para Deepak, que estava completamente extasiado. Levantou-se e 

passou para o outro lado da cama e me disse: ‘A sua coragem e a devoção de Kanak 

trouxeram-Me aqui.’ Enquanto eu ainda O olhava, uma quantidade enorme de vibhuti 

surgiu da palma de Sua mão direita, caindo sobre minhas duas pernas, e um pouco foi 

colocado em minha testa. Ele me olhou nos olhos e perguntou-me: ‘Infeliz por ter 

perdido a oportunidade de ir aos Estados Unidos?’, – e acrescentou consolando-me: 

‘Não se preocupe, você terá uma oportunidade melhor’. E assegurou para os Banerjees: 

‘Eu a deixarei perfeitamente bem logo, logo’. Foi uma experiência única para mim, 
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durante a qual superei instantaneamente a perda da oportunidade acadêmica e o estresse 

físico decorrente do acidente.” 

Confirmando Suas palavras, Anima estava de pé em poucos meses, com suas pernas 

intactas. Os médicos, vendo que haviam errado completamente em suas previsões, 

exclamaram: “Somente Deus poderia fazer isso!” Em dezembro de 1965, Bhagavan 

permitiu a Anima retornar a Lucknow, para voltar ao seu trabalho como Chefe do 

Departamento de Antropologia na Universidade. Sua bênção de despedida para ela foi: 

“O seu futuro é brilhante”. 

As afirmações de Baba encheram sua vida com uma nova esperança e otimismo. 

Gradualmente, quando a verdade de que ela havia encontrado Deus sob a forma humana 

tornou-se evidente, ela compreendeu que sua ‘maior oportunidade’ estava em servi-Lo 

em Sua missão. Seu anseio foi atendido em junho de 1969, quando Bhagavan a 

escolheu como Diretora da Faculdade para moças em Anantapur. A Faculdade existia 

somente havia um ano, e ficava em um modesto prédio na cidade; foi transferida para 

um campus maior fora da cidade em julho de 1971. Anima, apesar de sua saúde 

instável, trabalhou pelo progresso integral da Faculdade com grande zelo. Enquanto 

transmitia a direção da Faculdade para ela, Bhagavan lhe assegurou: “Você sempre 

poderá contatar-Me quando houver algum problema. O número do Meu telefone é um! 

Responderei sem falta!” – Ele havia lembrado a ela que dentro de seu coração havia 

uma linha direta que conectava-a com Ele instantaneamente. 

 

E Baba nunca falhou nos momentos difíceis. Nos primeiros anos da sua estada em 

Anantapur, ela teve problemas nos vasos sanguíneos; os médicos não sabiam a causa da 

doença. Quando sugeriram uma cirurgia, cujo sucesso era duvidoso, Baba disse: “Nem 

pense em cirurgia pelos próximos seis meses”, – e enviou Anima a um médico em 

Bangalore, que aconselhou uma transfusão de sangue como medida imediata. Após 

algumas viagens semanais a Bangalore, quando aquele médico também sentiu que a 

cirurgia deveria ser feita imediatamente, Baba não permitiu. Disse para sua irmã aflita: 

“Eu vou cuidar dela. Por que se preocupar?” – No final do sexto mês, a doença 

desapareceu milagrosamente. Não houve necessidade de qualquer medicação depois 

disso. 

 

A Prof.ª Anima Mukerjee trabalhou como diretora da Faculdade em Anantapur até 

1975; depois, Baba a enviou a Jaipur, no Rajastão, para criar uma outra faculdade 

feminina lá. Enquanto ela esteve em Anantapur, Baba a guiou em cada passo e apoiou-a 

no seu esforço de colocar Sua filosofia educacional em prática. Não hesitou em 

repreendê-la e corrigi-la quando necessário. Escreveu cartas à diretora e aos professores 

expressando as Suas expectativas e preocupações. Também visitou o campus com 

frequência, estabelecendo uma atmosfera de elevadas vibrações espirituais. O impacto 

que Ele causou sobre o funcionamento da Faculdade deu início a uma abordagem 

inovadora na educação superior para moças. Sri K.B. Desai, então governador de 

Andhra Pradesh, convidado principal no quarto aniversário da Faculdade, em 1973, 

proclamou: “Apelo aos acadêmicos que estudam e planejam o futuro do país que 
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venham à Faculdade Sathya Sai e voltem com lições que os auxiliem de modo 

grandioso. Este é um exemplo único de algo concreto sendo atingido no campo da 

educação para reformá-la e reabilitá-la no caminho correto.” 

 

Na época em que escrevi este capítulo, a professora octogenária Anima Mukerjee 

comentou: “Eu sou feliz por ter servido de alguma forma à missão educacional de Sai 

por mais de duas décadas. Ele me concedeu vislumbres de Sua realidade após preparar-

me gradualmente. Compreendi agora que Baba não deve ser ligado ou limitado a seu 

corpo ou presença física... O conceito de Divindade ganhou significado, e o conceito de 

Avatar tornou-se uma realidade viva sob a forma de Bhagavan Baba. Sinto Sua 

presença viva no altar interior do meu coração e um sentido profundo de realização 

preenche o meu ser”.  

 

   *   *   * 

 

Para a Dra. Jayalakshmi Gopinath, o dia 7 de julho de 1972 foi inesquecível não apenas 

por ela ter sido selecionada para ingressar na equipe da Faculdade Sathya Sai em 

Anantapur; nem mesmo por ter sido chamada pelo próprio Baba, que lhe disse: 

“Jayamma, você foi selecionada. Cuide bem das crianças!” Naturalmente, ela ficou 

emocionada ao ouvir aquilo de Baba, mas o que ocorreu mais tarde naquele dia, depois 

que Baba deixou Anantapur, a transportou para um plano de existência em que medo e 

ansiedade não existiam. 

Naquela tarde, quando estava sentada com alguns dos seus colegas na sala da equipe, a 

Dra. Hemalata, vice-diretora, chegou; ela deu felicitações à Jayalakshmi por sua boa 

sorte e perguntou-lhe: “Por que você não veio para a Faculdade no ano passado?” 

Jayalakshmi ficou confusa com a pergunta inesperada e manteve silêncio. Mas 

Hemalata continuou: “No dia do encontro do comitê de seleção no ano passado, Baba 

perguntou-me se você havia enviado seu pedido para o posto de professora de inglês. 

Disse a Ele que não havia esse nome entre os solicitantes.” 

Curiosa, ela perguntou a Hemalata: “Baba mencionou o meu nome?”  

– Sim. Ele Me disse o seu nome e também o seu histórico. 

– O que Ele disse? 

– Ele disse que o seu marido, o Dr. Gopinath, que era Diretor do ‘Central Tobacco 

Research Institute’ em Rajamundry, tinha falecido havia alguns meses e que você estava 

muito deprimida. Bhagavan queria que você viesse para servir aqui. 

Jayalakshmi ficou atônita e falou sem pensar: “Mas meu marido estava sadio e forte em 

julho passado! Ele só faleceu em fevereiro!”  

Houve um silêncio completo... “Como Baba poderia dizer o que iria acontecer sete 

meses depois?” – perguntou um dos professores. 

Jayalakshmi estava completamente calma naquele momento. Respondeu com total 

convicção baseada em sua própria experiência pessoal: “Ele sabe tudo porque é o 

Diretor de nossas vidas. Conhece o passado, o presente e o futuro”. 
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Um silêncio eloquente permeou a atmosfera enquanto o significado daquelas palavras 

atingia a todos ali. Ficou evidente para Jayalakshmi que toda a sua vida até então tinha 

sido somente uma preparação para a tarefa que lhe fora confiada pelo Senhor naquele 

dia. Essa tarefa sagrada era a missão da sua vida! Ela tem servido como Administradora 

do Albergue das Moças e Chefe do Departamento de Inglês em Anantapur há mais de 

três décadas; trabalhou também como Diretora do Instituto por alguns anos. 

 

Jayalakshmi nasceu em uma família rica e profundamente religiosa em Bangalore. Era a 

mais jovem das três filhas de Sri Keshav Vittal e Saroja. Embora fosse um rigoroso 

seguidor da cultura e tradições indianas, Keshav Vittal era muito católico em sua visão e 

na abordagem aos homens e aos assuntos. Sua mãe tinha vindo de uma família de 

elevada cultura artística, com a música correndo em seu sangue. Jayalakshmi aprendeu 

a cantar canções devocionais com sua mãe. 

As três irmãs tinham sido educadas nas melhores escolas cristãs missionárias. 

Jayalakshmi conseguira o seu grau de Bacharel em Filosofia, Sociologia e Economia 

com uma medalha de ouro da Universidade de Mysore. Estava também entre as 

melhores no exame de Língua e Literatura Inglesa na Madras Presidency College. 

Na época em que Keshav se estabeleceu em Bangalore após sua aposentadoria em 1948, 

suas duas filhas mais velhas já estavam casadas. Durante uma de suas caminhadas 

matinais nos jardins de Lalbagh, ele ouviu falar, por um desconhecido, sobre o jovem de 

vinte e dois anos – Sri Sathya Sai Baba. Não perdeu tempo para conseguir o seu 

darshan junto com sua esposa e a filha mais jovem na residência da Sra. Sakamma, uma 

plantadora de café. 

Sua primeira entrevista com o Avatar os ligou a Ele para sempre. Sua peregrinação à 

casa de Sakamma tornou-se um ato diário quando Baba estava em Bangalore. Algumas 

vezes, quando Bhagavan ia para Lalbagh com alguns devotos, eles também O seguiam. 

Sentavam-se em um canto afastado nos vastos jardins e desfrutavam da companhia 

divina em meio ao verde. Foi lá que Baba pediu a Jayalakshmi que cantasse pela 

primeira vez. Os famosos versos da obra ‘Gitanjali’ de Gurudev Rabindranath Tagore 

vieram à sua cabeça – “Quando Tu me ordenas a cantar, meu coração parece explodir de 

orgulho; olho para Tua face, e lágrimas vêm-me aos olhos”. Ela cantou com fervor para 

o seu Senhor. Seu canto dos bhajans de Mira e as composições musicais de 

Purandaradasa e Kanakadasa em Sua presença tornaram-se uma característica daquelas 

sessões maravilhosas em Lalbagh. 

Quando Baba voltava para Puttaparthi, eles viajavam regularmente àquela aldeia 

remota, onde a vida estava somente a um passo da ‘Idade da Pedra’. Não se importavam 

com os desconfortos e inconveniências da viagem e do local, pois a alegria e o êxtase de 

estarem com o seu Senhor justificavam tudo. Foram dias de deleites sem fim e de total 

encantamento, que mesmo perdidos para sempre no passado, estão impressos 

eternamente em sua memória. Suas experiências magníficas com o Senhor no ‘antigo 

mandir’, em seus arredores e nas areias do rio Chitravati foram inúmeras. Jayalakshmi 

relata duas: 
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“Foi em 1948. Eu tinha ido a Puttaparthi com meu pai e minha mãe. O ‘antigo mandir’ 

daquela época era uma construção bem simples e acomodava somente alguns devotos. 

Durante aquela visita, quatro de nós – minha mãe, uma jovem senhora de Bangalore, 

uma viúva mais velha e eu – estávamos dormindo juntas no salão da frente, que tinha o 

altar em uma das extremidades. O altar era uma plataforma elevada sobre a qual 

pinturas em tamanho natural de Shirdi Baba e Swami estavam colocados em cada lado 

do ídolo de prata de Shirdi Baba com a adi-sesha (a serpente primordial) como Seu 

trono. Duas grandes lamparinas de latão eram mantidas acesas no altar, dia e noite. As 

pinturas e o ídolo eram decorados com várias guirlandas de flores. Havia uma aura 

sagrada em torno do altar. 

“Minha mãe e a viúva mais velha já tinham adormecido, mas a jovem senhora e eu 

conversávamos sobre Swami e Seus ensinamentos até tarde da noite. Por volta da meia-

noite, nós nos levantamos e fomos até a entrada do salão. Não havia eletricidade em 

Puttaparthi naquela época, e era o período mais escuro da noite. Por isso, ficamos 

surpresas ao ver uma luz brilhante lá fora. Saímos pelo portão e fomos para o ar livre. 

Não acreditamos no que vimos. Uma luz brilhante envolvia não somente a área em 

torno do mandir, mas parecia banhar toda a aldeia com uma luminosidade 

incandescente. As colinas em volta de Puttaparthi brilhavam com uma faixa de luz 

ofuscante. O brilho daquela luz quase nos cegava. Estava evidente para nós que era esse 

brilho misterioso em torno das colinas que havia iluminado toda Puttaparthi. 

“Na manhã seguinte, Baba perguntou-me: ‘Yemi samacharam?’ (‘Qual a novidade?’ em 

télugo). Fiquei sem fala por um momento, mas finalmente me arrisquei a contar sobre o 

milagre que tínhamos visto na noite anterior. Baba sorriu e disse: ‘A luz brilhante que 

envolve as colinas está sempre aqui, embora as pessoas possam não vê-la. Ela é 

dikbandhan – a luz sagrada que afasta o mal e as correntes negativas e impede que elas 

entrem neste local santificado’. Sem dúvida, existem muitos mistérios que confundem a 

compreensão do homem. 

“A segunda lila aconteceu na presença física de Bhagavan. Quando chegamos e 

descemos do carro, Bhagavan estava como de costume do lado de fora do mandir, com 

um sorriso de boas-vindas. Assim que entramos no mandir, Bhagavan parou e disse-me: 

‘Jayamma, cante algumas canções’. Sempre ficava nervosa de cantar em Sua presença, 

mas dessa vez fui pega de surpresa. Acalmei-me e cantei primeiro um bhajan de Mira, 

do qual Ele gostava muito. E para minha surpresa, enquanto cantava, a guirlanda na 

pintura em tamanho natural de Shirdi Baba começou a balançar suavemente. Quando o 

ritmo do canto acelerou, a guirlanda começou a balançar vigorosamente, e caiu quando 

a canção acabou. Baba olhou para mim com um sorriso alegre e gentil e pediu-me para 

cantar outra canção. Dessa vez, aconteceu a mesma coisa com as guirlandas na pintura 

de Swami. Baba ordenou-me que cantasse outra vez. Emocionada pela Sua lila, cantei 

com todo meu coração. Enquanto cantava, as guirlandas que estavam no ídolo de Shirdi 

Baba deslizaram harmoniosas, uma seguida da outra. Quando terminei de cantar, todas 

as guirlandas formavam uma pilha no altar. Eu estava fora de mim de tanta alegria. 

Baba olhou para meu pai e para mim e disse: ‘Chushara?’ (‘Vocês viram?’). Com 



78 
 

aquelas mágicas palavras, todo o cansaço da viagem desapareceu.” As maravilhosas 

experiências vividas por eles naqueles tempos podem encher páginas de um outro livro. 

 

Jayalakshmi casou-se com o Dr. Gopinath em setembro de 1953. Mudaram-se para 

Rajamundry quando Gopinath foi designado Diretor do ‘Central Tobacco Research 

Institute’, que ficava lá. Bhagavan nunca deixou de visitar os Gopinaths quando ia 

àquela cidade. Keshav Vittal escrevia com frequência de Bangalore para Gopinath: 

“Não sei o que Baba quer dizer, mas me diz que quer Jaya para a Sua faculdade de 

Anantapur”. Isso foi muitos anos antes da Faculdade começar a existir. Quando Baba 

visitou a casa de Gopinath em Rajamundry, em 1964, Gopinath disse a Ele: “Swami, 

leve Jaya quando o Senhor quiser para Sua faculdade”. Mas Baba respondeu: 

“Gopinath, se eu levar Jayamma daqui, quem cuidará de você?” O assunto ficou 

esquecido até outubro de 1971. 

Após o falecimento da mãe de Jayalakshmi em 1964, Keshav Vittal estabeleceu-se em 

Brindavan a chamado de Bhagavan. Um dia, Keshav Vittal disse deprimido à sua filha 

(que estava com ele em Brindavan naquela época) que ele tinha perdido um medalhão 

de prata com o rosto de Baba, que Bhagavan lhe tinha dado havia quinze anos. Ele 

costumava fazer abhishekam (banho cerimonial) nele todas as manhãs. 

Quando Keshav Vittal encontrou-a novamente no final do mesmo dia, ele parecia muito 

feliz e disse-lhe: “Jaya, Swami é muito gentil comigo. Após estar com você esta manhã, 

fui procurar novamente o medalhão. Ouvi passos, e quando levantei o rosto vi Swami 

em minha frente. Disse-me: ‘Sei o que você está procurando. Sarojamma procurou-me 

hoje de manhã cedo e contou-me tudo. Você perdeu o medalhão de prata que lhe dei. 

Ela está preocupada que a sua saúde fique afetada se você não fizer o abhishekam de 

manhã e não tomar a água sagrada. Pediu-Me que o encontrasse para você. Não se 

preocupe, Vittal Rao; sua esposa o protege como um anjo da guarda. Está muito 

preocupada com o seu bem-estar e estará sempre com você!’. E quanto ao medalhão de 

prata, Ele disse que me daria após a Sua viagem a Pandarapur, daqui a alguns dias.” 

Jayalakshmi chorou ao ouvir o relato. Seu coração estava cheio de gratidão pela sua 

querida mãe e pelo seu amado Baba. E muito feliz pelo pai. 

Após a abençoada e frutífera viagem a Pandarapur, que fizeram junto com o seu Senhor, 

Bhagavan chamou ambos para uma entrevista. Disse a Keshav Vittal: “Vittal Rao, 

Swami sempre cumpre Sua promessa. Antes de entregar-lhe o medalhão de prata, Eu 

lhe direi o que Me disse Sarojamma: ‘Swami, o recipiente de prata não contém somente 

o medalhão, mas também dois jasmins secos que meu marido ofereceu ao medalhão em 

Bangalore, antes de vir para cá. Tem também uma moeda que o Senhor abençoou com o 

Seu toque’. Agora Eu lhe darei o recipiente com todos esses itens.” Então Ele ondulou a 

mão em círculos e o recipiente de prata surgiu em Sua palma, antes que pai e filha 

pudessem respirar. Baba abriu a tampa do recipiente e mostrou-lhes o medalhão com os 

dois jasmins e a moeda! Deu-o para Keshav Vittal e disse: “Não seja descuidado, 

guarde-o bem. Sarojamma está muito aflita com a sua saúde”. Eles caíram aos pés do 

seu eterno Guardião com lágrimas de alegria e gratidão. Depois disso, Keshav Vittal 

estabeleceu-se em Brindavan, e Jayalakshmi retornou para Rajamundry. 
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Os anos passaram céleres. Em 1971, Gopinath planejava ir em missão internacional ao 

Irã por três anos. Queria saber de Baba onde sua esposa deveria ficar enquanto ele 

estivesse fora. Quando fez a pergunta a Bhagavan em Brindavan, Ele pegou Gopinath 

pela mão e levou-o para o canto de um longo corredor onde estava sendo montada uma 

maquete da Faculdade de Anantapur e assegurou-lhe: “Não se preocupe. Enquanto você 

estiver fora, Jayamma estará nesta faculdade. Não haverá homens no complexo, exceto 

os vigias.” A ansiedade de Gopinath desapareceu em um piscar de olhos. 

A viagem de Gopinath ao Irã ficou somente no papel. Ele faleceu em 22 de fevereiro de 

1972, em uma unidade de terapia em Rajamundry, seis semanas depois de ter sofrido 

um ataque do coração. Baba enviou duas cartas por intermédio de Sri Karunyananda 

quando Gopinath estava na unidade de terapia. Uma foi para Gopinath e a outra para 

Jayalakshmi. A carta para Gopinath transbordava de amor divino. Baba aconselhava 

Gopinath a não ter medo, pois ele já tinha alcançado um lugar seguro em Seu coração. 

Em Sua carta para Jayalakshmi, Baba nada mencionou sobre seu marido. Ele a consolou 

e aconselhou a ser corajosa. 

No terceiro dia após o falecimento de seu marido, Jayalakshmi foi a Brindavan para 

receber o darshan de Bhagavan. Baba olhou-a atentamente de longe. Não falou com ela, 

mas depois enviou um recado por Sri Ramabrahmam para que ela fosse terminar todas 

as cerimônias ligadas ao funeral e então voltasse. Ela assim fez. Quando voltou, 

Bhagavan a chamou e conversou com ela; Ele estava extremamente compassivo com 

ela naquela manhã. Jayalakshmi fazendo-se valente disse a Ele: “Swami, por que não 

falou comigo quando vim logo após o falecimento do meu marido?” 

A resposta de Baba foi: “Eu não poderia suportar seu choro.” O coração do Avatar é 

supersensível ao sofrimento humano. 

Ele instruiu Jayalakshmi a chamar o pai por telegrama. Keshav Vittal estava com sua 

filha mais velha em Thirunelveli, naquela época. Quando o pai chegou, Bhagavan o 

chamou para uma entrevista. Perguntou a Jayalakshmi: “Jayamma, onde você gostaria 

de ficar?”  

– Quero ficar com Swami – foi a resposta imediata.  

– O que você diz, Vittal Rao?  

Keshav Vittal disse a Baba: “Swami, eu estou com oitenta e três anos. Não conheço 

ninguém melhor que o Senhor para cuidar de Jaya”. Imediatamente Bhagavan pegou a 

mão do velho pai entre as Suas e disse: “Vittal Rao, não se preocupe. Cuidarei de 

Jayamma até o fim”. 

Aquelas foram as palavras mais memoráveis ouvidas por Jayalakshmi em sua vida. 

Tanto o pai quanto a filha ficaram profundamente emocionados e curvaram-se com 

gratidão aos pés d’Ele. Antes de saírem, Ele disse: “Levarei Jayamma para a Faculdade 

de Anantapur.” 

Foi assim que a Dra. Jayalakshmi Gopinath tornou-se uma das “Suas professoras 

escolhidas”. Sua vida, que é dedicada à Sua missão, interliga-se às vidas de milhares de 

jovens mulheres que, nas últimas três décadas, vêm passando por aquele templo de 

aprendizagem. 
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*   *   * 

 

As cartas escritas por Bhagavan Baba para a Dra. Hemalata, que trabalhou como 

Diretora na Faculdade Sathya Sai para Moças em Anantapur por mais de duas décadas, 

são altamente reveladoras. Essas cartas escritas para ela – uma doutorada em Literatura 

Télugo – são em um télugo livre e fluente, e abarcam todos os aspectos da educação 

para moças, particularmente na Índia. Temos aqui alguns poucos trechos destas 

epístolas divinas. 

Enaltecendo o elevado idealismo que o levou a criar a Faculdade, Bhagavan escreveu: 

“A mulher é a base da sociedade, e seu coração é a fonte de todas as virtudes. Estabeleci 

esta instituição com grande esperança e aspiração para inculcar moralidade e 

integridade na sociedade e elevar a honra de uma grande tradição. Espero que a 

Faculdade estabeleça ideais elevados em todas as áreas da vida. Aqueles que servem e 

aprendem nesta faculdade devem trabalhar juntos, com amor e compreensão mútuos”.  

 

Aqui está a Sua visão sobre educação: “Assim como o relâmpago brilha intensamente 

contra o fundo das nuvens escuras no céu, a luz da sabedoria deve resplandecer em 

meio às nuvens da educação no céu do coração. A educação que não leva à sabedoria é 

somente um conglomerado de nuvens de fumaça escura da ignorância. O mero 

conhecimento livresco, sem sabedoria espiritual, conhecimento geral e senso comum, é 

inútil. Se as pessoas eruditas não tiverem as virtudes da veracidade, paciência, 

humildade e simpatia, os graus de mestrado e PhD serão somente mais um peso sobre 

suas cabeças! Se as pessoas eruditas têm uma mente perniciosa, isso é um desrespeito a 

Saraswati, a Deusa do Conhecimento”. 

 

Bhagavan era inflexível quanto ao caráter e conduta dos professores e alunos. Escreveu: 

“Os professores não têm direito de ensinar aquilo que não praticam. Devem conduzir-se 

com nobreza e mente ampla. Se, ao contrário, sentirem prazer em se espojar nas sujeiras 

do ódio, ciúme, egoísmo, pompa e orgulho, o caráter e a disciplina dos alunos serão 

arruinados. Apesar de todas as suas realizações acadêmicas, esses professores não serão 

capazes de exercer qualquer controle sobre seus alunos, pois eles não os respeitarão. 

Junto com as altas qualificações acadêmicas, os professores em nossa faculdade devem 

ter boas qualidades, como devoção a Deus, respeito pelos mais velhos e veneração pelas 

nossas nobres tradições. 

“Em vez de fazerem discursos aborrecidos aos alunos sobre caráter e conduta, os 

professores devem dar exemplos praticando aquilo que falam. Devem estabelecer os 

ideais para os alunos até em assuntos mundanos como vestimentas, estilo de penteado, 

modo de andar, falar e rir. 

“A mulher é a Griha-lakshmi (deusa da prosperidade no lar); é o anjo guardião dos 

ideais nobres da sociedade. Mas, ao mostrarem-se vestidas sem pudor e com os cabelos 

soltos, parecerão somente como demoníacas ou perversas (rakshasis ou pishachis)! É 
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uma tolice total achar que esse modo de se vestir e exibir os cabelos são sinais de uma 

educação superior”. 

 

Quando foi decidido devotar o primeiro período de todas as quintas-feiras na Faculdade 

a ‘aulas de Moral’, Bhagavan escreveu: “Já tínhamos introduzido as aulas de Moral em 

Bangalore. Podemos fazer isso também em Anantapur. Todas as manhãs de quinta-feira 

durante o primeiro período, todos os alunos e professores devem estar nas aulas de 

Moral. Assuntos como a Bhagavad Gita, o Mahabharata, Bhagavatam, a Bíblia, o 

Corão e a vida dos santos e videntes da Índia e do mundo podem ser escolhidos para 

uma discussão nessas aulas. Nossos conferencistas também podem dar algumas aulas 

sobre a cultura indiana. É auspicioso iniciar a aula de Moral com uma oração. Isso pode 

acontecer no auditório. Podemos fazer as alterações necessárias no horário para 

acomodar essas aulas.” 

 

Quanto à seleção dos alunos para admissão à Faculdade, Baba escreveu: “Estou feliz 

por vocês seguirem os procedimentos e critérios estabelecidos para a admissão à 

Faculdade. Vocês não devem considerar a recomendação de ninguém para realizar a 

admissão; a seleção deverá ser feita somente pelo mérito. Vagas no albergue também 

são limitadas. Não interferirei nesse assunto. Vocês estão livres para seguir todas as 

regras e regulamentos estabelecidos. Todos são Meus. Quando alguém Me pedir para 

ser selecionado, direi que procure o Diretor”. 

 

Além de providenciar belos prédios, Bhagavan cuidou de todas as outras necessidades 

materiais para a Faculdade. Até pequenos itens foram providenciados, como podemos 

ver abaixo: 

“Estou enviando uma banda completa. Embora tenha buscado instrumentos novos, 

envio alguns com pouco uso; seria difícil para os alunos iniciarem com os instrumentos 

novos, pois teriam que soprar forte no caso dos instrumentos de sopro. Enviarei os 

novos no aniversário. Você pode designar um professor para ajudar os alunos a 

marcharem em pelo menos duas ou três músicas no tempo disponível. 

“O material que lhe foi enviado no dia vinte deste mês é somente uma pequena parte do 

que desejo enviar. Ainda restam muitas coisas a serem transportadas. 150 cadeiras para 

alunos, 16 mesas e cadeiras para professores, 8 mesas para o laboratório de Física, 8 

mesas para o laboratório de Química, outros equipamentos de laboratório e várias outras 

coisas estão a caminho. A remessa pode chegar a Anantapur em dois dias. Logo que 

receber os materiais, avise-Me se precisar de mais alguma coisa. Providenciarei todo o 

necessário. 

“Mil cadernos e agendas foram enviados para os alunos. Também foi um pacote com 

alguns livros para a biblioteca. Se algum deles não tiver utilidade para os nossos alunos 

e professores, guarde-os em separado. As apostilas de télugo também chegarão em um 

ou dois dias. Outras apostilas – Inglês, Química, Botânica, Zoologia, Física, História 

etc. – foram comprados em Madras e Bangalore. Também chegarão logo. Se Me enviar 

detalhes sobre as novas alunas, enviarei uniformes-sari para todas elas...” 
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Baba, como fundador e patrono ideal, deu completo apoio moral e encorajamento aos 

administradores das Suas instituições educacionais. Quando a Faculdade enfrentou 

dolorosas dificuldades iniciais, que deveriam ser resolvidas pelo administrador, Ele 

escreveu: “Não precisa preocupar-se com coisa alguma. Sai está muito feliz com a 

paciência e a fortaleza que você tem demonstrado durante estes momentos desafiadores. 

Sai sabe tudo. Portanto, você deve somente fazer seu dever e ser feliz. Não perturbe sua 

mente com estes problemas passageiros. Cuidarei de tudo. Tudo ficará bem com o 

passar do tempo”. 

 

Abençoados são os professores escolhidos pelo Avatar para ensinar em suas instituições 

educacionais. Uma vez, quando Bhagavan Baba estava falando aos professores de Sua 

faculdade em Prasanthi Nilayam, um dos professores pediu-Lhe: “Swami, por favor, 

oriente-me como progredir no caminho espiritual e atingir a meta”. Baba declarou: 

“Cuide de Meus meninos e molde-os em homens nobres e capazes. Isso é suficiente; 

você sem dúvida encontrará a realização de sua vida! Você não precisa fazer nada além 

disso.” 

A oportunidade de servir em Suas escolas e faculdades é um presente muito precioso do 

Avatar ao buscador. É a chave para o Reino do Céu. 
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7 – Atingindo a Todos 

 

É um fato histórico que nenhum outro personagem divino – seja santo, profeta ou 

Avatar – foi adorado como Deus sob a forma humana por milhões de pessoas e em mais 

de cem países durante a sua vida como Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. O Avatar Sathya 

Sai teve Seu advento em uma conjuntura bem crítica na história da humanidade, quando 

o rápido avanço da ciência e da tecnologia trouxeram tanto o encolhimento do mundo 

como o encolhimento do coração humano. O encolhimento do mundo para uma aldeia 

global tornou-o um pequeno lugar onde algo que acontece em um canto afeta a todos 

em todos os lugares. O encolhimento do coração humano drenou o amor e a compaixão 

da vida individual e social, o que por sua vez conduziu a um conflito sem precedentes 

no interior do homem, entre os homens, e entre o homem e a Mãe natureza. Esse 

conflito, na época atual, veio para ameaçar a própria existência humana. Arnold 

Toynbee avisou: “O avanço espiritual do homem será inversamente proporcional ao seu 

domínio tecnológico.” 

Hoje, a tarefa imediata diante do homem, para salvá-lo da autoextinção, é restaurar o 

equilíbrio entre sua cabeça e seu coração. Isso só pode ser atingido pela transformação 

interior – reativando as fontes da fé e do amor em seu coração. Essa é a missão pela 

qual Bhagavan veio. Ele declarou: “O amor e a fé são os princípios básicos para 

redenção da vida humana. Minha vida é Minha mensagem. Amo a todos. Essa é Minha 

natureza. Todos são Meus, ainda que Me chamem por este ou aquele nome, ou até por 

nome algum! A Divindade é a fonte primordial do amor universal. A fé na Divindade é 

a chave para desenvolver esse amor. Somente o caminho do amor pode transformar o 

homem e, assim, o mundo.” 

Baba, que manifesta em Si mesmo Sua mensagem de amor, atingiu homens e mulheres 

no mundo inteiro, independentemente de sua casta, credo, cor, classe social, religião ou 

nacionalidade. Proclamou: “Este Sai veio para realizar a tarefa suprema de unir toda a 

humanidade como uma família por meio do elo da irmandade; afirmando e esclarecendo 

a realidade átmica de cada ser para revelar o divino, que é a base sobre a qual repousa o 

cosmo; instruindo a todos para que possam reconhecer a herança comum que liga o 

homem ao homem, para que ele possa se livrar do animal que existe nele e alçar-se para 

o divino, que é o seu objetivo”. 

Com frequência Ele tem sido Seu próprio mensageiro; Sua relação com cada um dos 

devotos é pessoal e individual. Aqueles que não estiveram nem mesmo uma vez em Sua 

presença física também desfrutam de uma relação pessoal com Ele, pois Seu modo de 

contato não se limita somente ao plano físico. Seu modus operandi é incontável e 

diverso, embora o processo subjacente seja basicamente o mesmo – evocar a fé, 

despertar o amor e estabelecer uma busca interior pela divindade. A história de cada um 

que foi tocado por Ele é fascinante. Vamos agora comentar as vidas e experiências de 

alguns deles neste capítulo e no próximo; cada um representa milhares desses 

peregrinos no caminho da fé e do amor. 
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   *   *   * 

 

Sri N.R. Dwarakanath, um contador do Estado de Karnataka na Índia, foi ao Bahrain, no 

Golfo Árabe, em 1978 para trabalhar como contador em uma companhia americana, a 

National Cash Corporation. Teve o primeiro darshan de Bhagavan em 1974 e tornou-se 

um devoto fiel. Vasu, sua esposa, era devota de Baba desde a infância, sob a influência 

de seu devoto pai. Junto com alguns devotos em Bahrein, Dwarakanath fundou um 

Centro Sai em Manama, em fevereiro de 1981. Entre trinta e quarenta devotos reuniam-

se em bhajans semanais em seu apartamento. Uma bela foto de Baba sentado no 

balanço, com uma maçã em Sua mão, ocupava um lugar de destaque na sala. 

Em março de 1983, os pais de sua esposa visitaram o Bahrein para celebrar o primeiro 

aniversário de seu neto. Sri Sundaram Iyengar, seu sogro, era devoto de Baba desde 

1950; a Sra. Pankajam, sua sogra, era devota fiel do Senhor Venkateshwara e entoava as 

canções devocionais com grande fervor, mas não mostrava interesse por Baba. 

Na tarde de quinta-feira, 17 de março, Dwarakanath saiu para ir até a casa de um amigo 

com sua esposa e o sogro. Pankajam ficou sozinha na casa, junto com seu neto Sai 

Gopal. Por volta das 21h15min, ela ouviu uma batida na porta. Como não esperava que 

seus familiares retornassem cedo, hesitou em abri-la. Mas, como as batidas ficaram 

mais fortes, ela, com muita relutância, abriu a porta. Ficou espantada ao ver Bhagavan 

Baba do lado de fora, segurando uma maçã em Sua mão direita! Ele falou com ela em 

tâmil: “Trouxe esta maçã para Dwarakanath”. Pankajam, completamente chocada, 

parecia ter criado raízes no chão, verdadeiramente abalada. Sequer esticou a mão para 

receber a maçã. Baba transferiu a maçã da mão direita para a esquerda, materializou 

vibhuti e aplicou-o na testa dela. Depois, virou as costas, deu alguns passos e 

desapareceu no ar! 

Dwarakanath, a esposa e o sogro retornaram às 22h. Ele teve de abrir a porta com uma 

duplicata da chave, pois não recebera qualquer resposta, mesmo batendo várias vezes. 

Encontraram Pankajam sentada em estado de choque, suando profusamente. Também 

ficaram surpresos ao ver uma grossa marca de vibhuti em sua testa. Sendo uma 

vaishnavita fiel e quase fanática, recusava-se a acreditar em Baba e desconsiderava 

qualquer uso para o vibhuti anteriormente. Levou algum tempo para ela acalmar-se e 

falar sobre sua incrível experiência. Eles ficaram excitados com a narrativa, porém um 

pouco desapontados por terem perdido a oportunidade do darshan em sua própria porta. 

Ficaram tristes por seu Senhor sequer ter sido convidado a entrar, e por Pankajam não 

ter recebido a maçã de Baba quando lhe foi oferecida. 

 

Naquele mesmo dia, Bhagavan havia concedido o brahma-upadesham (iniciação ao 

conhecimento sagrado) a 680 crianças em uma cerimônia coletiva de upanayanam (rito 

que conduz o discípulo ao preceptor), em Prasanthi Nilayam. Um sobrinho de 

Dwarakanath, que estudava na escola em Prasanthi, foi um desses afortunados 

iniciados. Bhagavan falou por mais de uma hora ao grupo de crianças e a seus pais 

sobre o significado supremo do Mantra Gayatri. 
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Na segunda-feira seguinte, vibhuti surgiu no abhayahasta de Baba, em uma foto na casa 

de Dwarakanath, em Manama. O número de devotos que aparecia para os bhajans 

semanais cresceu. Dois meses mais tarde, o vibhuti surgiu também na foto de Shirdi Sai 

Baba. Enquanto o vibhuti na foto de Sri Sathya Sai era similar ao que fora materializado 

por Ele – macio, fino, perfumado e cinzento – na foto de Shirdi era grosso, amarronzado 

e sem odor, como o retirado do local onde o fogo permanece aceso em Shirdi. Sempre 

que Pankajam ia aos bhajans, vibhuti surgia nas sobrancelhas dela. Uma semana antes 

do aparecimento de Bhagavan em Bahrein, um inchaço surgira abaixo do joelho direito 

de Pankajam, que foi diagnosticado como um tumor no ‘American Mission Hospital’ 

em Bahrein. O conselho médico foi a remoção cirúrgica. Porém, ele desapareceu 

milagrosamente no dia em que ela recebeu o darshan de Bhagavan! Nem é preciso 

mencionar que Pankajam descobriu, para sua grande alegria, que o Senhor 

Venkateshwara e Sri Sathya Sai eram um só. 

 

*   *   * 

 

O Sr. Robert A. Bozzani e sua esposa, dos Estados Unidos, relatam: “Foi no período 

entre 1980 e 1986 que ouvimos o chamado de Baba ‘convocando’ um grande número 

de devotos dos Estados Unidos e de várias partes do mundo. Aconteceu sem qualquer 

aviso ou proselitismo dos membros dos Centros Sathya Sai Baba”. 

O próprio Bozzani teve a experiência do “chamado” de Baba em dezembro de 1973. Foi 

após um ano do falecimento de seu pai. Naquela época, estava profundamente obcecado 

com ‘uma infelicidade’ que surgira de uma confusão a respeito do propósito da vida e 

uma compreensão da efemeridade dos prazeres do mundo. Essa obsessão tornou-se a 

mola propulsora de sua busca espiritual. Ele ouvira falar de Bhagavan Baba por sua 

esposa Barbara, cuja professora de yoga era devota de Baba. Também vira Suas fotos e 

ouvira, num gramofone, os bhajans cantados por Ele. Mas não demonstrara interesse. 

Finalmente o “chamado” chegou a Bozzani em 9 de dezembro de 1973. Baba surgiu 

diante dele naquela noite em sua casa, nos Estados Unidos. Não foi sonho nem visão; 

foi em pessoa! Baba falou com ele na voz de seu pai falecido: “Não se preocupe... Tudo 

ficará bem!” – e desapareceu. Mas isso não foi suficiente para Bozzani. Ele não se 

decidiu até sua esposa falar-lhe: “Vou ver Sathya Sai Baba com ou sem você.” Ele ficou 

sem outra saída, e, embora relutante, viajou com a esposa em fevereiro de 1974. Foram 

em um grupo chefiado pela professora de yoga. Em Bangalore, Bozzani disse à esposa: 

“Vou deixar você em Prasanthi Nilayam, arrumar aquilo de que você precisa e voltar 

para conhecer Bangalore.” Ele nem fechou a conta do hotel, pois pretendia voltar no 

mesmo dia. Chegaram a Prasanthi Nilayam bem tarde da noite, e por isso ele decidiu 

ficar e retornar a Bangalore no dia seguinte. 

Na manhã seguinte, Bhagavan chamou o grupo deles para uma entrevista e esteve com 

eles por vinte minutos. Quando Bozzani começou a ouvi-Lo, seu coração sentiu um 

impacto, e surgiram as três perguntas que o incomodavam desde que ele era um menino 

de doze anos. Eram perguntas provocadas por sua mente jovem na aula de religião, 

quando o professor disse: “Deus ficará muito zangado se vocês frequentarem outra 
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igreja”. A primeira era: “Se existe um Deus, Ele deveria ser um Deus para todos. Como 

pode ser diferente?” A segunda era: “Se existe um Deus, por que Ele não poderia ter 

vindo antes de Jesus Cristo, e por que não depois?” A terceira era: “Será que não existe 

muito mais no mundo e no universo do que o homem acha que existe?”  

As respostas também vieram do interior, quando ele ouviu a voz etérea de Bhagavan: 

“Sim, existe um Deus e Ele existe para todos.” “Sim, Ele veio antes e também depois de 

Jesus Cristo, e, agora mesmo, Ele está aqui!” “Sim, existe muito mais no universo do 

que o homem acha que existe.” 

Após aquela entrevista, Bozzani foi até sua esposa e disse-lhe: “Sathya Sai Baba é 

Deus. Não vou voltar para Bangalore, vamos ficar”. E assim teve início sua maravilhosa 

viagem com seu amado Senhor. Em um de seus últimos encontros com Swami, Ele 

confirmou que tinha estado em sua casa em 9 de dezembro de 1973. O amor deles por 

Ele tornou-se a âncora mestra de suas vidas. “Na presença do Amor, os milagres 

acontecem!” – declarou Robert Schuller. Vários milagres aconteceram em suas vidas, 

inclusive a eliminação do câncer de Bozzani com uma palavra de Swami. Mas, ambos 

creem que o maior dos milagres é o fluxo constante de graça e amor em suas vidas, que 

os mantêm serenos durante os altos e baixos da existência. 

 

Robert Bozzani, que é atualmente o diretor e curador do Sathya Sai Book Center of 

America, e sua esposa, Barbara, que é editora do Sathya Sai News Letter, nos Estados 

Unidos, lembram como vivenciaram esse chamado de Swami acontecendo em várias 

pessoas no período entre 1980 e 1986: 

“No início da década de 1980, nós nos mudamos para Phoenix, uma grande metrópole 

com uma população de mais de um milhão e meio de habitantes. Antes de partir, 

perguntamos a Swami se deveríamos fundar um Centro Sathya Sai Baba em Phoenix. 

Baba respondeu enfaticamente: ‘Sim, muitos irão ali’. Ficamos muito felizes de poder 

servir a Sua missão neste novo local. 

“Seguindo instruções de Swami, abrimos um Centro Sathya Sai Baba. Não éramos 

músicos, nem conduzíamos bhajans, então começamos os encontros em todas as noites 

de quinta-feira no Centro, somente com nós dois tentando cantar os bhajans indianos 

com um gravador servindo de guia. Tínhamos um gato e um cachorro na casa, e ambos 

pareciam gostar das músicas. Após algumas semanas, uma jovem senhora bateu em 

nossa porta. Tinha acabado de mudar-se de Nova York para Phoenix e queria frequentar 

o Centro. Ela era formada em uma famosa Escola de Música do país; sabia cantar 

bhajans e tocava vários instrumentos. Com uma competente cantora de bhajans, Swami 

começou a enviar cada vez mais pessoas ao Centro. Elas pareciam surgir do nada nas 

noites de quinta-feira. O número crescente de pessoas levou-nos a fazer um encontro 

público no Centro uma vez por mês, em tardes de domingo. Tínhamos oradores como 

Elsie Cowan, Charles Penn, Jack Hislop e alguns outros. Essas reuniões cresceram, e o 

Centro desenvolveu-se. Como dissera Swami, muitos outros viriam. Durante esse 

período, houve uma expansão surpreendente de Centros Sai nos Estados Unidos e em 

outras partes do mundo. Na década de 1970, não havia mais de 20 Centros Sai Baba em 
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nosso país. Mas, nos anos 80, eles começaram a crescer rapidamente e, agora, existem 

mais de 225.” 

 

Temos aqui mais uma experiência dos Bozzanis sobre como Swami chamou Seus 

devotos para Si mesmo e para os Centros no início da década de 1980. Nos encontros no 

Centro Sathya Sai Baba em Phoenix, Bozzani distribuía pequenos pacotes de vibhuti 

para aqueles que pediam. Dois casais que estiveram nos encontros voltaram para casa e 

abriram seus pacotes. Para sua enorme surpresa, viram o vibhuti transformando-se em 

pequenas e belas flores. Esse sinal da graça afetou os dois casais de modo bem 

diferente. Um deles foi tocado pela graça e eles tornaram-se ardentes devotos. O outro 

ficou tão assustado e confuso com a experiência que nunca mais voltou ao Centro! 

Vários outros sinais da graça ocorreram na vida do primeiro casal. A esposa, uma 

executiva que trabalhava em uma cadeia de restaurantes, deixou o emprego e tornou-se 

membro ativo no Centro e a primeira professora balvika (educação espiritual) em 

Phoenix. O marido era um fumante que consumia vários maços de cigarro por dia. 

Apesar de saber que Swami não aprovaria que continuasse com esse hábito indesejável, 

ele não conseguia deixar de fumar, embora se esforçasse muito, o que incluía preces a 

Swami. Mas Ele o auxiliou de maneira surpreendente a deixar esse hábito; Ele fez com 

que um dos maços de cigarro nunca acabasse! O homem fumou desse maço, que lhe 

fornecia todos os cigarros desejados, por três dias consecutivos. Somente no terceiro 

dia, compreendeu o que estava acontecendo. O ardil milagroso do maço inesgotável 

afastou-o do hábito maléfico! 

 

*   *   * 

 

O Prof. Abdul Razak Baburao Korbu, que lecionava nas Faculdades de Direito de 

Sangli e Kolhapur, adquirira uma boa reputação como professor benquisto de Direito. 

Em fevereiro de 1981, ficou exultante ao saber que a nova universidade de Bhagavan 

Baba, em Prasanthi Nilayam, precisava de professores visitantes em quatorze 

faculdades. Ele tinha sido um visitante regular do ashram de Baba por quatro anos, mas 

Baba não falara com ele. Na verdade, Bhagavan olhara uma vez para ele, isso em 1977, 

mas fora o suficiente para cativar seu coração para sempre. Nas palavras de Korbu: “Eu 

me apaixonei por Baba à primeira vista”. Tinha certeza de que fora Baba quem o 

auxiliara a subir na vida – de um menino de uma favela a um professor respeitado. 

Agora a oportunidade estava aberta para que Korbu servisse a Baba em Sua missão 

educacional, e ele se agarrou a ela. Despediu-se de seu trabalho de professor na 

Faculdade de Direito de Kolhapur e enviou seu pedido de admissão de professor 

visitante de Direito Comercial no Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai. Durante 

sua visita a Puttaparthi em março de 1981, ele soube na secretaria do Instituto, que, em 

resposta ao anúncio no Sanathana Sarathi, tinham sido recebidos milhares de pedidos de 

professores eminentes do mundo inteiro para quatorze posições. Korbu perdeu todas as 

esperanças de ensinar na Universidade e ficou profundamente deprimido ao retornar 

para Sangli. 
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Na segunda semana de abril de 1981, Korbu recebeu uma carta do Instituto em 

Prasanthi Nilayam informando-o que fora selecionado. Ele saiu de seu escritório, foi 

direto a seu quarto, sentou-se na cama após fechar a porta e chorou como criança, não 

sabe por quanto tempo. Agradeceu a Bhagavan pela oportunidade única. Perguntava-se 

como tinha sido selecionado mesmo sem uma entrevista. A resposta veio pelo Vice-

Reitor, o Dr. V.K. Gokak, quando Korbu o encontrou dois dias depois em Prasanthi 

Nilayam. 

O Dr. Gokak explicou: “Essa é uma história interessante por si mesma. Professor 

Korbu, como poderíamos entrevistar milhares de candidatos? Oramos a Swami por uma 

orientação quanto ao processo seletivo. Ele disse que, num dado momento, iria à 

secretaria para fazer o que fosse necessário. Disse que não precisávamos abrir envelope 

algum, nem chamar algum candidato. Certa manhã, após o darshan, Ele foi até a 

secretaria e eu O segui. Swami pediu-nos que espalhássemos as solicitações no chão, o 

que fizemos. Pegou quatorze envelopes da pilha em quatorze segundos e disse-nos: ‘São 

essas as pessoas selecionadas’. E saiu. Quando abrimos os envelopes, vimos que havia 

um candidato para cada uma das quatorze faculdades. Entre os selecionados, a sua foi 

de Direito Comercial. Agora, os milagres de Swami tornaram-se rotina para nós. Se 

você ainda tiver dúvidas, pode procurar o Arquivista. Exceto por essas quatorze, todas 

as outras estão ainda fechadas”. 

Korbu não tinha palavras para exprimir o gesto de graça de Baba ao selecioná-lo. Não 

achou necessário conversar com o Arquivista sobre o assunto. Voltou a Kolhapur. Sua 

primeira viagem a Prasanthi Nilayam como professor visitante ocorreu em junho de 

1981. 

Baba não falou com ele sequer uma palavra em seu primeiro ano de trabalho como 

professor visitante. Uma noite, durante o darshan, caminhou diretamente até ele. Korbu 

tocou Seus pés com lágrimas nos olhos. Baba perguntou: “Como está, senhor?” “Estou 

bem, Baba. Agora...”. Antes que Korbu terminasse a frase, Baba interferiu: “Eu sei, Eu 

o verei mais tarde.” Isso deixou Korbu muito feliz.  

Sua felicidade aumentou quando o Vice-Reitor lhe disse no dia seguinte: “Swami o ama 

muito. Seus alunos dizem que o senhor ensina muito bem”. 

Naquela noite de domingo, após conceder o darshan aos devotos, Baba foi até Korbu na 

varanda do mandir e perguntou: “Qual é o seu primeiro nome?”  

– Abdul Razaak, Swami. 

– Qual o significado de Abdul? 

– Significa devoto, Baba. 

– Qual o significado de Razaak? 

Korbu ficou atrapalhado. O próprio Baba disse-lhe : “Razaak significa Alá. Qual o 

significado de Alá?”  

– Deus, Baba. 

– Isso não está bem correto. Alá significa Altíssimo, ou Mais Elevado. Esse é também o 

significado de Parameshwar – Parama Ishwar. Não existe diferença. Alá ou 

Parameshwar são um só. Ele Se manifestou como este Universo. 
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A mente de Korbu ficou em completa paz. Então Baba o chamou para ir até a sala de 

entrevistas. Korbu desmoronou quando se viu, pela primeira vez, sozinho com o seu 

Protetor. Bhagavan desarmou-o de imediato ao dizer: “Sente-se confortável e não chore. 

Por que temer quando Eu estou aqui? Você é Abdul – meu Abdul, e Eu sou o seu 

Razaak. Você bem sabe”.  

A segunda entrevista concedida a ele por Baba, no dia seguinte, mostrou ser decisiva na 

vida de Korbu. Ele relata: “Baba chamou, além de mim, nove estrangeiros para irmos 

até a sala de entrevistas. Após falar sobre alguns tópicos espirituais na sala externa, 

chamou-me sozinho até a sala interna. Disse-me: ‘Sei que você tem fé em Mim, mas 

não acredita em Meu poder de criar objetos, não é?’ A pergunta deixou-me pasmo, 

porém Baba revelara a dúvida que estava escondida em meu coração nos últimos cinco 

anos. Fiquei feliz que Baba tocasse no assunto. Disse-Lhe: ‘Desculpe-me, Baba. O que 

Você disse está correto’. Baba respondeu com ternura: ‘Sua falta de fé no Meu poder de 

materializar é algo genuíno. Gosto de sua franqueza e o amo. É bom que não aceite 

tudo. Agora, pode pedir-Me qualquer coisa que lhe darei aqui e agora. Não tenha pressa, 

pense e diga o que deseja’. Após pensar um pouco, sabendo que havia muito poucos 

muçulmanos entre Seus devotos, decidi: ‘Baba, dê-me um objeto que represente o 

Universo inteiro e que também tenha o símbolo da minha religião gravado nele’. Baba 

sorriu com doçura e disse: ‘Abdul, você acha que Me pediu algo impossível?’ Fiquei 

olhando para Ele em silêncio. Ele Me mostrou a palma de Sua mão: ‘Olhe para a palma 

de Minha mão. Vê alguma coisa nela? Não há coisa alguma nela, nem por trás dela. 

Pode verificar por você mesmo’. Virou a palma para baixo. A manga de Seu manto 

estava acima do cotovelo. Não ousei tocar Sua mão. Mas Baba pegou a minha e a 

forçou, passando-a sobre Sua palma e mão. Depois disse-me: ‘Abdul, olhe para o centro 

da Minha palma por um tempo’. Quando fixei o olhar na palma, em segundos a pele no 

centro se abriu, e vi um objeto redondo e grande saindo dela! Logo a pele voltou ao 

normal como antes e havia um anel brilhante, que caiu no chão. Baba disse-me: ‘Pegue-

o, olhe com cuidado e depois Me entregue’. Eu o examinei cuidadosamente; havia uma 

lua crescente e uma estrela gravadas em ouro. Coloquei-o de volta em Sua mão e pedi-

Lhe: ‘Baba, não compreendo este anel. Por favor, explique-me’. Baba riu e disse-me: 

‘Você nasceu muçulmano e não sabe coisa alguma do Islã’. Era verdade. Eu não sabia 

muito sobre minha religião, nem era verdadeiramente uma pessoa religiosa. Baba 

explicou-me: ‘Fiz este anel de ouro em formato octogonal, incrustado com as nove 

pedras preciosas relativas aos planetas; ambos representam o Universo. No meio das 

nove gemas, coloquei o símbolo islâmico da crescente e a estrela em esmeraldas, de cor 

verde. Estas pedras verdes também representam sua religião. Agora colocarei este anel 

em seu dedo anelar da mão esquerda, pois seu dedo da mão direita é desfigurado’. 

Surpreso, olhei para os dedos desfigurados da minha mão direita. Baba deslizou o 

pesado anel brilhante pelo meu dedo. Estava perfeito. De volta à sala externa, falou 
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sobre o anel e minha falta de fé aos estrangeiros que O aguardavam e gracejou: ‘Ele é 

um devoto traquinas
22

’ 

Somente depois de deixar o mandir, soube, por um devoto muçulmano americano que 

vira o anel, que Baba inscrevera a palavra ‘Alá’ em caracteres arábicos, desconhecidos 

para mim, no centro da esmeralda”. 

 

   *    *   * 

 

O senhor Philip Mathew Prasad nascera em uma família muito religiosa em Palghat, no 

Estado de Kerala. Vivendo em uma atmosfera de harmonia na cidade, os primeiros anos 

de Philip foram marcados por uma compreensão dos valores éticos e espirituais básicos 

comuns a todas as religiões. Porém, uma mudança abrupta ocorreu em sua visão quando 

foi levado para Trivandrum na idade de quinze anos, a fim de continuar seus estudos. 

Os fortes ventos do pensamento marxista desequilibraram-no, e ele se tornou um ateu 

fanático. Com dezessete anos, tornou-se um líder do movimento estudantil marxista e, 

com dezoito, era membro do partido. Com vinte e um, deixou os estudos e uniu-se ao 

movimento naxalita
23

. Foi um dos fundadores do Comitê Naxalita Indiano, formado em 

Calcutá, em 1968. Logo estava no redemoinho de conflitos armados com a polícia, 

pilhando os donos de terras e trabalhando para as tribos das montanhas de Kerala. Em 

um ano, foi preso. 

Quando Philip se achava sozinho em sua cela, na cadeia distrital de Calecute, no ano de 

1973, seu ser interior estava em turbilhão. Passava o tempo contemplando os problemas 

fundamentais da vida. Uma profunda necessidade espiritual de sua alma manifestou-se 

de inúmeras formas, atormentando-o dia e noite. Desiludiu-se com a ideologia e com o 

caminho que escolhera para si.  

 

Porém o Deus a quem ele rezara na infância não o abandonou quando surgiu a crise 

mais densa de sua vida. A Organização Sathya Sai local realizou uma cerimônia de 

bhajans na cadeia, bem debaixo de sua cela. Mas ele aborreceu-se e irritou-se com a 

duração de uma hora dos cantos, já que sua mente estava totalmente desalinhada devido 

a sua atitude em relação a qualquer coisa espiritual. No final dos bhajans, um voluntário 

foi até a sua cela e, com gentileza, estendeu a mão com uma laranja como prasadam 

(alimento sagrado) entre as barras de ferro. Philip ficou enfurecido. Atirou a laranja de 

volta no voluntário. O míssil atingiu a parte de trás da cabeça do voluntário, que se 

virou e encarou Philip. Não havia raiva ou medo em seus olhos. Ele simplesmente foi 

embora. Philip foi estimulado a refletir profundamente sobre o episódio, que fez surgir 

um dilema em seu coração. 

                                                           

22
 Por uma questão de pronúncia, não se sabe se Baba falou ‘naughty’ – traquinas, travesso; ou ‘knotty’ 

– complicado. 

23
 Grupo comunista maoísta da Índia. 
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Uma noite, não conseguindo mais suportar sua agonia, desmoronou e chorou 

descontrolado. Finalmente, uma necessidade irresistível de rezar eclodiu dentro dele. 

Rezou o Pai Nosso – a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos – que aprendera 

com a mãe em sua infância. Pediu somente uma dádiva – a dádiva de dormir. E ela foi 

atendida; ele dormiu imediatamente, em um sono sem sonhos sobre um lençol molhado 

pelas lágrimas do arrependimento. 

A fé que lhe fora ofertada novamente naquela noite mudara completamente sua vida. Os 

próximos quatro anos passados na prisão foram dedicados à prece, namasmarana 

(lembrança incessante do nome do Senhor), contemplação e ao estudo das escrituras – 

hindu, cristã, muçulmana e budista. Mergulhou na mensagem da Bhagavad-Gita, 

explorando a síntese da filosofia marxista com a perene cultura indiana no cenário 

contemporâneo dos movimentos multirreligiosos. Vários anos depois, sua busca o 

conduziu aos ensinamentos de Sai Baba de Shirdi, que brilhou forte como o messias da 

harmonia das religiões na Índia moderna. Brotou, em seu coração, uma afinidade 

espontânea pela figura compassiva de Shirdi Baba. 

Quando Philip finalmente deixou a prisão, tornou-se advogado e dedicou-se a elevar as 

massas oprimidas como um ativista político e trabalhador social. Entrou em contato 

com Swami Ananda Teertha, ele mesmo um defensor das massas e último discípulo-

asceta iniciado por Sri Narayana Guru. Durante uma das suas temporadas com Philip, 

Ananda Teertha, que estava muito doente, desejou ser levado ao local de nascimento do 

seu guru – Chempazhanti – a alguns quilômetros de Trivandrum. O asceta estava tão 

fraco que sequer conseguia dar alguns passos. Mas, assim que chegaram de automóvel 

ao local, Philip ficou surpreso ao ver Ananda Teertha vibrante de energia e circulando 

alegre no mandir, derramando lágrimas de devoção. 

Philip compreendeu o poder da devoção ao Guru naquela noite; seu coração ansiou por 

encontrar um verdadeiro guru. Ananda Teertha visitara Prasanthi Nilayam duas vezes e 

tinha grande reverência por Baba; suas palavras respeitosas sobre Baba exerceram um 

impacto profundo sobre Philip. Também o livro ‘Sai Baba, Homem dos Milagres’, de 

Howard Murphet, preparou sua mente antes de o chamado chegar de maneira milagrosa 

um dia depois do Natal de 1984. Dois dias antes, ele tinha deixado sua beca e seus 

arquivos em uma caixa na casa de seu pai, na cidade. O pai trouxe-a para ele às seis 

horas da tarde do dia 26 de dezembro. Quando Philip abriu a caixa, ouviu um som 

metálico e encontrou um anel com o rosto de Shirdi Sai Baba gravado. E encaixava 

perfeitamente em seu dedo! 

Nas palavras de Philip: “A mera visão do anel deixou-me em êxtase, e aquela sensação 

de maravilha permeou o meu corpo por três dias. Deus não era mais uma proposta 

intelectual; tornara-se instantaneamente uma realidade viva”. Porém a mente cética de 

Philip não permitiu que ele ficasse em paz depois daqueles três dias. Ele diz: “Fiquei na 

dúvida se aquele anel não teria sido plantado na minha caixa por algum devoto zeloso e 

desejoso de difundir a mensagem de Baba. Procurei pelas lojas de Trivandrum que 

vendiam joias em busca de um anel similar. Não consegui, e a sensação não foi de 

tristeza, mas de alegria.” 
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Logo ele estava em Prasanthi Nilayam e obteve o darshan do seu mestre. Mas a 

sensação de culpa que carregava no coração e a suspeita de que os outros o observavam 

não permitiam que sentisse paz e alegria. Finalmente foi salvo do vórtice de culpa pelo 

seu Senhor durante as festividades de Onam, em 1985. Aquela primeira entrevista com 

o mestre foi um momento definitivo em sua vida. 

Philip lembra com uma alegria imaculada: “Swami aceitou-me como eu era – fechado, 

empacado, difícil – sem interferir em mim. Aquela aceitação incondicional encheu-me 

de felicidade. Naquela entrevista, que durou quarenta e cinco minutos, Swami repetiu 

dezessete vezes: ‘Não contamine sua consciência com a culpa.’ Ele tratou-me como se 

eu fosse Seu único amigo e a única pessoa digna da Sua amizade em todo o universo. 

Senti-me orgulhoso e confiante. Ninguém me aceitara antes, nem mesmo minha mãe. O 

“mundo” queria mudar-me para então aceitar-me. Mas o “mundo”, isto é, Swami, 

aceitou-me como eu era. Essa aceitação acionou um rio de lágrimas que molhou minha 

roupa e Seu manto. Swami enxugou as minhas lágrimas com Seu lenço, materializou 

vibhuti e o colocou em minha boca”. 

Baba materializou um anel com uma esmeralda para Philip. Enquanto lho dava, 

Bhagavan olhou para o anel que já enfeitava o dedo de Philip e perguntou com um 

brilho nos olhos: “Você o encontrou em uma loja?” Philip compreendeu que Ele fazia 

uma gozação a respeito de sua natureza cética. Presentes foram materializados para cada 

membro da sua família. Seu filho de três anos ganhou uma cruz de ouro ornada com 

pérolas. Para sua filha foi um medalhão com a figura de Baba de um lado e o Cristo do 

outro. E para sua esposa um medalhão com o rosto de Shirdi Baba e a inscrição “Por 

que temer se Eu estou aqui!” 

Nem é preciso comentar que Philip se tornou um ótimo mensageiro do Avatar Sai em 

Kerala. Seu talento para falar e escrever para o público, e o seu zelo pelo bem comum 

atingiram sua plena realização em Sua missão. Durante uma de suas viagens a Calecute, 

compreendeu que o ponto de virada na sua vida não fora sua primeira entrevista com 

seu mestre, mas quando lançara a laranja como um míssil sobre um humilde servo do 

seu mestre. Philip se lembra: 

“Uma vez fui convidado pela Organização Sathya Sai do Distrito de Calecute para falar 

sobre Bhagavan Baba a um grande grupo na sala da prefeitura daquela cidade. Durante 

a conferência, fiz menção aos primeiros bhajans de Sai a que assisti como um hóspede 

da prisão e da minha reação raivosa a eles. Após a conferência, um senhor já de uma 

certa idade aproximou-se e insistiu para que eu fosse até sua casa, que era próxima dali. 

Seu nome era Sri Shankara Iyer, atacadista no mercado de flores, e se tornara devoto de 

Baba décadas atrás. Ofereceram-me uma xícara de café durante a visita, e, depois que a 

bebi, ele se abriu e contou sua história. Shankara Iyer era o voluntário que foi atingido 

pela minha laranja-míssil na prisão! Quando a laranja o atingiu, ele pediu misericórdia 

para o jovem raivoso em sua cela – que era eu. Orou a Bhagavan: ‘Swami, derrame a 

Sua misericórdia sobre esse rapaz e o transforme para que ele seja feliz. Que algum dia, 

pela Sua graça, eu possa oferecer uma xícara de café a ele em minha casa!’ Swami 

ouvira as preces de Shankara Iyer e viera em meu auxílio. Foi naquela época que 

aconteceu a reviravolta, e eu reencontrei minha fé em Deus. Daquela mesma cela onde 
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ele fora atingido pela minha laranja-míssil, fui marcado por Swami para iniciar uma 

longa jornada, e Shankara Iyer designado como sinalizador.” 

 

   *   *   * 

 

O Sr. Leonardo P. Gutter, de Buenos Aires, Argentina, ouvira falar de Sai Baba em 

1981 por uma senhora que era membro da ‘Organização Espiritual Raja Yoga’ na 

cidade. Ele era vice-presidente daquela organização. O relato de como a senhora viera a 

conhecer Baba era fascinante. Em sua visita à Índia no mês anterior, ela ficara em 

Londres por alguns dias. Lá visitara uma biblioteca, e, enquanto procurava um livro em 

uma prateleira, um livro acima caíra sobre sua cabeça. Era um livro sobre Baba. Ao 

folheá-lo, surgiu um grande desejo de conhecer Baba. Ela foi então até Prasanthi 

Nilayam, na Índia, onde Baba lhe concedeu uma entrevista. Na volta a Buenos Aires, 

falou sobre Baba aos membros da organização com grande entusiasmo e excitação. 

Disse que ele era o Avatar – o Messias – que o mundo esperava. Aquilo entusiasmara 

Leonardo a frequentar os encontros de um grupo de devotos Sai na cidade; porém, não 

se considerava um devoto. 

Algum tempo depois, Baba apareceu em um sonho de Leonardo. Ele estava em uma 

sala com alguns de seus amigos, quando Baba surgiu na porta e entrou. Leonardo 

pensou: “Se Ele é o Avatar, devo sentir alguma coisa de especial quando aproximar-Se 

de mim!” E foi isso exatamente o que aconteceu. Quando Bhagavan se aproximou, ele 

teve uma experiência incrível. Em suas próprias palavras: “Comecei a sentir uma 

vibração em cada uma das células do meu corpo sutil; cada uma começou a borbulhar e 

a explodir com uma energia de bem-aventurança. A ananda (bem-aventurança) que eu 

procurava em minha busca espiritual estava em mim três vezes mais! Ondas de energia 

e bem-aventurança me cobriam dos pés até a cabeça”. Com aquela experiência, ele 

perdeu todo o controle do corpo e caiu no chão, mas estava totalmente consciente e em 

estado de completa bem-aventurança. Viu Baba passando pela porta e repetiu para si 

mesmo: “Baba, você é Deus!” Baba virou-Se, foi até ele, levantou-o e abençoou-o 

dando um tapinha em sua cabeça. O sonhou acabou, e Leonardo despertou. Aquele 

sonho encheu seu coração com um enorme desejo de encontrar Baba, e, por isso, ele se 

uniu a um grupo de devotos que ia para a Índia; assim teve o seu primeiro darshan em 

Madras, em janeiro de 1982. 

Quando Bhagavan voltou a Prasanthi Nilayam, o grupo de argentinos O seguiu e 

aguardou ansioso por uma entrevista. Trinta e quatro dias passaram-se, e nenhuma 

entrevista. Alguns membros do grupo estavam desanimados, mas Leonardo acreditava 

que Baba não desapontaria os Seus devotos. Em vez de desesperar-se, olhava para 

dentro de si em introspecção. Naquela noite, pensou: “Devo servir a Swami e difundir 

Sua mensagem, pois O reconheci como o Avatar desta era. Devo entregar-me 

totalmente a Ele”. Orou para que Baba lhe desse fé e força de vontade para isso. 

Na manhã seguinte, Bhagavan foi até Leonardo nas fileiras do darshan e disse a ele: 

“Sim, Eu o chamarei para uma entrevista esta tarde”. Naquela tarde, o grupo argentino 

obteve uma entrevista durante a qual Baba murmurou no ouvido de Leonardo: “Nunca 
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desapontarei os Meus devotos!” Depois da entrevista, Leonardo tinha certeza de sua 

missão na vida: difundir a mensagem do Avatar em seu lado do mundo. 

 

Antes de deixar Prasanthi Nilayam, em março de 1982, Leonardo sentiu em seu coração 

uma forte necessidade de voltar para obter o darshan de Bhagavan em setembro; porém, 

ele sabia que sua condição financeira não o permitiria. Ele, no entanto, orou para que 

Baba realizasse seu desejo, e então voltou para Buenos Aires. O grupo de devotos na 

Argentina, embora pequeno em número, tinha membros muito dedicados e 

determinados. Eles andaram pelo país, e até fora dele, difundindo a boa nova da 

presença do Mestre Divino na Terra. Leonardo aproveitava cada oportunidade para falar 

d’Ele a todos, em todos os lugares. 

No final de uma viagem a negócios ao Equador, em julho de 1982, Leonardo teve a 

oportunidade de falar para um grupo de Hatha Yoga na cidade de Quito. No final do 

encontro, um importante industrial do país, que tinha sido embaixador do Equador, 

convidou-o para almoçar em sua casa no dia seguinte. Durante o almoço, a conversa 

focalizou sobre os poderes sobrenaturais de cura de Baba. No final do diálogo, o 

industrial pediu a ele: “Você se importaria de ir à Índia comigo no próximo mês de 

setembro para ver Baba? Se concordar, tomarei as devidas providências”. 

Leonardo, encantado, consentiu e agradeceu a Bhagavan pela realização de seu desejo. 

Eles foram para Prasanthi Nilayam na primeira semana de setembro. No caminho para a 

Índia, Leonardo descobriu o propósito da viagem do amigo: ele não era um aspirante 

espiritual, mas queria que Baba o curasse de um câncer no palato. Ele já se submetera a 

uma cirurgia nos Estados Unidos, que não resolvera o problema. Leonardo orou para 

que Baba derramasse Sua misericórdia sobre o amigo. 

Quando se sentaram no mandir antes dos bhajans da tarde, no nono dia, houve uma 

ocorrência estranha. O industrial começou a soluçar com uma emoção incontrolável. 

Leonardo tentou consolá-lo, mas ele estava inconsolável. Depois de um tempo, ele 

exclamou: “Baba é muito gracioso. Ele me curou do câncer!” Leonardo levou um 

choque, e perguntou ao amigo: “Como? Quando você falou com Baba?”  

– Você não O viu chegando há alguns minutos atrás? – perguntou o industrial.  

– Não, Ele ainda não veio. 

– Baba veio até mim, parou na minha frente e pediu-me que abrisse a boca. Então 

colocou Sua mão dentro dela, puxou alguma coisa de lá e disse: “Você está curado!”... 

Eu estou curado, estou curado! 

Leonardo ficou sem palavras ao ouvir aquela experiência surpreendente do amigo. Eles 

deixaram Prasanthi Nilayam no dia seguinte e voltaram para o Equador. Em Quito, o 

oncologista que fez os testes confirmou que não havia mais vestígio algum do câncer. 

Nem é preciso dizer que o industrial tornou-se um devoto ardente de Bhagavan. 

Escreveu sua experiência e distribuiu dez mil cópias do folheto por todo o Equador. 

Uma década depois, Leonardo tornou-se um líder importante no Movimento Sai na 

América Latina. 
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   *    *   * 

 

Sri Chidambarakrishnan era um jovem muito rico de Mukkudal (localizada a vinte e 

cinco quilômetros de Tirunelveli) e pertencia a uma família do sul da Índia conhecida 

como “reis do tabaco”. Uma previsão de um conhecido astrólogo de ele que morreria 

antes do dia 15 de março de 1960 trouxe muita ansiedade para Chidambarakrishnan. 

Uma semana antes da data marcada, alguns amigos o aconselharam a procurar Baba, 

que passaria por Tirunelveli em Seu caminho para Trivandrum, vindo de Madurai. Baba 

visitou as casas de alguns devotos em Tirunelveli naquele dia e parou em Surendai, uma 

cidade vizinha. 

Havia também outro problema que exasperava Chidambarakrishnan. Seu irmão mais 

velho, uma pessoa muito influente naquela região, era contra o seu casamento com a 

moça que escolhera. Ele conseguira até uma intimação da corte de justiça contra o 

casamento, alegando que a noiva era menor de idade.  

Na manhã seguinte, durante o darshan em Surendai, Baba caminhou direto até ele, 

segurou sua mão e o levou para dentro da casa; bateu em seu ombro e disse: “Não se 

preocupe; você terá uma vida longa. Não morrerá como predisse o astrólogo. Vim aqui 

somente para salvá-lo.” 

Chidambarakrishnan não acreditou no que ouviu; não conseguiu dizer sequer uma 

palavra, mas lágrimas brotavam de seus olhos. Baba continuou: “E o seu casamento?”  

– Como sabe de tudo isso? – deixou escapar Chidambarakrishnan.  

– Este Baba de grande cabeleira sabe tudo. Não fique ansioso. Realizarei o seu 

casamento em Puttaparthi, e seu irmão mais velho irá a esse casamento!  

Chidambarakrishnan mal podia acreditar e disse abruptamente: “Baba, meu irmão mais 

velho é uma pessoa muito poderosa. Ele não dará atenção às palavras de ninguém.”  

Bhagavan sorriu e assegurou: “Confie em Mim. Tudo ficará bem”. 

Chidambarakrishnan nem teve tempo de abrir a boca, e Baba materializou um medalhão 

de ouro com a Sua imagem. Deu-o a ele dizendo: “Este talismã é para você. Mantenha-o 

sempre consigo”. 

Chidambarakrishnan transformou-se naquele momento. Seu coração encheu-se de nova 

esperança e coragem, pois encontrara um guardião onipotente. Como comandado por 

Baba, ele juntou-se ao grupo que O seguia e viajou para Trivandrum e Kanyakumari, 

onde foi uma testemunha aventurada de várias lilas na beira do mar. Quando retornou 

para sua cidade natal, tinha superado o medo da previsão do astrólogo. As últimas 

palavras de Baba para ele antes de partir foram: “Quando você obtém Daiva-anugraha 

(a Graça de Deus), os navagrahas (os nove planetas) não podem fazer-lhe mal!”  

Que grande verdade é esta – quando se atinge a graça divina, até mesmo os nove 

planetas não podem causar-lhe mal! Bhagavan realizou seu casamento no mandir em 

Prasanthi Nilayam três meses mais tarde. Como Baba prometera, o irmão mais velho 

estava presente. 

Em sua longa vida, em que Bhagavan tornou-Se o seu próprio alento, foram muitas as 

lições que aprendeu e as maravilhas que testemunhou. Bhagavan visitou duas vezes sua 
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cidade natal; ficou na casa de Chidambarakrishnan por cinco dias em março de 1962, e 

por dois dias em junho de 1963. Durante os altos e baixos da vida, ele segurou firme os 

pés do seu amado Deus. Suas experiências com o Avatar da era foram muito preciosas 

para serem esquecidas. Temos aqui duas passagens dessa vida fascinante que refletem a 

glória do seu Senhor. 

Em dezembro de 1960, Baba estava em Nandana-vanam, em Whitefield. Uma noite, 

quando Chidambarakrishnan chegou ao ashram em seu carro, ele viu Baba do lado de 

fora de Seu chalé com Sri B. Ramakrishna Rao, então Governador de Kerala. Ele saiu 

do carro, correu para Bhagavan e prostrou-se diante d’Ele. Baba disse-lhe: 

“Chidambaram, você chegou no momento certo. Estamos indo para Bangalore; 

viajemos no seu carro”. Chidambarakrishnan pediu que Baba lhe desse dez minutos 

para poder limpar o carro. Contudo, havia uma outra razão para este pedido; ele queria 

tirar a espingarda de cano duplo do assento traseiro, antes que Baba a visse! Baba, 

porém, não lhe deu nem um minuto; foi direto para o carro. Chidambarakrishnan, 

naqueles poucos momentos, pôde apenas empurrar a arma do assento para o chão. 

Bhagavan entrou no carro junto com o Governador, que reconheceu 

Chidambarakrishnan como um dos que viajaram para Trivandrum. Baba disse ao 

dignitário: “Chidambaram é um bom devoto de Tirunelveli, e está pronto para fazer 

qualquer coisa por Swami”. 

Chidambarakrishnan cumprimentou o Governador, sem conseguir desviar o pensamento 

da espingarda. Ramakrishna Rao ficou surpreso ao ver a arma a seus pés; sorrindo, 

perguntou a Baba: “Swami, o Senhor diz que ele é um bom devoto. Por que ele carrega 

esta arma consigo?” 

Baba olhou para a espingarda, depois para Chidambarakrishnan, e então perguntou-lhe: 

“O que você tem a dizer?” 

Chidambarakrishnan juntou as palmas das mãos e confessou: “Swami, peço Seu perdão. 

Embora eu tenha a arma como forma de proteção durante as viagens, gosto de caçar. 

Atiro somente em pássaros. Não sendo vegetariano por nascimento, eu os como.”  

– Chidambaram, você sabe que Eu estou em todos os seres, sejam pássaros ou outros 

animais. Como você pode fazer mal a uma criatura? Suponha que você mate uma mãe-

pássaro. Qual será o destino dos seus filhotes? – perguntou Baba.  

– Swami, por favor, perdoe-me; não farei mais isso. Por favor, dê-me forças para 

manter essa promessa. 

– Você é um bom rapaz. Todos cometem erros em algum momento. Porém, um 

verdadeiro devoto deve estar pronto para corrigir a si próprio. 

O diálogo continuou quando o carro partiu. Ramakrishna Rao perguntou a Baba: 

“Swami, não devemos matar nem mesmo criaturas perigosas como cobras ou animais 

selvagens?”  

– Até mesmo neles Eu estou. Quando você compreender essa verdade, não causará 

danos nem a eles. Mesmo não tendo compreendido isso, não se deve matá-los por 

prazer, mas somente em autodefesa se eles o atacarem. Mas se você tiver amor pelos 

animais em seu coração eles não lhe farão mal. 
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Foi uma grande lição sobre a prática da não-violência na vida pessoal. 

Chidambarakrishnan resolveu tornar-se vegetariano e desistiu do hábito de caçar. 

Entretanto, algumas semanas depois, ele sucumbiu à tentação quando seu primo colocou 

diante dele um tipo de acordo: “Se você não quer ingerir carne, tudo bem; mas não nos 

prive do prazer de sua companhia na caçada. Venha conosco até a floresta. Estou pronto 

para assumir o pecado que venha a cair sobre você por atirar em um pássaro!”  

Ele esqueceu sua promessa a Baba e matou dois patos selvagens em um lago. Seu primo 

pulou do jipe e pegou os pássaros. Todos ficaram contentes, exceto 

Chidambarakrishnan. Ele voltou para casa com a culpa pesando no coração. 

Chidambarakrishnan foi a Puttaparthi naquela mesma noite. Bhagavan estava gentil 

como sempre, mas a culpa apertava o coração de Chidambarakrishnan o tempo inteiro. 

Chidambarakrishnan queria ficar ali por algumas semanas, mas Baba pediu-lhe que 

voltasse para a sua cidade depois de alguns dias, dizendo: “Você tem um trabalho 

importante lá”. Materializou um pouco de vibhuti, deu-o a Chidambarakrishnan e disse-

lhe que o levasse para casa. 

Ao retornar, Chidambarakrishnan encontrou seu primo no hospital numa condição 

comovente. Quando ele pulara do jipe com pressa para pegar os dois patos no lago, 

naquele dia fatídico, uma placa de ferro saliente na lataria arranhara a sua perna. Ele 

negligenciou o arranhão como um machucado sem importância, mas aquilo levou a um 

ataque virulento de tétano com febre alta. Assim que ele viu Chidambarakrishna, 

lamentou: “Cometi o pecado hediondo de fazê-lo quebrar sua promessa a Sai Baba, e 

por isso estou sofrendo agora. Eu me arrependo do meu pecado e peço misericórdia a 

Ele. Somente Sai Baba pode salvar-me!” Chidambarakrishnan compreendeu que Baba o 

enviara rapidamente para casa para salvar o primo. O vibhuti dado por Bhagavan o 

curou em alguns dias. Os primos pararam de caçar e tornaram-se vegetarianos 

rigorosos. 

 

Assim que Chidambarakrishnan começou a sentir-se afortunado por ter o melhor dos 

dois mundos – material e espiritual –, seu negócio, no início da década de 1970, 

começou a afundar. Em 1980, estava reduzido à pobreza. Não conseguiu adaptar-se à 

vida dura, e sua fé começou a vacilar; suas visitas a Parti começaram a rarear e depois 

pararam por completo. Naturalmente, também era verdade que ele não tinha dinheiro 

para viajar. Culpou então Bhagavan por não vir em seu auxílio e amaldiçoou sua tolice 

em segui-Lo. Também se sentiu doente e ficou fraco. Tornou-se irritadiço, o que tornou 

difícil a vida de sua esposa e filhos. 

Na manhã do Makara Sankranti (festival da colheita, quando o sol inicia seu caminho 

em direção ao norte), quando Chidambarakrishnan se sentou em sua casa, relembrando 

o passado, ouviu uma voz do lado de fora: “Chidambaram, Chidambaram!” Aquele 

sotaque parecia o de Baba, embora a voz fosse diferente. O empregado, que saíra para 

ver quem era, voltou e disse que um sanyasin viera de Shirdi para vê-lo. 

Chidambarakrishnan gritou: “Já sofri o suficiente nas mãos de um sanyasin. Não quero 

conhecer outro. Mande-o embora!” Como o empregado não conseguiu mandá-lo 

embora, Chidambarakrishnan saiu com um rifle nas mãos e ameaçou a visita indesejada, 
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que tinha um xale de cor ocre envolvendo seus ombros. “Se você não sair, vou atirar!” 

O sanyasin sorriu e disse: “Por que está tão zangado comigo? A raiva não lhe faz bem. 

Se não quiser falar comigo, irei embora”. E então se afastou. 

Em dez minutos, o sanyasin voltou, dessa vez trazido por Chelliah, o único amigo de 

Chidambarakrishnan na aldeia, que o ajudara nos momentos difíceis. Chelliah o 

aconselhou: “Este sanyasin não é uma pessoa comum. Tem poderes maravilhosos. Ele 

pode ajudar você”. Sem querer magoar o amigo, ele recebeu o sanyasin em sua varanda. 

O sanyasin aconselhou novamente Chidambarakrishnan a não ficar enraivecido e 

consolou-o dizendo que os problemas que ele passava o levavam para mais perto de 

Deus. Transformou algumas flores secas em vibhuti e, depois, em folhas douradas de 

bilva, soprando sobre elas. Chidambarakrishnan, no entanto, não ficou impressionado; 

ao contrário, ficou agitado e gritou com o sanyasin: “Não estou interessado nesses 

truques! Quero somente dinheiro e as propriedades que perdi de volta. Pode me dar isso 

de volta?” 

– Você sabe que posso fazer qualquer coisa e todas as coisas. Sabe quem sou, embora 

finja não conhecer-me. Leve-me a seu puja (sala de orações) no andar de cima. 

– Aconteça o que acontecer, não permitirei que entre em minha casa. Por favor, vá 

embora. Por que me assombra? – Chidambarakrishnan não conseguia controlar seu 

desespero. 

Sua esposa, que observava tudo pela janela, foi até a varanda e pediu-lhe que levasse o 

sanyasin até a sala no andar superior. Chidambarakrishnan atendeu o seu pedido e 

levou-o para a sala de orações no primeiro andar. Sua esposa o seguiu. O sanyasin tirou 

seu rosário de rudraksha (contas sagradas) e apertou-o; dali surgiu um néctar doce, que 

ele deu para o casal compartilhar. Tirou uma conta do rosário e deu-a para 

Chidambarakrishnan, que gritou com angústia: “Quer que eu também me torne um 

sanyasin? Não, eu tenho uma família para cuidar!” 

O sanyasin olhou para a esposa de Chidambarakrishnan e disse-lhe: “Aconselhe seu 

marido a não perder sua calma.” Em um relance, ele retirou o xale dos ombros. Um 

clarão brilhante se fez, obrigando o casal a fechar os olhos. Quando abriram novamente, 

Bhagavan Baba estava no lugar do sanyasin. Baba era todo compaixão quando disse: 

“No momento em que Me viu como sanyasin, sabia bem quem Eu era, e ainda assim 

Me tratou mal e Me insultou”. 

Chidambarakrishnan dobrou os joelhos e caiu diante dos pés de Baba, acompanhado por 

sua esposa; implorou-Lhe: “Swami, perdoe-me e acabe com minha vida pelo pecado 

que cometi. Não consigo mais viver nesta pobreza”.  

– Eu vim para trazer-lhe a vida, não para tirá-la. Foi isso que fiz quando você Me 

encontrou em Surendai, há vinte anos. Como pôde se esquecer? Sei de tudo que 

aconteceu com você. Prazer e dor seguem um ao outro na vida como o dia e a noite. 

Somente Deus é seu companheiro eterno. Essa é a lição que você deve aprender agora. 

Bhagavan pediu um copo com leite. Após bebê-lo, pediu a eles que fizessem a oferenda 

do arati. Abençoou o casal, dizendo: “Com o tempo, tudo ficará bem. Tenho de ir 

agora; não Me sigam”. Saiu da sala de orações e desceu a escada. O casal permaneceu 

preso ao chão. 
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   *    *   * 

 

O Sr. Bill Liam Mckay Aitken, da Escócia, que chama a si mesmo de “nômade 

espiritual”, escolheu ser naturalizado indiano na década de 1960 e viajou pelo país 

inteiro. A experiência que acumulara na “geografia espiritual da Índia” tornou-o um 

conhecido escritor de populares relatos de viagens. Bill Aitken escreveu um livro 

notável sobre Bhagavan Baba – Sri Sathya Sai Baba, uma Vida. O livro captou a 

essência espiritual da vida de Bhagavan e retratou-O como um Mestre Espiritual na 

época moderna, como Gautama Buda e Jesus Cristo. 

Embora os devotos de Bhagavan Baba possam não concordar plenamente com Bill 

Aitken em suas explorações intelectuais sobre o mistério insondável do Avatar, nenhum 

pode discordar com ele quando declara: “O que Sathya Sai Baba despertou em mim é 

um sentimento tão loucamente belo que estou convencido de que todos no mundo 

desejariam experimentá-lo”. 

Bill Aitken viu Baba pela primeira vez no inverno de 1972, na residência da rainha de 

Jind, em Nova Délhi. Sua primeira impressão foi a seguinte: “Sem dúvida, a presença 

mais eletrificante de qualquer homem santo, ou de qualquer ser humano que já 

encontrei foi a Sua. Ele parecia vibrar com uma carga elétrica psíquica, como se 

estivesse carregado de uma energia tão vital que você receberia um choque se O 

tocasse”. 

Seu encontro com Baba em 14 de junho de 1980 – novamente no mesmo local de antes, 

após a viagem de Baba à Caxemira – foi extraordinário para Bill Aitken, pois salvou a 

sua vida seis semanas mais tarde durante a sua expedição aos Himalaias. Temos aqui a 

sua versão da história: “Naquela época eu estava me preparando para sair em 

peregrinação ao Santuário de Nanda Devi, uma das trilhas mais difíceis nos Himalaias. 

Quando fui encontrar Baba, levei meu equipamento para grande altitudes comigo, 

incluindo cordas, grampos para pedras e meu confiável machado de gelo, uma 

ferramenta indispensável para vencer o terreno escarpado, congelado nas montanhas 

elevadas. Baba, gentilmente, perguntou-me sobre o meu bem-estar, e eu disse que 

gostaria de que Ele abençoasse minha aventura. Minha anfitriã sugeriu que eu desse o 

meu machado para ser abençoado. Ele sorriu, pegou a ferramenta e começou a fazer 

perguntas minuciosas sobre a composição do aço utilizado em sua confecção. Seus 

discípulos que ali estavam sabiam mais a respeito do que eu. De repente, Ele, do nada, 

produziu vibhuti – sem o movimento circular da palma que eu já vira em público – e 

esfregou-o no lado em que está a ponta do machado. Depois, com um ar de quem 

terminou, disse-me: ‘Você será bem-sucedido’, e entregou-me de volta o machado. Não 

sei o que constitui um milagre, mas sei que um mês depois, em 26 de julho, enquanto 

subia para o santuário, a ponta do machado salvou minha vida. Atravessando algumas 

placas de rocha úmidas e traiçoeiras acima da garganta Rishi Ganga em Rhamani, fui 

auxiliado por dois excelentes carregadores locais. Eram tão habilidosos e ousados que 

dispensavam o uso de qualquer corda e conseguiam, com os pés descalços, atravessar as 

placas úmidas inclinadas sobre a borda da garganta. Prosseguiam à frente, fixavam a 
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corda, e depois sentavam-se ajoelhados a esperar até que eu subisse com esforço com 

todo o meu equipamento. 

“Começamos escalando uma estreita valeta de terra, particularmente escorregadia e 

traiçoeira. Não havia pontos de apoio confiáveis para os pés; tínhamos de criá-los 

enquanto prosseguíamos. Olhei para trás, para o precipício que se abria por 300 metros 

para baixo, até uma imensa garganta cortada pelo rio que se precipitava lá embaixo. 

Abri um apoio na terra molhada e, subindo, fixei a ponta do machado na terra acima. 

Para meu terror, a ponta de quinze centímetros tiniu contra a rocha após entrar somente 

oito centímetros, o que não era suficiente para aguentar qualquer peso. No mesmo 

momento, a terra sob o meu pé desmoronou, e me senti afundando lentamente com a 

terra, até ficar balançando acima da garganta, sustentado apenas pela ponta do machado. 

Por um momento agonizante, todo o meu peso ficou sobre o machado. Meus 

pensamentos eram mais de repulsa, pela minha incompetência, do que pelo medo de 

despencar trezentos metros para baixo, para uma morte certa. De algum modo, aqueles 

oito centímetros de aço não escorregaram da terra macia, e sustentaram-me o suficiente 

para que os carregadores voltassem e me agarrassem. Após mais alguns outros apertos 

na montanha, chegamos a nosso destino sagrado – o Santuário Nanda Devi – no dia 

sagrado do Gurupurnima. Houve alguns outros incidentes de arrepiar os cabelos na 

viagem de volta, porém, graças à intervenção de Baba, chegamos bem e estou vivo hoje 

para contar a história”. 

Assim Bhagavan tocou várias almas de aspirantes por todo o globo. Nem as distâncias, 

nem as diferenças de casta ou credo ou nacionalidade impedem Seu amor e compaixão. 

Ele canta com frequência: “Não há razão para o amor, não há estação para o amor.” Ele 

é Ahetuka Daya-sindhu (o Oceano de Misericórdia que se derrama sem razão alguma). 

Sua compaixão incessante e sem causa inspirou Sri Kasturi a declarar: “Se você precisa 

d’Ele, você O merece!” A saga de Sua misericórdia em busca das almas necessitadas 

continua no próximo capítulo. 
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8 – Um Encanto Terreno com Sabor Celestial 

 

Em certa manhã ensolarada, no ano de 1970, Meenal Manohar Gavaskar estava sozinha 

em seu apartamento em Dadar, Bombaim; pensava no filho Sunil, que tinha ido para o 

Estádio Brabourne, figurar no time de críquete de Bombaim em um jogo contra o 

Gujarate pelo Troféu Ranji. Seu filho sabia que não estava incluído entre os onze 

jogadores, e por isso nem tinha levado seus protetores de pernas – o garoto achava que 

era muito incômodo levá-los no trem! Meenal orava regularmente a Sai Baba de Shirdi, 

pedindo que abençoasse o filho, para que tivesse sucesso na carreira do críquete. Seu 

desempenho nos dois jogos que tivera oportunidade de jogar por Bombaim, na 

temporada anterior, não tinha sido extraordinário, e por isso não conquistara um lugar 

permanente na equipe. 

O marido de Meenal, Manohar Gavaskar, era o batedor wicket no clube de críquete na 

cidade, e seu irmão, Madhav Mantri, tinha jogado nos times de críquete de Bombaim e 

da Índia. Sunil, por sua vez, fora abençoado com um grande talento e, aos dezesseis 

anos, fora selecionado pelo time juvenil indiano para participar de uma série de testes 

contra o time inglês. Seu histórico como batedor em nível escolar e universitário 

impressionava muito; porém, ele ainda não havia se destacado em nível profissional. 

Naquela manhã, Meenal não estava muito ansiosa, já que seu filho não participaria da 

partida; mesmo assim, enquanto trabalhava em sua cozinha, continuava orando pela 

ascensão do filho no jogo. Quando levantou os olhos, ficou surpresa ao deparar-se com 

uma figura vestida com um manto vermelho contra a parede, bem diante dela. Sua 

cabeça era circundada por uma coroa de cabelos crespos e tinha um sorriso encantador 

na face. Ele ficou olhando para ela com Sua mão direita estendida em bênção. Ela nunca 

o tinha visto antes, nem sabia quem era; ficou confusa, embora sentisse intuitivamente 

que aquela devia ser uma pessoa divina. Antes de desaparecer, disse-lhe com uma voz 

doce, na língua marata: “Não se preocupe, só espere e veja; ele vai marcar a centena
24

!” 

Meenal ficou chocada e confusa, mas também animada pela bênção magnânima. 

Perguntou-se como seria isso possível, se Sunil não estava entre os jogadores 

selecionados. Ela, curiosa em saber quem era aquela pessoa, foi até a banca de jornal 

perto de seu edifício, onde eram vendidos cartazes com figuras de deuses e deusas. 

O jornaleiro também não conseguiu identificar a pessoa que Meenal tentou descrever 

com palavras e gestos. Apesar de ele ter-lhe dito que não havia cartaz algum com aquela 

pessoa misteriosa, ela insistiu em procurá-lo em uma pilha de cartazes. Mas o esforço 

foi inútil. Uma busca em uma outra loja também não deu resultado. Na volta para casa, 

ela passou pela primeira banca. O homem disse-lhe: “Como poderia ter este pôster aqui 

sem que eu soubesse? Não fiz nenhum pedido”. Ele, gentilmente, foi até os cartazes 

mais uma vez. O coração de Meenal deu um pulo de alegria quando ela viu, no final da 

pilha, a figura que procurava. O nome – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba – estava escrito 

                                                           

24
 Centena no críquete é, para um batedor, uma quantidade louvável de pontos. É tão importante, que 

costuma ficar registrado na carreira de um jogador o número de centenas que realizou. 



102 
 

na parte inferior do pôster. A postura de Baba ali era a mesma da visão que ela tivera na 

cozinha! Ela então ofereceu suas primeiras reverências a Ele. O jornaleiro deu-o de 

presente, pois não tinha pagado por aquele item. 

Quando Meenal voltou e colocou o cartaz no lugar em que tivera a visão, o telefone 

começou a tocar. Era Sunil; ele queria que ela levasse seus protetores de pernas 

imediatamente ao estádio, pois fora incluído na equipe, no último minuto, pois Ajit 

Wadekar, o capitão do time, se machucara naquela manhã. Sunil tinha de abrir o turno. 

Ela correu para o estádio. Quando chegou, Sunil já tinha dado início ao jogo, usando os 

protetores de Ajit Wadekar. 

O placar de Sunil foi 71 na hora do almoço, e ele prosseguiu para completar a centena 

na parte da tarde. Para a mãe, a previsão de Baba havia se realizado. Mais tarde, naquele 

dia, ela descobriu que Sathya Sai Baba tinha dito que era a reencarnação de Sai Baba de 

Shirdi. Ela inundou-se de alegria por Ele ter respondido às suas preces. Naquela noite 

eles celebraram em casa, e quando a mãe contou a Sunil sobre o milagre de Baba, o 

coração dele respondeu com devoção agradecida a Sai Baba, que entrara em sua vida 

dessa misteriosa maneira. 

Depois daquela partida, nada parou Sunil, que foi somando toneladas de partidas 

vitoriosas. Após a turnê das Índias Ocidentais, em 1971, ele foi lançado à condição de 

herói nacional. Quando parou de jogar, após dezesseis anos de críquete internacional, 

ele tinha criado um novo recorde mundial pelo número mais elevado de centenas 

marcadas em partidas pela seleção: 34 a seu favor. Ele marcara uma média de 51 pontos 

em 208 turnos, em 121 jogos. 

Uma vez, enquanto conversava com Sunil Gavaskar, perguntei: “Pode apontar-me 

algum momento específico em que a graça de Bhagavan Baba o auxiliou em seu 

sucesso na carreira de jogador de críquete?” Sua resposta foi espontânea e categórica; 

disse: “Não existe um momento específico. Ele ajudou-me o tempo inteiro. Não tenho a 

menor dúvida de que, sem Ele ao meu lado, não teria marcado nem mesmo um simples 

ponto!” Devo dizer que fiquei atônito com sua resposta e surpreso pela profundidade da 

sua devoção por Bhagavan. Ele continuou: “Levo sempre uma fotografia de Baba 

comigo para onde vou. A primeira coisa que faço de manhã, quando levanto, é oferecer 

o meu namaskar a Ele. Também é a última coisa que faço antes de deitar-me. E, quando 

falho no críquete ou em qualquer outra coisa em minha vida, sinto que Ele permitiu isso 

para ensinar-me alguma lição. Talvez esteja me sentindo ‘grande demais para meus 

sapatos’, sendo arrogante ou orgulhoso por algum ato. Essa atitude tem me ajudado a 

não entrar em desespero em épocas de fracasso. Sem dúvida, a humildade é o maior 

ingrediente da grandeza!” 

Enquanto participava de uma rodada de três dias contra o Victoria, na Austrália, em 

1977, Sunil, que era vice-capitão do time, estirou um músculo de sua coxa direita. 

Sentiu uma dor excruciante e não conseguia ficar de pé ou exercer pressão sobre a perna 

direita. Na época, não havia fisioterapeuta na equipe indiana. Ele consultou o 

fisioterapeuta do time do Victoria, que aconselhou repouso absoluto, no mínimo de 

quatro a seis semanas. Sentiu-se péssimo, porque os jogos internacionais, em Brisbane, 

começariam em dez dias. Quatro semanas de repouso significavam que perderia no 
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mínimo dois jogos. Ele partilhou seu desapontamento com sua esposa pelo telefone; ela 

assegurou-lhe: “Vou mandar o vibhuti de Baba. É só aplicar sobre a área afetada e você 

estará pronto para as preliminares!” Sunil conseguiu o vibhuti por intermédio de Sri 

Sushil Doshi, um comentarista de rádio, três dias antes do jogo. Até então quase não 

havia melhorado, apesar do repouso e da fisioterapia. 

O vibhuti produziu um milagre para Sunil. Sua condição melhorava a cada vez que o 

aplicava sobre a coxa afetada. A dor desapareceu em um dia, restando somente alguma 

rigidez. O capitão e o administrador do time ficaram surpresos e aliviados com a 

recuperação milagrosa. Um dia antes da Partida Internacional de Brisbane, o capitão 

disse a Sunil: “Queremos que você jogue amanhã, mesmo que seja com somente metade 

da sua capacidade; mas, a escolha é sua. Anunciaremos os jogadores somente alguns 

minutos antes do início”. Sunil aplicou o vibhuti antes de ir deitar-se. Na manhã 

seguinte, quando se levantou, sentia-se muito bem. Foi até o campo dar uma pequena 

corrida e achou que poderia enfrentar os rigores do teste. Ele decidiu jogar e marcou sua 

décima primeira centena naquele jogo! 

 

Sunil teve o primeiro darshan de Bhagavan oito anos após sua mãe ter tido a visão na 

cozinha. Foi no dia de descanso do jogo entre a Índia e as Índias Ocidentais, em 

Madras, no ano de 1978. Ele era o capitão do time indiano, e Kallicharan, o do time das 

Índias Ocidentais. Baba estava em Madras e concedeu o darshan em Abbotsbury, na 

cidade. Sunil foi até lá com G.R. Vishwanath e Kallicharan. Ambos os capitães estavam 

sob pressão, pois o jogo estava delicadamente equilibrado após o terceiro dia. O capitão 

da seleção indiana, em especial, estava com um trabalho de alta tensão em suas mãos. 

Sunil fez este comentário sobre o seu primeiro darshan: “Meu primeiro darshan foi 

muito surpreendente. Quando Swami surgiu, parecia que deslizava sobre um rio 

tranquilo. Havia um brilho em torno d’Ele, e, no momento em que pus meus olhos 

n’Ele, senti-me completamente relaxado. Esqueci tudo a respeito do críquete e senti-me 

completamente em paz.” 

Após o darshan, Bhagavan chamou os três para uma rápida entrevista e os abençoou. 

Quando voltavam para o hotel, Kallicharan disse descontraidamente para Sunil: “Vamos 

ganhar esta partida com as bênçãos de Baba”. Sunil respondeu: “Somos dois, 

Vishwanath e eu, e você é somente um. Temos bênçãos duplas, e iremos vencer”. A 

Índia ganhou aquela partida. 

Sunil visitou Prasanthi Nilayam pela primeira vez em 1982. Bhagavan abençoou-o com 

uma entrevista na primeira tarde. Depois, Baba levou-o até o alojamento dos jovens. Os 

alunos haviam se reunido na sala de orações. Bhagavan pediu a Sunil que se sentasse 

em uma cadeira ao seu lado. Quando ele, muito nervoso, o fez, Baba disse: “Hoje é 

Bakrid. Fale aos rapazes sobre a importância do festival”. 

Sunil ficou atônito, pois nunca pensara que poderia falar alguma coisa na presença de 

Baba. Além disso, sabia muito pouco a respeito do Islã, do Corão ou do Bakrit. 

Confessou a Baba: “Swami, não sei nada sobre o Bakrit. Como poderei falar?” 

Bhagavan respondeu: “Vá e fique diante do microfone. Tudo ficará bem.” 



104 
 

Sunil obedeceu ao comando. Falou por dez ou doze minutos sobre o Islã e o Bakrit. Ao 

terminar, ouviram-se palmas estrondosas. Quando voltou a seu lugar, Baba olhou para 

ele e disse: “Não lhe disse que conseguiria falar?” Sunil somente juntou as palmas em 

atitude de reverência. Vinte anos depois, disse-me: “Até hoje não sei o que falei naquele 

dia. Simplesmente fiquei diante do microfone obedecendo a Seu comando. Ele próprio 

falou através de mim”. 

 

Quando a Índia ganhou o Campeonato Mundial de Críquete em 1983, sob o comando de 

Kapil Dev, Sunil era um dos membros do time. A famosa vitória sobre a equipe 

favorita, a das Índias Ocidentais, nas finais, causou uma euforia no país. Em 1984, Sunil 

Gavaskar foi escolhido para conduzir o time em outro torneio internacional na 

Austrália, o Benson Hedges Cup. Todas as seleções melhor classificadas tomaram parte 

no torneio. Era grande a expectativa no país. Sunil sentiu a pressão e o calor de sua 

posição. Mas, um dia antes de partir com a equipe para a Austrália, teve uma visão de 

que ‘erguia a Taça do Campeonato contra o fundo de um manto laranja’ em sua casa. 

Imediatamente ficou livre de toda ansiedade e tensão. Estava seguro de que a Índia 

ganharia o torneio. E foi o que aconteceu! A notável vitória no torneio sepultou as 

críticas que diziam que a Índia vencera em 1983 por acaso. 

Certa vez, Tony Cozier, conhecido comentarista de críquete, e Sunil Gavaskar estavam 

juntos em uma cabine de transmissão televisiva, no Caribe, durante uma partida oficial 

entre a Índia e as Índias Ocidentais. Durante um momento sem movimentações no jogo, 

a discussão voltou-se para joias e ornamentos. O anel de diamante no dedo de Sunil 

chamou a atenção de Cozier e da câmera. Logo o brilho do diamante tomou toda a tela 

da TV. Cozier perguntou a Sunil: “Quanto custou?” – “Não tem preço, pois me foi dado 

por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!” – disse Sunil Gavaskar, que é também inestimável, 

tendo sido presenteado ao mundo do críquete por Baba. 

 

   *   *   * 

 

Uma noite, durante as celebrações do Seu aniversário de 60 anos, em novembro de 

1985, Bhagavan Baba anunciou no final de Seu discurso para a imensa plateia de 

devotos, que se reunia no Sathya Sai Hill View Stadium: “Agora, Shivkumar Sharma 

tocará o santur. Ele é um antigo devoto de Swami. Se desejam vivenciar a divindade, 

ouçam sua música!” O anúncio foi recebido pelas centenas de milhares de devotos de 

toda parte do mundo com aplausos ensurdecedores. O esquema original do programa 

dizia que ele faria uma apresentação de santur antes do discurso de Bhagavan. Isso, 

porém, foi mudado no último minuto. Pandit Shivkumar Sharma estava preocupado se 

Baba ficaria para seu recital, pois, se deixasse o palco, quem permaneceria ali? Então 

ocorreu o anúncio feito pelo próprio Bhagavan. 

Temos aqui a descrição de Shivkumar Sharma dessa experiência: “Fiquei 

completamente desarmado, e as lágrimas começaram a cair de meus olhos. Não 

conseguia levantar ou mexer-me. Não conseguia acreditar no que ouvira, pois, durante 

todos aqueles anos, Baba jamais me chamara pelo nome. Com grande esforço, consegui 
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levantar-me e ir ao palco. Pelo meu estado emocional, não conseguiria tocar. Baba 

colocou Seu braço, amorosamente, sobre o meu ombro. Isso exerceu um efeito calmante 

sobre mim. Consegui controlar-me e então tocar. No final do concerto, Baba 

materializou um anel de diamante e o colocou no meu dedo”. 

 

Existem grandes músicos que se tornam sinônimos dos instrumentos que tocam. Mas, 

com que frequência um instrumento atinge uma identidade por causa do músico? Santur 

(ou ‘santoor’), o instrumento folclórico da Caxemira – originalmente chamado shata-

tantri-vina – deve sua posição clássica a Pandit Shivkumar Sharma. Seu pai, Pandit 

Uma Dutt Sharma, conhecido vocalista de Jammu, confiara a ele a tarefa de elevar o 

nível do instrumento até a plataforma dos concertos de música clássica. Ele o aceitou e 

realizou esse desafio contra todas as expectativas. Após uma pesquisa profunda, fez 

algumas modificações importantes naquele instrumento de cem cordas e aumentou sua 

extensão para cobrir três oitavas. Isso não foi suficiente; teve de criar uma nova técnica 

para tocar o instrumento, poder sustentar as notas e manter a continuidade do som. 

Atualmente, o santur é reconhecido como um instrumento clássico não somente na 

Índia, mas no mundo todo. 

Shivkumar Sharma ouviu falar de Bhagavan Baba pela primeira vez em 1968 pelo 

médico da família, Dr. M.L. Shukla, que também se tornou um amigo da família. Era 

uma época de muita luta para Shivkumar, e o médico acreditava que as bênçãos de Baba 

ajudariam a trazer sucesso em seu inexplorado caminho, e por isso, queria que o músico 

se encontrasse com Bhagavan. Uma vez, Shukla levou Shivkumar até a casa de um 

devoto de Baba, em Ville Parle, onde vários sinais da graça manifestavam-se 

regularmente. Quando Shivkumar tocou o santur diante de um retrato emoldurado de 

Baba, o vibhuti manifestou-se sobre o vidro, cobrindo o retrato. Essa foi sua primeira 

experiência da graça de Baba. 

Quando Baba visitou Bombaim, em 1969, Shivkumar foi convidado a tocar o santur no 

Sathya Deep, Sua residência em Dharmakshetra, Andheri. Naquela noite, vários 

dignitários e pessoas importantes da cidade reuniram-se no salão na presença de Baba. 

No final do programa, Baba disse a Shivkumar: “Gosto de sua música. Quero falar com 

você. Venha aqui amanhã pela manhã”. Shivkumar, no entanto, ficou preocupado, 

porque tinha marcado uma gravação no dia seguinte. Antes que dissesse alguma coisa, 

Bhagavan disse-lhe: “Não, amanhã você estará ocupado. Venha depois de amanhã. 

Traga sua esposa com você”. 

O primeiro encontro de Shivkumar e sua esposa com Baba foi memorável para eles, 

porque isso incutiu nele uma fé inabalável em seu destino. Bhagavan falou sobre a 

ambição do músico e sua luta para vencer. Também descreveu de forma muito vívida 

várias de suas tentativas e desapontamentos, assegurando-lhe: “Não se preocupe. Você 

terá sucesso em seus esforços”. O amor e graça divinos que jorraram espontaneamente 

deixou Shivkumar sem palavras e com a alegria da realização plena. Nunca 

experimentara nada como aquilo antes. 

Após alguns momentos de silêncio Baba perguntou: “O que você deseja?”  
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– Swami, desejo somente a Sua bênção – murmurou Shivkumar. Mas sua esposa, 

Manorama pediu: “Não, Swami, por favor, dê a ele algum símbolo da Sua graça.” 

Bhagavan fez um gesto com Sua mão e materializou um anel feito de metal branco, com 

Seu busto em relevo dourado. Colocou no dedo de Shivkumar e disse-lhe: “O tamanho 

está certo”.  

– Sim, Swami – Baba olhou para Shivkumar e Manorama, dizendo: “A partir de hoje, 

esta é a sua casa, e Minha casa é seu coração. Poderão vir a Mim a qualquer momento!” 

Dessa forma, um convite permanente foi oferecido ao afortunado casal, naquele dia, 

pelo Avatar.  

Para onde quer que Shivkumar fosse, o anel dado por Baba adornava seu dedo, atraindo 

a atenção de várias pessoas, especialmente quando estava no palco. Quando lhe 

perguntavam, ele não hesitava em contar que fora um presente de Baba para ele. Isso 

fez com que algumas pessoas considerassem Shivkumar uma alma abençoada. Outros 

ficavam curiosos e perguntavam: “Panditji, o anel mudou sua vida de alguma forma?” 

ou “Como o anel melhorou sua vida?” Shivkumar respondia às perguntas com um 

sorriso que lhe era natural.  

Quando acordava de manhã e quando ia deitar-se à noite, tornou-se um hábito para ele 

dizer ‘Sai Ram’ e oferecer suas saudações ao busto dourado de Baba no anel, tocando-o 

em sua testa e olhos. 

 Alguns meses depois do seu primeiro encontro com Baba, ele foi até a sua cidade natal 

em Jammu. Era um verão quente, e ele dormiu no terraço da casa. Antes de ir para a 

cama, enquanto olhava para o busto de Baba no anel, a pergunta feita por muitos surgiu 

em sua mente: “Houve melhora real em minha vida nos últimos meses?” Deitou-se, 

achando que nada de extraordinário havia acontecido durante aquele período. Quando 

acordou pela manhã, olhou para o anel. Ficou chocado ao ver que o busto de Baba 

desaparecera. Procurou freneticamente pelo terraço e não o achou. Ficou decepcionado 

consigo mesmo, pois julgava que havia sido sua própria mente instável a responsável 

pelo desaparecimento. Olhou para o sol nascente nas montanhas orientais e dirigiu-se 

para o lado leste do terraço. De repente, viu algo brilhando sob a luz suave no estreito 

parapeito do pórtico, abaixo do terraço. Quando focalizou melhor, reconheceu o busto 

dourado de Baba! Shivkumar perguntou-se como poderia ter ido parar lá. Não havia 

uma resposta lógica para esclarecer o mistério. 

Não foi fácil recuperar o busto dourado no parapeito. Tiveram de fazer descer um 

menino pequeno por uma corda até lá, para que pudesse resgatá-lo e entregá-lo a 

Shivkumar, que se sentiu aliviado. Mas, ele não conseguiu fixar o relevo no anel, apesar 

de todos os seus esforços com vários tipos de cola. Colocou o anel e o busto em uma 

pequena caixa de prata, levando-a para onde fosse. Uma vez estava em Estocolmo, 

Suécia, para tocar em alguns concertos. Conseguiu um adesivo especial e tentou colar o 

busto no anel, mas tudo em vão. Uma noite, Baba apareceu-lhe em um sonho e 

perguntou-lhe: “Por que você não coloca o anel?” Na manhã seguinte, quando tentou 

colar o busto no anel, de repente, para sua surpresa, conseguiu! 
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Alguns meses depois de Shivkumar ter voltado a Bombaim, Bhagavan visitou a cidade. 

Houve um convite de Dharmakshetra para que ele fosse até lá tocar o santur para Baba. 

Após o recital, Bhagavan perguntou a ele: “Como foi a sua turnê?” 

– Baba, com Sua bênção a turnê foi bem, mas o meu anel... – Bhagavan o interrompeu 

antes que terminasse a frase, dizendo-lhe: “Sim, embora acredite em Swami, a dúvida 

rastejou em sua mente uma noite, e Baba desapareceu do anel. Depois, Ele apareceu em 

um sonho e pediu a você que o colocasse. Desde então, o anel está ótimo!” 

Com o passar dos anos, o elo entre Shivkumar e Baba fortaleceu-se. Ele pôde 

experimentar a graça inesgotável do Senhor de várias maneiras. Uma vez, seu filho 

Rahul foi salvo de morte certa em um acidente de carro fatal em Dubai. Outra vez, 

durante uma de suas visitas a Bombaim, Baba abençoou-o e a sua família com uma 

visita a sua casa.  

Naturalmente, Shivkumar também não escapou da “oficina de reparos” nas mãos de 

Baba, durante a qual aprendeu uma valiosíssima lição: “Aquele que não compreende 

Seu silêncio, não compreenderá Suas palavras.” E o mais importante foi que aprendeu a 

lição suprema de ‘entregar o ego ao Divino’.  

Ao responder a uma pergunta sobre sua atitude em relação a Bhagavan em sua 

abordagem da música, revelou: “Toco minha música com um sentido de entrega a 

Swami. Sou simplesmente um mediador em Suas mãos. Minha música é minha oração 

para Ele.”  

 

   *   *   * 

 

Em fevereiro de 1965, o Maharaja Sri Digvijay Sinhji, popularmente conhecido como 

Jam Saheb, sucessor do trono do último Maharaja Sri Ranjit Sinhji de Nawanagar, 

estava gravemente enfermo no palácio em Jamnagar. Sofria de uma dor excruciante 

causada por uma pedra na vesícula. Era diabético e sua visão não era nítida em 

decorrência de um glaucoma. Embora homem de vontade férrea, estava reduzido a um 

estado de completa desesperança em virtude de constantes doenças ao longo de alguns 

anos, e ansiava pela morte como o único alívio para seu sofrimento. Os vários médicos 

conhecidos que o atenderam também não tinham esperança; eles sugeriam uma cirurgia 

com relutância, pois sabiam que seu corpo frágil não aguentaria. A Maharani Gulab 

Kunwarba não achava aconselhável levar o marido até Bombaim, onde a cirurgia seria 

realizada. 

Jam Saheb estava desesperado para encontrar seu guru, Sri Aghoranandaji Maharaj, 

muito conhecido naquela região como um grande yogue e um homem de Deus. O guru 

chegou dois dias depois. O discípulo real implorou a seu preceptor: “Maharaj, não 

consigo mais suportar a dor. Peço-lhe que diga aos médicos que me ponham para 

dormir.” O guru ficou tocado; porém, ele tinha uma aparência externa dura, que 

escondia seu coração gentil. Disse: “Seria Jam Saheb falando ou uma outra pessoa? Não 

quero mais ouvi-lo falando assim.”  
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– Que mais posso fazer? – O guru então tirou um retrato da sua bolsa, mostrou para Jam 

Saheb, perguntando-lhe: “Você o conhece?” – Jam Saheb mal podia olhar para a foto: 

“Não conheço ninguém. Devo primeiro ficar bem para então ver ou conhecer alguém.”  

– É dever do guru conduzir o discípulo para Deus. Quem está no retrato é Deus sob a 

forma humana. Olhe para Ele e reze – comandou o guru, segurando o retrato sob a luz, 

para que o rei pudesse vê-Lo. Jam Saheb olhou para a foto com algum esforço e 

murmurou: “Sai Baba.”  

– Sim, é Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Afaste a mente da dor e dirija-a para Ele. Ele 

tem o poder de acabar com sua dor. Você tem somente de rezar para Ele do fundo de 

seu coração. – A voz do guru estava tomada pela convicção, e isso instilou uma 

pequena esperança no coração do discípulo.  

Ao ouvir a voz da Maharani falando a alguém com uma voz perturbada, porém firme, 

no corredor do lado de fora do quarto, o guru saiu.  

A Maharani disse a ele: “Está ai um senhor que quer ver o Maharaja imediatamente. 

Como é possível? Quando mandei um recado para ele, dizendo que o Maharaja está 

doente, disse que não irá embora antes de ver o Maharaja ou a Maharani”. O guru disse 

a ela: “Por que você não atende esse pobre homem que veio lá do sul?” 

– Maharaj, como posso atender alguém quando meu marido está em seu leito de morte? 

– ela perguntou. 

– Deve ser alguém importante para nós. Vamos vê-lo juntos. – O guru tomou a sua 

decisão. 

Foi solicitado então que o visitante subisse. Era o Dr. Gadhia, da Inglaterra, que era 

natural de Jamnagar. Disse humildemente: “Lamento tê-los perturbado. Fui enviado por 

Sri Sathya Sai Baba. Estava em Puttaparthi dois dias atrás. Baba me disse que o 

Maharaja não está bem e mandou este pacote de vibhuti para ele”. Ele entregou um 

grande pacote para a Maharani. Ela ficou surpresa, mas não o guru. Parecia que ele 

esperava por aquilo; exclamou com uma alegria infantil: “Eu lhe disse que deveria ser 

algo importante para nós. Já coloquei a foto de Baba ao lado da cama, e agora Ele nos 

enviou o seu prasada (sagrado presente)!” 

A Maharani agradeceu ao Dr. Gadhia, que despediu-se e saiu. O guru entrou na sala 

seguido pela Maharani, e explicou ao rei o que acontecera lá fora; abriu o pacote de 

vibhuti, misturou um pouco dele em água e pediu a Jam Saheb que bebesse. Também 

aplicou o prasada sobre o abdômen do paciente. Enquanto discutiam sobre os estranhos 

acontecimentos do dia, o Maharaja, que não tinha dormido nos últimos três dias, 

adormeceu. Foi um grande alívio para todos. Quando acordou de manhã, a dor tinha 

desaparecido completamente! Bhagavan Baba havia entrado na vida do casal real, 

levando para eles alegria e conforto. O abençoado guru tinha realizado seu dever de 

levar seus discípulos para Deus. 

A recuperação do Maharaja foi lenta, porém firme. Em seis meses, estava 

completamente recuperado, exceto pela visão embaçada. Em dezembro de 1965, foi a 

Prasanthi Nilayam acompanhado por Rajkumar Narahari Sinhji, seu primeiro genro. 

Bhagavan materializou um doce, o qual foram incapazes de descrever. Era um creme 

colorido, nem seco nem molhado. Quanto ao sabor, Jam Saheb disse mais tarde: “Já 
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andei pelo mundo e nunca provei nada como aquilo”. Baba ofertou uma quantidade 

substancial daquele sagrado alimento “do outro mundo” para o Maharaja e disse: “Jam 

Saheb, você está diabético.” – “Sim, Swami.” 

– Não se preocupe; quando Swami lhe traz um doce como prasadam, você pode comê-

lo sem hesitar. 

Após o Maharaja ter comido, Bhagavan perguntou: “O que quer de mim, Jam Saheb? 

Diga-me.” – “Swami, desejo somente a Sua bênção.” – “Quer recuperar a sua visão?” – 

“Não quero minha visão para as coisas do mundo. Embora não possa ver Sua forma 

com clareza, tenho-a impressa em meu coração. Tenho o desejo de receber o meu 

último darshan do Senhor Somnath.” – “Eu mesmo o levarei até Somnath” – assegurou 

Bhagavan. 

Um Jam Saheb feliz voltou para Jamnagar. Passou dias felizes até o final, que chegou 

abruptamente às 4 horas da manhã, do dia 2 de fevereiro de 1966. Teve um ataque 

cardíaco extenso, mas não sentiu dor. Surpreendentemente, para todos à volta, e 

especialmente para os médicos que o atendiam, ele estava passando de uma cadeira para 

outra, quando sua pulsação caiu para zero. Finalmente, deitou-se em sua cama apoiado 

em almofadas e agradeceu aos médicos e empregados. Antes de se deitar, disse para a 

Maharani: “Obrigado. Você foi uma boa garota. Deus estará sempre com você!” Ele 

deixou o mundo em paz, após a Maharani ter lhe dado a sagrada água do Ganges. 

Sete dias após a morte de Jam Saheb, a Maharani recebeu uma carta de Prasanthi 

Nilayam. Tinha sido escrita no dia 3 de fevereiro por sua sobrinha, Nanda Kumari, 

princesa de Kutch, que vivia em Prasanthi Nilayam naquela época. Baba a informara 

sobre a morte do tio, o Maharaja de Nawanagar, e pediu a ela que escrevesse uma carta, 

em Seu nome, para a tia. Disse a Nanda Kumari: “Envie Minhas bênçãos para a 

Maharani. Ela está muito angustiada sobre o destino da alma do Maharaja. Eu estava 

com ele nos últimos momentos, levei-o até Somnath, de acordo com seu último desejo, 

e conferi-lhe moksha (liberação completa na fusão com Deus).” Aquela carta agiu como 

um bálsamo sobre o coração angustiado da Maharani. Com aquela carta, Bhagavan deu 

a ela a fé inabalável de que Ele é ‘Sakshat Parameshwara Swarupa’ (a ‘Manifestação 

Aparente do Supremo Senhor’). Ouvi dela um conselho amoroso, que ela passou sem 

hesitar para os devotos reunidos em torno de Baba: “Swami é sakshat Ishwar (Deus 

manifesto). Não se iludam por Sua maya natak (representação ilusória). Ele é muito 

bom em encenar”. 

 

A Maharani Gulab Kunwarba tornou-se ‘Rajamata’ de Nawanagar quando seu filho 

Yuvraj Sri Shatrushalya Sinhji ascendeu à posição de príncipe, em abril de 1966. Ela 

encontrou-se com Bhagavan Baba pela primeira vez em maio de 1966 em Bombaim, na 

residência de sua prima, a Maharani de Kutch. Estava muito aborrecida na época por 

causa de seu filho. Ela era uma mulher de vontade forte, com um grande senso de 

autorrespeito. Mesmo sem que ela falasse algo, Baba disse-lhe: “Não precisa preocupar-

se com coisa alguma. Sou seu filho!” Aquela frase afastou todas as suas preocupações 

para sempre. A Rajamata (mãe da realeza) foi abençoada pelo Avatar para se tornar 

Devamata (“mãe do Divino”). Dentro de poucos dias, Bhagavan visitou sua casa em 
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Bombaim. Sua filha Himanshu Kumari rezou com fervor para que Baba lhe desse um 

sinal de Sua divindade. O mestre misericordioso respondeu instantaneamente; ela viu 

seu querido pai já falecido no lugar de Baba, e entregou-se. Os resíduos de dúvida em 

seu coração foram lavados pelas lágrimas da gratidão. 

A Rajamata dedicou-se inteiramente no altar da missão do Senhor. Em 1968, quando 

sua mãe octogenária foi viver em divya sannidhi (na divina presença), em Brindavan, 

Bhagavan convidou-a para residir em Sua própria morada. Morou ali até a habitação 

‘Devi Nivas’ ficar pronta em 1971, em um pedaço de terra no ashram em Brindavan, 

doado à Rajamata por Baba. Quando o Sri Sathya Sai Central Trust foi fundado em 

1972, Baba designou a Rajamata como membro do Trust. Quando a Universidade foi 

fundada em 1981, Bhagavan designou-a também para a administração de bens da 

Universidade. Ela participava ainda do Conselho Mundial das Organizações Sri Sathya 

Sai. Seu papel na missão de Baba permanece imaculado. 

Temos aqui alguns incidentes interessantes da vida da Rajamata, que representam a 

doçura da relação existente entre Bhagavan e ela. O sabor dessa doçura, naturalmente, 

foi a enorme generosidade d’Ele. 

Em Sua terceira visita a Jamnagar, Bhagavan chegou ao Amar Vilas Palace ao meio-dia 

de 31 de março de 1973, após a inauguração da ala Sri Digvijay Sinhji da Faculdade 

Rajkumar, em Rajkot. Havia um grande comboio de veículos que O seguiam. A 

Rajamata estava em um dos carros no comboio. Sendo uma organizadora muito 

meticulosa, instruíra seu segurança árabe no pórtico – cujo apelido era Sheik – a não 

permitir que ninguém entrasse calçado na entrada e no palácio, a fim de que a santidade 

do local fosse mantida para a visita de seu Senhor. O carro de Bhagavan chegou à 

entrada, e, quando Ele desceu, os membros do comitê de recepção adiantaram-se para 

recebê-Lo com todas as honrarias. Mas Sheik adiantou-se e, para horror de todos, disse 

a Bhagavan: “Baba, juti nikaliye (remova os calçados)!” Baba sorriu e condescendeu 

em agir conforme as palavras do guarda. Tirou seu calçado e seguiu, para receber a 

guarda de honra de um batalhão que esperava sob o sol.  

A Rajamata chegou em poucos segundos e soube da blasfêmia cometida pelo 

segurança. Correu até seu Senhor, desculpou-se profusamente e implorou-Lhe que 

calçasse as sandálias que ela trouxera nas mãos. Para sua consternação, Bhagavan 

prosseguiu até os guardas e, sem incômodo, deslizou sobre as pedras escaldantes, com 

pés descalços sob o sol flamejante do meio-dia de verão! Quando voltou para a entrada, 

viu a Rajamata repreendendo muito zangada o Sheik pelo seu pecado imperdoável. Os 

olhos suplicantes do segurança, que imploravam pelo perdão, encontraram o olhar 

compassivo de Bhagavan. Baba acalmou-a dizendo: “Rajamata, não é erro dele. Você 

não o instruiu para fazer uma exceção para Mim. Eu apreciei sua lealdade e zelo pelo 

dever!” Lágrimas de gratidão jorraram dos olhos do segurança – que apesar de acreditar 

que Baba era Deus em carne e osso – cumprira com o seu dever de acordo com as 

determinações de sua senhora. Em seguida, Baba deu um tapinha em suas costas com 

gentileza e materializou um talismã para ele com uma pedra verde acinzentada, de 25 

por 25 milímetros, e uma gravação do Corão. O atônito Sheik olhou para a Rajamata 
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com um olhar de gratidão pela oportunidade maravilhosa, que não teria acontecido sem 

a reprimenda dela. 

Em dezembro de 1970, em Sua viagem de Bangalore para Bombaim, Bhagavan parou 

no ‘Jamnagar House’ da Rajamata em Puna. Um encontro público foi organizado no 

complexo na manhã seguinte, que foi abençoado com um discurso de Baba. A Rajamata 

estava na cozinha supervisionando os preparativos para o almoço com sua filha, 

Humanshu Kumari. Podiam ouvir o discurso sentadas ali e também receber o darshan 

pela janela. No final do discurso, Bhagavan começou a cantar bhajans e a Rajamata os 

repetia com os olhos fechados. Após conduzir alguns bhajans, Baba pediu aos devotos 

que continuassem cantando, e foi até a cozinha entrando pela porta dos fundos. A 

Rajamata estava mergulhada na devoção e continuava a cantar os bhajans. Bhagavan 

sinalizou para que a filha e as outras pessoas não a interrompessem, e então ficou atrás 

dela, ouvindo-a cantar. Depois de um tempo, quando ela se voltou para trás para ver o 

que estava acontecendo na cozinha, ficou chocada ao encontrar Baba ali, que lhe disse: 

“Rajamata, você canta muito bem. Agora você pode ir até ao grupo reunido e conduzir 

os bhajans.” 

– Não, Swami, nem pensar! Eu nunca fiz isso – disse a Rajamata desnorteada.  

– Não, você já Me ouviu cantar inúmeras vezes. Agora quero ouvi-la cantando. 

– Swami, por favor, não me deixe sem graça. Por que veio até aqui? 

– Vim para ver o que você estava fazendo e também para ouvir os seus bhajans! Para 

quantas pessoas você cozinhou? – A Rajamata respondeu: “Swami, podemos alimentar 

cerca de sessenta pessoas.” 

Bhagavan foi até as panelas e abriu cada uma, perguntando o que elas continham. Dessa 

forma, abençoou cada alimento preparado. Depois voltou à congregação e recebeu o 

arati (ritual do fogo). 

No momento em que Baba almoçava com alguns convidados, Ele foi ampliando a lista 

de pessoas que iriam comer. Cada vez mais pessoas eram convidadas por Ele para 

almoçar. A Rajamata estava tensa e preocupada com a quantidade de alimento 

disponível na cozinha. Mas Baba era todo sorrisos observando a preocupação dela. 

Quando o almoço terminou, setecentas pessoas tinham almoçado sem nenhum 

problema, e ainda havia comida sobrando nas panelas. Todos na cozinha, naquele dia, 

foram testemunhas do milagre de cada panela ter se tornado um akshaya patra
25

! 

 

Um novo ídolo de Krishna tinha sido levado a Brindavan, para ser instalado na sala do 

darshan. Era um belo objeto de arte representando Krishna tocando a flauta em Sua 

elegante postura tradicional. Foi tirado do caminhão defronte do mandir e carregado 

para dentro pelos alunos. Baba supervisionou toda a tarefa e ficou muito feliz com a 

estátua. Chamou a Rajamata para ver. Quando ela chegou e estava olhando para o ídolo 

com uma expressão feliz no rosto, Bhagavan perguntou-lhe: “Rajamata, é belo este 

Krishna, não acha?” Ela olhou para Ele com olhos cheios de adoração e respondeu: 
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“Não tanto quanto o meu Kanhaiya
26

!” Um sorriso encantador surgiu na face radiante 

de Baba. Ele perguntou ao diretor da Universidade, que estava ali: “Sabe quem é o 

Kanhaiya dela?” O diretor olhou confuso para Baba , pois não sabia a resposta. 

Bhagavan, “orgulhoso”, apontou para Si mesmo e balançou Sua cabeça. 

 

Dia 26 de setembro era o aniversário da Rajamata. Bhagavan visitou-a na ‘Devi Nivas’ 

em seu último aniversário. Assim que a viu, começou a cantar: “Parabéns pra você...” 

Ela o acompanhou cantando e pediu: “Swami, hoje quero pedir-Lhe um presente de 

aniversário. Não pode dizer não.”  

– O que é? Diga-Me – disse Baba. 

– Primeiro deve prometer que me dará, e só então eu direi. 

– Primeiro diga-Me o que é, então prometerei. 

O diálogo entre Deus e a devota continuou por algum tempo. Finalmente, Bhagavan 

concordou. Disse: “Está bem, tem Minha promessa de lhe dar aquilo que irá pedir. 

Agora fale.”  

– Bhagavan, dê-me a morte. – Baba colocou Suas mãos sobre a cabeça dela por cinco 

minutos. Ninguém soube o que aconteceu naqueles preciosos instantes. Falando sobre o 

caso mais tarde, ela contou para a filha: “Swami é Deus. Mostrou-me, naqueles cinco 

minutos, tudo o que eu queria ver.” 

Daquele dia em diante, a Rajamata começou a dar instruções detalhadas para os 

membros da família sobre tudo que deveria ser feito, em todas as áreas, após sua partida 

do mundo. Disse também ao neto como reconhecer se uma pessoa estava morta ou não. 

Ela deixou o corpo seis dias depois, às 4 horas da manhã, ouvindo em paz os bhajans 

que tinha gravado, cantados por seu Senhor. Algumas horas antes de sua partida, disse à 

filha e ao neto: “Não falem mais comigo. Quero ouvir somente a voz de Bhagavan”. 

Na língua hindi, ‘jhagada’ significa controvérsia, disputa. Um aspecto único da 

encantadora relação entre Bhagavan e a Rajamata foi que Ele permitiu a ela a liberdade 

de discordar em vários assuntos. Algumas vezes, permitiu até que discutisse com Ele. 

Naquela manhã, após ela ter imergido n’Ele, Baba referiu-se a essas discussões como 

sendo ‘jhagada’. Sem dúvida, ela foi única entre Seus incontáveis devotos. 

 

   *   *   * 

 

Vamos agora sair de uma rainha terrena para a rainha da melodia, Bharata Ratna Sra. 

M.S. Subbulakshmi, conhecida no mundo como MS, a quem o maestro hindustani 

Ustad Bade Ghulam Ali Khan chamou de Suswara-lakshmi – a deusa de voz melodiosa. 

Falando sobre ela, Mahatma Gandhi disse certa vez: “Sua voz é profundamente 

melodiosa; ela se entrega ao bhajan. Durante as orações, é preciso mergulhar em Deus. 

                                                                                                                                                                          

25
 “Recipiente inesgotável” – referência ao recipiente milagroso recebido pelos Pândavas durante seu 

exílio na floresta. (cf. Bhagavata Vahini, cap. 21) 

26
 Outro nome para Krishna. 
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Cantar um bhajan é uma coisa; cantar entregando-se a Deus é outra”. Essa era 

precisamente a marca da sua música – ela restaurou a essência espiritual da música 

carnática na época moderna pela sua dedicação ao nadopasana – quando a música, 

permeada por devoção, é o caminho para a liberação. 

A frase atribuída a Jawaharlal Nehru em relação a MS – “Quem sou eu, um mero 

Primeiro-Ministro diante da Rainha da canção” – tornou-se um clichê em sua época. Ele 

próprio adorava repetir essas palavras famosas em louvor à cantora, sempre que falava 

em concertos beneficentes feitos por ela: “Embora acostumado a falar em público, sinto 

dificuldade em fazê-lo nesta ocasião. A música de Subbulakshmi possui um caráter 

comovente, e, sempre que visita Délhi, há um frêmito entre as pessoas, que ela enleva 

com sua melodia.” 

MS era madrinha de vários projetos de caridade e instituições. O mais famoso entre eles 

eram os concertos angariadores de fundos para o Kasturba Memorial Trust, associado a 

Mahatma Gandhi. Na verdade, o dinheiro nunca foi a sua motivação para cantar. Ela foi 

um grande ser humano; sua simplicidade, humildade e generosidade eram lendárias. 

Quando recebeu do Presidente da Índia a alta distinção Bharata Ratna (a mais elevada 

condecoração civil do país), isso foi uma homenagem ao poder espiritual da música, e 

um tributo ao ideal feminino indiano, personificados por ela. 

Para MS, Bhagavan Baba era – em suas palavras – “Sri Krishna Paramatma encarnado, 

vindo salvar a humanidade da era de Kali.” Dizia com frequência: “Baba é a Verdade e 

a Bondade encarnadas. Acreditar n’Ele é ter um apoio infalível em nossos momentos 

difíceis”.  

Para muitos, pode ser uma surpresa saber que a rainha da melodia tinha vários 

problemas e adversidades em sua vida. Na verdade, as adversidades eram um tema de 

destaque em sua música. “As canções mais doces são aquelas de nossas recordações 

mais tristes”, escreveu Shelley. Na Índia, é crença geral o fato que Deus coloca, 

deliberadamente, sobre Seus devotos mais queridos uma infinidade de problemas para 

prepará-los à beatitude final de imergir n’Ele. Nesse contexto, o papel desempenhado 

por MS como Mira no filme popular da década de 1940 – tanto em tâmil como em hindi 

– aplicou-se convenientemente à sua vida pessoal. 

MS teve o seu primeiro darshan de Baba em Brindavan, no ano de 1975. Eram tempos 

difíceis para ela e o esposo. Ele, Sri Sadasivam, estava a seu lado – como sempre – 

quando ela se prostrou aos pés de Baba pela primeira vez, tremendo e com lágrimas nos 

olhos. Bhagavan sorriu e disse-lhe: “Venha, e ofereça a reverência que está pendente há 

dez anos!” Chamou-os para uma entrevista pessoal e falou-lhes sobre seus infortúnios – 

da forma como eles os sentiam em seus corações –, o que os convenceu de que Ele era 

seu antaryami (seu ser interior). Rememorando seu primeiro encontro com Bhagavan, 

MS diria mais tarde: “Anos de devoção se passaram antes de vivenciarmos Sua 

presença física.” 

MS tinha ouvido falar de Baba dez anos antes, por meio de devotos amigos da família 

que a incentivavam. Embora aspirasse por receber Seu darshan, isso não aconteceu 

antes de 1975. Sadasivam não estava inclinado a ir ter com Baba, e MS, sendo uma 

ideal e leal esposa indiana, não viajaria sem a companhia do esposo a lugar algum. 
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Durante suas visitas a Bangalore, MS ficava com os Venkatachalams. Sri S.R. 

Venkatschalam era devoto de Baba e visitava Brindavan com frequência. Uma vez, MS 

pediu-lhe que oferecesse suas reverências a Bhagavan e solicitasse a Baba um 

prasadam. Quando Venkatachalam ofereceu as preces dela a Baba, Ele disse: “MS?... 

eu sei; seu marido Sadasivam não vem aqui. Mas virá um dia”. E enviou o prasadam 

para ela.  

 

MS ouviu de Venkatachalam a interessante história de sua primeira visita a Brindavan, 

quando sofria de enxaqueca crônica. Enquanto viajava a Brindavam, ele disse para si 

mesmo: “Será que Baba curaria a minha dor de cabeça?” Durante o darshan, Bhagavan 

passou por ele. Depois retornou sobre Seus passos, parou em sua frente e perguntou-lhe: 

“Que você quer de mim?”; “Baba, oro por Suas bênçãos”, respondeu Venkatachalam. 

Bhagavan abençoou-o colocando Sua mão na cabeça dele. A dor de cabeça que o 

atormentava há vários anos sumiu naquele momento e nunca mais voltou. 

 

Quando foi perguntado a MS como ela se tornara uma devota de Baba, sua resposta foi 

muito simples: “As pessoas falavam de Sua grandeza e também das maneiras 

surpreendentes com que Ele resolvia os problemas que tinham. O maior milagre, 

naturalmente, é shanti (a paz), que você experimenta quando o olhar amoroso e gentil 

d’Ele pousa sobre você. Que sentimento maravilhoso de segurança se faz quando nos 

entregamos a Ele, esquecendo-nos de tudo, exceto de Sua presença! Suas palavras são 

sempre repletas de verdade, são Daivachol – palavras do Divino.” 

MS e Sadasivam tornaram-se visitantes regulares de Prasanthi Nilayam e Brindavan, e 

ela cantava com o coração para Bhagavan sempre que havia uma oportunidade. O 

primeiro concerto público em Sua presença foi durante o ‘Curso de Verão sobre Cultura 

Indiana e Espiritualidade’, em Brindavan, no mês de maio de 1977. Sri Bihari Vajpayee, 

então Ministro-Chefe das Relações Exteriores, era o convidado principal daquela tarde, 

no auditório repleto da Faculdade. Quando MS cantou um bhajan de Mira
27

, totalmente 

absorta em um enlevo de devoção, Bhagavan levantou-Se, materializou um belo colar 

de ouro e o deu a ela. Ela ficou extremamente emocionada quando o recebeu, e aquele 

presente assumiu um significado profundo para MS em sua vida espiritual. 

Ela costumava dizer: “Meu marido e eu fomos muitas vezes a Prasanthi Nilayam, 

Brindavan e a Sundaram, (o ashram em que Ele ficava) sempre que visitava Chennai, e 

enquanto Ele passava entre os devotos não trazíamos nenhuma expectativa além de ter 

Seu darshan”. Com frequência, porém, Baba parava diante de MS, dizia-lhe algumas 

palavras de bênção e materializava vibhuti para ela; ocasionalmente chamava o casal a 

uma audiência pessoal. Bhagavan chegou a visitar algumas vezes a residência deles em 

Chennai. Quando a filha deles, Radha, caiu seriamente doente em 1982, Bhagavan 

abrigou o desesperado casal com sua filha em Brindavan por mais de um mês, 

derramando Sua misericórdia infinita sobre eles. 

                                                           

27
 Mira Bai (ou também Meerabai) viveu no século XVI e é considerada um modelo de devoção ao 

Senhor. Suas canções são, até hoje, muito famosas. Cf. Palavras de Sathya Sai (1987), cap. 9. 
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MS gravou um álbum de bhajans ‘Sai’ sob a direção de Sadasivam, cantando em várias 

línguas indianas. Uma dessa canções foi ‘Sai Rama chiluka’ composto pelo próprio 

Baba em Seus primórdios. Alguns poucos afortunados tiveram a oportunidade de ver 

Baba ouvindo, enlevado, a MS cantando aquela canção, marcando o ritmo com Suas 

mãos e até cantando junto. Quanto às outras canções, algumas eram parte do repertório 

dela, e outras foram aprendidas ou compostas para o álbum. Lembrando aqueles 

momentos de alegria, MS disse: “Enquanto interpreto cada canção, esqueço de mim 

mesma em contemplação de Baba, que é Karunamurti (a manifestação da compaixão)”; 

e acrescentou reverentemente: “Como somos afortunados por viver na época em que 

Deus está entre nós!” 

Um servidor íntimo de Bhagavan visitou MS em Chennai alguns meses antes do 

falecimento dela. Enquanto se despedia, perguntou-lhe: “Amma, vou para Prasanthi 

Nilayam amanhã. Quer transmitir algo para Swami?” Ela juntou as palmas das mãos, 

pensou por um momento, olhou para o retrato de Baba na sala e disse em uma voz 

trêmula pela emoção: “O que teria de transmitir a Deus? Ele realiza cada desejo antes 

mesmo de surgir em meu coração!” A resposta dela, mostrando sua total e constante 

comunhão com Bhagavan, o fez sentir-se envergonhado por ter feito a pergunta. Porém, 

ao ouvir a resposta, a sensação sublime que sentiu justificou a sua pergunta. 
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9 – O Divino Médico 

 

A missão fundamental do Mestre é afastar a mente do homem da sua obsessão pela 

carne fugaz e conduzi-lo ao Espírito Eterno. Ali está a salvação tanto para o homem 

quanto para a sociedade. A sociedade humana poderá progredir para um ideal de total 

felicidade e harmonia somente quando o homem perseguir um objetivo espiritual. 

Bhagavan, embora primeiramente preocupado com a redenção espiritual do homem, 

não ignorava o bem-estar material. Afinal, o homem é tanto uma progênie da terra 

quanto um descendente do céu. O ideal de Baba de um paraíso espiritual para o homem 

possui suas raízes na terra. Ele está envolvido tanto com a realização das necessidades 

materiais do homem, como em ensiná-lo a viver em harmonia consigo mesmo, com 

seus semelhantes e com a natureza. A era dourada poderá surgir apenas quando ambos 

forem atingidos. 

A primeira instituição fundada pelo Avatar, que veio para curar as feridas da alma, foi 

um hospital para curar o corpo. Bhagavan lançou a pedra fundamental para a construção 

do hospital na pequena colina logo atrás de Sua morada, em Seu aniversário de vinte e 

nove anos, em 1954. O trabalho da construção do edifício tornou-se um labor de amor 

para os devotos e também para o Deus deles. Ele ia até o local da construção quase 

todos os dias e passava algumas horas com os devotos – idosos e jovens – que 

trabalhavam com alegria e entusiasmo. Eles cantavam bhajans enquanto davam sua 

pequena contribuição na tarefa; cada pedra e tijolo utilizados na construção foram 

envoltos em seu amor pelo Senhor, que sentou ali sobre uma rocha como a deidade que 

presidia aquela cena encantadora. Os afortunados devotos que participaram daquela 

época inesquecível lembram vividamente como, em uma noite de lua cheia, Baba foi até 

eles carregando sob o braço uma grande jarra com suco de frutas e passou um copo 

daquela ambrosia para cada um deles. 

A construção, que era voltada para o leste, erguia-se na colina banhando-se pelos raios 

do sol nascente a cada manhã, e alimentando-se com o néctar do amor do Mestre e Seu 

rebanho. Naquela época, podia-se ver dali o rio Chitravati fluindo das colinas 

majestosas no fundo, pois nada obstruía a visão. O hospital, primeira instituição que 

levava o nome de Sri Sathya Sai, foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro de Andhra 

Pradesh na época, Sri B. Gopala Reddi, no dia 4 de outubro de 1956, durante as 

celebrações do Navaratri. Havia cinco quartos no hospital: dois serviam como 

enfermaria, outro como maternidade, e os outros dois eram usados para consultas, 

medicação e curativos. 

Naquela época, Bhagavan passava bastante tempo no hospital confortando e consolando 

os doentes, bem como entusiasmando o médico e sua equipe de voluntários leigos. 

Durante o primeiro ano, cerca de duzentos pacientes das aldeias próximas enchiam o 

hospital a cada dia. Algumas vezes, quando o único médico do hospital – um cirurgião 

aposentado – estava cansado, Baba pedia-lhe que fosse descansar e Ele mesmo tratava 

dos pacientes! O principal medicamento no hospital era a própria graça de Bhagavan, o 

que era, nem é preciso dizer, infalível. Com o passar dos anos, o número de médicos 



117 
 

trabalhando no hospital cresceu, e a participação física direta de Bhagavan diminuiu 

gradativamente, embora Sua presença invisível continuasse a orientar as mãos que 

curavam. 

 

   *   *   * 

 

O afortunado cirurgião, Dr. B. Sitaramaiah, que serviu como primeiro superintendente 

médico do hospital de 1956 a 1975, escreveu: “Desde seu começo, Baba brindou-me 

com a oportunidade única de servir à instituição sob Sua orientação. Muitas vezes 

aleguei a Bhagavan que eu poderia ser substituído daquela responsabilidade devido à 

minha idade avançada, mas, a cada vez, Ele meramente colocava minha pergunta de 

lado e encorajava-me a continuar, afirmando: ‘Não tenha medo. Seja somente um 

instrumento. Farei tudo por você!’ Às vezes, por vários meses seguidos, eu era o único 

médico disponível no hospital. Durante esses períodos, eu conseguia, pela Sua bênção, 

atender um grande número de casos médicos recalcitrantes, além de diagnosticar e fazer 

prescrições a algumas centenas de pacientes a cada dia. Como Bhagavan era o provedor 

visível e invisível da graça, não ouve um único caso de fracasso”. Mas, referindo-se ao 

registro do grande número de casos bem-sucedidos, que fora enumerado por 

Sitaramaiah no segundo aniversário do hospital, Baba declarou: “Devo dizer que o 

espírito de serviço não-egoísta que motivou os devotos que fizeram shrama-dana 

(caridade em forma de esforço físico) durante a construção do prédio do hospital 

energiza os médicos aqui, e essa é a razão principal do sucesso deste hospital!” 

Falando sobre suas experiências no hospital, Sitaramaiah disse: “Como praticantes da 

medicina, ficamos surpresos com uma série de curas inexplicáveis que os pacientes 

experimentavam aqui no hospital, especialmente quando chegavam após terem sido 

rejeitados como incuráveis por todas as principais instituições neste pais e no exterior. 

Bhagavan derramava mais Seu amor sobre aqueles que sofriam e que estavam em 

inferioridade na corrida da vida; Ele concede o dom da saúde para que ela possa ser 

utilizada em propósitos benéficos”. Os devotos sabem muito bem a respeito de 

inúmeros casos de curas milagrosas e recuperação da saúde que a fé em Bhagavan ali 

realizou, tanto em Sua vizinhança mais próxima ou em lugares distantes pelo mundo. 

Várias vezes, Ele agiu como o divino consultor para médicos que buscavam Sua 

orientação, em especial quando tateavam às escuras. Muitas vezes, Ele próprio Se 

tornava o médico, diagnosticando doenças com precisão e prescrevendo os 

medicamentos corretos; em outras, realizando cirurgias de emergência e salvando as 

vidas dos Seus devotos! Temos registros de alguns casos em que Baba trouxe pessoas 

de volta para a vida. 

 

Em uma ocasião, Baba revelou por que assumiu a tarefa de criar hospitais: “Fundei 

hospitais para pessoas que sentem satisfação mental e paz somente quando são tratadas 

em hospitais, sem estarem conscientes de que a fé no sempre saudável Atma é o melhor 

tônico e remédio. Quando elas visitarem estes hospitais, compreenderão que a graça 
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divina é mais potente do que todos os remédios; então se voltarão para a graça de Deus 

e trilharão o caminho da autorrealização”.  

Quando perguntado sobre o segredo das curas milagrosas, Ele respondeu: “Minha 

experiência é de que sou um só com cada ser senciente e objeto inanimado. Meu amor 

flui para todos, pois vejo a todos como Eu mesmo. Se uma pessoa responde a Meu amor 

do fundo de seu coração, Meu amor e o dela se encontram em uníssono, e ela é curada 

da sua aflição. Onde não existe reciprocidade, não há cura”.  

Naturalmente existem curas que são realizadas pela Sua simples vontade. Quando o Dr. 

Hislop perguntou a Baba: “Swami cura uma pessoa somente quando o karma é 

apropriado?”; Ele respondeu: “Não. Se Swami se apieda da pessoa, Ele a cura 

imediatamente. O karma não pode impedir. Se a pessoa tiver um coração puro e estiver 

vivendo de acordo com os ensinamentos de Swami, a graça de Swami verte 

automaticamente”. 

Temos, a seguir, algumas curas milagrosas no Hospital Sri Sathya Sai, em Prasanthi 

Nilayam, que Sitaramaiah testemunhou. 

 

Havia um plantador de café de Malnad, no estado de Mysore, que estava sofrendo de 

artrite reumatoide de natureza múltipla por mais de trinta anos. Chegou ao hospital com 

febre alta e com um rim afetado. Bhagavan instruiu Sitaramaiah para examiná-lo e 

administrar-lhe algumas injeções. Mas o paciente, que estava muito magro e acamado, 

recusou-se a ser atendido por alguém da área médica. Ele já estava cansado deles – 

alopatas, ayurvédicos, homeopatas... todos. Queria que só Bhagavan o tratasse. 

Bhagavan gentilmente aquiesceu. Criou uma pequena garrafa com um líquido para o 

paciente e disse-lhe que pingasse duas gotas dele em água e o tomasse duas vezes ao 

dia. Em dez dias, ele caminhou até a varanda do mandir (templo); em um mês, foi até o 

mandir e cantou bhajans; e, nos quinze dias seguintes, ficou completamente curado. 

 

Em Moradabad, próximo a Délhi, havia uma pessoa que sofria de câncer na língua. 

Médicos conhecidos em Délhi, onde ele ficou hospitalizado por dois anos, trataram-no e 

não o curaram. Desistindo de todos os profissionais médicos, ele foi a Prasanthi 

Nilayam como último recurso. Certa manhã, após ter recebido o darshan de Bhagavan, 

ele casualmente foi até o hospital e falou do seu problema com o Dr. Sitaramaiah, que 

lhe disse que não perdesse as esperanças – pintou sua língua com ácido bórico 

glicerinado e deu-lhe alguns tabletes de complexo B para engolir. Naturalmente, o 

médico aconselhou o paciente a orar a Baba por ajuda. Dois dias depois, o paciente 

deixou Prasanthi Nilayam com alguns pacotes de vibhuti abençoado por Bhagavan, o 

qual se tornou seu único remédio. Levou também uma foto de Baba para reverenciar em 

casa. Um ano depois, retornou a Prasanthi Nilayam completamente curado do câncer. 

Revelou a Sitaramaiah como Baba lhe mostrara evidências de estar com ele em casa, 

com o vibhuti brotando das molduras dos quadros de várias deidades, inclusive do 

próprio Bhagavan. 
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Thangavelu trabalhava em uma fábrica têxtil, em Bombaim. Com 40 anos, foi atingido 

por um câncer no reto. Seu patrão, por várias vezes, levou-o até a Suíça, onde consultou 

vários médicos. Quando ouviu falar de Baba, correu até Prasanthi Nilayam para receber 

Sua bênção. No hospital, Sitaramaiah conseguiu dar-lhe apenas paliativos. Mas à noite, 

quando Thangavelu estava dormindo em um galpão em Prasanthi Nilayam, Baba 

apareceu em um sonho com um instrumento cortante em Sua mão e o operou. Ao 

acordar, encontrou manchas de sangue em seu corpo e nas roupas, e também um imenso 

alívio. Mais tarde, Thangavelu escreveu a Sitaramaiah dizendo que havia sido 

milagrosamente curado pelo ‘cirurgião do sonho’. 

 

Concluindo, Sitaramaiah disse: “Pedras na vesícula desaparecem quando Ele faz pouco 

caso delas, insistindo que não existem, exceto na imaginação. Ataques cardíacos são 

curados misteriosamente; a asma não mais atormenta suas vítimas; tumores dissolvem-

se a Seu comando. Na verdade, tudo não passa do exercício de Sua vontade sobre 

corpos em que Ele mesmo reside. Estou convencido de que o hospital foi criado por 

Bhagavan para educar médicos como eu e convencer-nos da futilidade de meras práticas 

médicas desprovidas do efeito curador da graça divina, que está facilmente acessível 

através da oração sincera”. 

 

   *    *   * 

 

O Dr. Narottam Menghra Alreja, que se tornou superintendente médico do hospital em 

1975, serviu nele em várias áreas, com dedicação total, por três décadas. O Dr. Alreja 

era um aspirante espiritual sério e sincero de Bombaim que buscava seu mestre 

orientado por um siddha purusha (um ser elevado) que deixara o corpo com a idade 

avançada de cento e quatro anos. Quando Alreja orou para que o santo lhe desse um 

mantra, ele respondeu que não poderia aceitar ser seu mestre, pois logo estaria deixando 

este mundo. Mas afirmou que Alreja em breve encontraria um maha guru (grande 

preceptor). A busca pelo guru levou Alreja a Brindavan, em 1965. As primeiras 

palavras de Baba para ele foram: “Doutor, quando você chegou de Bombaim?” 

Enquanto Alreja ainda se perguntava como Baba sabia sua profissão e de onde viera, 

Bhagavan o chamou para uma entrevista. Baba lhe perguntou: “O que deseja?” – 

“Tenho tudo o que quero, pela graça divina. Nada mais tenho a pedir”, respondeu 

Alreja.  

– Mas deve haver alguma coisa que você ainda queira. Eu lhe darei o que desejar. 

– Baba, meu intelecto não me estimula a pedir nada material. 

– Sim, eu sei. Você tem um ‘paripakva buddhi’ (intelecto aguçado e maduro). Muito 

bom. O que deseja? 

– Dê-me devoção e fé (bhakti e shraddha). 

Quando Baba tocou sua cabeça em gesto de dar Suas bênçãos, Alreja inclinou-se e 

tocou Seus pés. Para sua enorme surpresa e alegria, ele viu os pequeninos e brilhantes 

pés de Baba tornando-se os pés maiores daquele siddha purusha que se recusara a 
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iniciá-lo em um mantra. Sua busca pelo grande mestre terminara naquele dia em 

Brindavan. 

 

Várias experiências maravilhosas, acontecidas nos dez anos subsequentes, por fim 

levaram Alreja de Bombaim para Prasanthi Nilayam. Eis aqui a mais surpreendente 

delas: Enquanto ele trabalhava como superintendente cirúrgico em Bombaim, o corpo 

de um homem chamado Joseph, que havia morrido afogado, lhe foi trazido. Ele 

examinou o corpo e emitiu o atestado. Conforme o costume, enviou uma cópia à polícia. 

Alguns dias mais tarde, surgiu uma suspeita entre os parentes de Joseph de que a causa 

da morte teria sido assassinato e não afogamento. Pela primeira vez, a integridade 

profissional de Alreja fora posta em questão. Ele orou a Baba por ajuda. 

De acordo com a ordem judicial, o corpo foi exumado e examinado. Trinta e três dias 

após a morte, John Croft, Comissário de Polícia, levou Alreja até o cemitério. Quando a 

tampa do caixão foi aberta, o corpo parecia fresco como se tivesse acabado de ser 

enterrado. O comissário examinou-o, mexendo os membros e satisfez-se quando não 

encontrou ferimentos e nem fraturas. Após os oficiais da polícia terem deixado o local, 

Alreja, que andava em direção a seu carro, de repente se perguntou: “Como o corpo 

pode parecer tão fresco depois de um mês?” Voltou e abriu novamente a tampa do 

caixão. Ficou chocado ao ver um corpo em total desintegração. Era uma substância 

pastosa de carne decomposta! Estupefato, voltou para casa apenas para ouvir sua esposa 

contar excitada que tinha visto Baba andando pelo complexo com um enorme peixe em 

Sua mão, balançando-o. Aquela visão afastou dela todas as preocupações. Correram a 

Prasanthi Nilayam para agradecer a seu Salvador. Baba disse ao enlevado casal: “Sim, 

tornei o corpo inteiro e fresco. Caso contrário, vocês estariam em problemas!” O casal, 

agradecido, prostrou-se a Seus pés. 

 

Longos anos de serviço em grande intimidade com Baba ofertaram a Alreja várias 

experiências surpreendentes de Seu divino poder e sabedoria. Algumas delas estão aqui: 

O Dr. Ghosh, professor de Calcutá que tinha ido a Prasanthi Nilayam para receber o 

darshan de Bhagavan, sofreu um ataque do coração. Ele estava hospedado em um dos 

apartamentos do bloco leste de Prasanthi; Bhagavan enviou Alreja para tratar dele. Em 

casos de pacientes que sofriam de doenças sérias como câncer ou problemas cardíacos, 

o conselho usual de Baba era: “Não se apresse em dizer a eles a causa de sua dor ou 

desconforto, pois isso poderá chocá-los e deixá-los à beira da morte. Dê-lhes o melhor 

tratamento possível e revele a verdade aos poucos, de modo tranquilo. No caso de 

ataques do coração, não leve os pacientes imediatamente para o hospital, a menos que 

haja insuficiência respiratória. Primeiro trate dos pacientes em casa, e depois os 

transfira para o hospital”. 

Alreja foi para o apartamento de Ghosh e examinou-o. Havia sinais claros de um ataque 

cardíaco. O paciente também suspeitava da mesma coisa. Mas Alreja afastou seus 

medos e tratou-o com alguns medicamentos básicos. Deu-lhe também o vibhuti enviado 

por Baba. Seguindo as instruções de Bhagavan, o paciente foi levado ao hospital na 

manhã seguinte. Um dia passou-se e não houve melhora significativa. Na terceira 
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manhã, Alreja foi para o hospital e viu o Dr. Ghosh reluzente de alegria. Parecia 

perfeitamente saudável. Alreja estava certo de que ocorrera uma intervenção divina, 

pois não poderia ser outra coisa. O Dr. Ghosh, olhando para a foto de Baba na 

enfermaria, lhe disse: “Doutor, eu estava preocupado e insone na noite passada. 

Enquanto olhava para a fotografia de Swami, Ele saiu dela, abençoou-me com vibhuti, 

bateu no meu peito e voltou para a foto!” Após alguns dias, o Dr. Ghosh voltou para 

Calcutá pleno de saúde e vitalidade. 

 

Em um sonho, Alreja se viu cavando um poço com uma alavanca. Baba estava parado a 

seu lado. Após três vãs tentativas, ele tentava pela quarta vez quando Bhagavan 

perguntou: “O que está fazendo?”  

– Procuro água – respondeu Alreja.  

– Está perdendo seu tempo e energia. Já falhou três vezes e ainda está insistindo nisso. 

– Bhagavan, por misericórdia, pode dizer-me por que falhei? O que está faltando? 

– Falta tatparata – disse Baba. E desapareceu. 

Na manhã seguinte, Alreja foi ao hospital como de costume. Havia se esquecido do 

sonho até que Baba o chamou em Sua sala, às 13h30min. 

Bhagavan deu início à conversa: “O que viu no sonho ontem?” Quando Alreja contou, 

Baba disse: “Sim, você não tem tatparata”.  

– Swami, qual o significado de tatparata? 

– Pense você mesmo e diga-me. – Alreja então recitou um verso da Bhagavad Gita que 

tinha a palavra tatparah. Era a 39
ª
 estrofe do quarto capítulo. “O que significa?” – 

perguntou Baba. 

Significa que um homem com fé, determinação e autocontrole atinge a sabedoria que 

lhe confere a paz suprema”. 

– Então, o que significa tatparata? 

– Determinação, atenção e prontidão para fazer o que é correto. 

– No contexto do verso, está correto. Pode pensar em algum outro sentido? – sondou 

Baba.  

– Baba, eu não sei. Peço-lhe que me esclareça. Bhagavan explicou: “Tat significa 

Brahman, parata significa estar estabelecido. Portanto, tatparata significa estar 

estabelecido no Supremo. Compreendeu agora? 

– Compreendi. Mas qual a utilidade de compreender, se não tenho a experiência de 

Brahman? 

– Seria assim tão fácil? 

– Swami, eu sei. O homem não pode atingir a experiência final – mesmo que tente 

muito – a menos que tenha a graça divina e a graça de um mestre (daiva-kripa e guru-

kripa)! 

– Tudo acontece na hora certa. É preciso cultivar a fé e a paciência. Mas agora, se 

quiser, pode fazer-Me algumas perguntas. 
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– Baba, o Senhor disse que o sábio Ashtavakra concedeu ao rei Janaka a experiência 

suprema, murmurando um mantra em seu ouvido. Qual é esse mantra? Até onde sei, 

não está em livro algum. 

– Quer saber esse mantra? 

– Sim, Swami – disse Alreja ansioso. Baba levantou-Se da cadeira, inclinou-Se para 

alcançar a orelha de Alreja e pronunciou: “Tat Tvam Asi!”  

Imediatamente, Alreja perdeu todo o sentido de separatividade; havia Baba e somente 

Baba! 

Recuperou os sentidos apenas quando Baba perguntou a ele: “Compreendeu agora?” 

Alreja respondeu: “Sim, Swami. Tudo é Brahman” – e caiu a Seus pés. 

 

A irmã de Alreja, em Bombaim, foi diagnosticada como tendo câncer de mama. Seu 

marido, um cientista nuclear no ‘Tata Institute of Fundamental Research’, não 

acreditava em Baba, aliás, nessa área, não acreditava em nenhum santo ou sadhu 

(homens elevados). A esposa acreditava em Deus, mas não mostrava nenhuma 

inclinação por Baba. O irmão de Alreja, que diagnosticara o câncer, pediu-lhe que 

falasse com o Dr. Ramdas, cirurgião-chefe no Tata Memorial Hospital a respeito da 

cirurgia. Alreja foi a Bombaim, falou com o Dr. Ramdas e marcou a data para a 

cirurgia. 

Baba estava lá na época, e Alreja foi a Dharmakshetra (Sua residência em Bombaim) 

pedir Sua bênção para a irmã. Quando solicitou o prasad a Baba, Ele perguntou a 

Alreja: “Ela acredita em Mim?” Alreja disse a Baba: “Swami, não sei. Somente o 

Senhor sabe. E mesmo que ela não creia, o Senhor pode conceder-lhe fé e também curá-

la.” Baba materializou vibhuti e o deu a ele com a instrução de que deveria ser aplicado 

sobre o seio esquerdo por sete dias. Alreja perguntou-se como a irmã poderia fazer isso, 

já que a cirurgia estava marcada para dali a dois dias. Porém, ele logo descobriu que a 

operação fora adiada por uma semana, pois o Dr. Ramdas havia ido a Madras para uma 

cirurgia de emergência. 

Alreja estava seguro de que o prasad iria ‘cancelar o câncer’ de sua irmã. Quando 

contou isso a seu cunhado, ele lhe disse: “Você é um tolo. Como o vibhuti poderia curar 

um câncer?”; e assim queria manter a data da operação. A irmã de Alreja, que estava em 

dúvida entre os dois, foi convencida pelo marido a submeter-se à intervenção cirúrgica. 

Quando o Dr. Ramdas fez a cirurgia, Alreja foi assistir. Três amostras de tecido 

retiradas do tumor foram levadas para a biópsia novamente. Nenhuma delas era 

cancerosa. Isso deixou seu irmão e seu cunhado confusos. Ele sugeriu que as quatro 

lâminas – a primeira, que mostrava a condição pré-cirúrgica, e as outras três, com a 

condição pós-cirúrgica – deveriam ser enviadas ao conhecido oncologista Dr. Purandare 

para uma confirmação. Ao examinar as lâminas, o Dr. Purandare disse que a primeira 

mostrava uma severa malignidade, e as outras três não mostravam traços de câncer. 

Esse incidente exerceu um tremendo impacto sobre a família. Baba dera-lhes o presente 

mais valioso da fé, além de ‘cancelar o câncer’. A irmã de Alreja, no entanto, ficou 

arrependida pelo fato de não ter acreditado completamente nas palavras do irmão antes 
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da cirurgia. Achava que, ao menos, deveria ter insistido em outro exame antes da 

operação. 

 

   *   *   * 

 

O hospital cresceu com o passar dos anos, e vários devotados médicos, paramédicos e 

pessoal não médico uniram-se a ele na missão de curar os corpos e limpar sua própria 

alma. A cada ano, melhorias eram acrescentadas, especialmente após 1979. Com a 

inauguração de um edifício novo e espaçoso – construído em um vasto terreno ao sul da 

antiga construção – no Mahashivaratri de 29 de fevereiro de 1984, foram introduzidos 

no hospital os procedimentos cirúrgicos gerais. 

 

Temos aqui um caso maravilhoso de ressurreição da morte no hospital, o qual também 

testemunhei quando era diretor do albergue dos rapazes, em Prasanthi Nilayam. No 

início de certa manhã, em outubro de 1985, Narayana Sharma, um pesquisador que 

residia no albergue, foi admitido no hospital com um ataque agudo de asma. O Dr. 

Chari, superintendente médico do hospital, ficou alarmado com seu estado de total 

colapso. Enquanto o anestesista tentava ajudar o paciente com a máscara de oxigênio, a 

Dra. Shanta, que também estava ali, verificou que não havia batimentos cardíacos; o 

corpo ficara azulado. Chari disse a Shanta: “Ele partiu”, e foi ao mandir contar a Baba. 

Em quinze minutos, voltou com dois pacotes de vibhuti enviados por Bhagavan e a 

instrução de aplicá-los no peito do paciente, mantendo sacos com água quente em suas 

costas. 

Dirigi-me ao hospital para obter notícias sobre o rapaz e, ao saber o que acontecera, 

desesperado fui até o mandir. Bhagavan assegurou-me: “O rapaz ficará bem; não há 

necessidade de preocupar-se”. Deu-me um frasco com café quente, dizendo: “Dê a ele 

golinho a golinho”. De volta ao hospital, passei o café a Shanta, que pegou o frasco sem 

qualquer expressão no rosto. A pergunta que ela fez em pensamento – como relatou 

mais tarde – foi: “Como o rapaz morto vai tomar café?” Enquanto olhávamos 

desesperançosos para o corpo, com preces em nosso coração, o dedão do pé do rapaz 

moveu-se ligeiramente. Nossos corações pararam por alguns segundos! Shanta retirou a 

máscara de oxigênio e murmurou em seu ouvido: “Swami mandou café para você. 

Tome, por favor”. Na medida em que ela oferecia-lhe o café em colheradas, para nossa 

surpresa e deleite, o rapaz engolia a bebida pouco a pouco. 

Enquanto a Dra. Shanta estava colocando o aparelho de pressão no braço do rapaz, 

Bhagavan entrou na sala; sorriu e perguntou à médica: “Por que está colocando o 

aparelho de pressão? Ele não está morto?” Ao ouvir a voz de Bhagavan, o rapaz, com 

algum esforço, abriu os olhos! Baba foi até ele e brincou: “Você ainda está vivo? Todos 

estão dizendo que você está morto”. Olhou para Chari e perguntou: “É verdade que ele 

havia morrido?” – “Sim, Swami”, respondeu Chari. Shanta acrescentou: “Swami, não 

havia pulso e nem respiração. Não ouvíamos os batimentos cardíacos nem a pressão 

arterial, e por isso concluímos que ele tinha morrido.” Bhagavan sorriu e movimentou 
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Sua mão em círculos. Um quadrado escuro, que parecia um pedaço de chocolate, surgiu 

nela. Ele o colocou na boca do rapaz e pediu que o mastigasse. 

Baba pediu ao médico que verificasse o pulso e a pressão sanguínea. Ambos tinham 

voltado ao normal. Baba virou-Se para nós: “Vocês acreditam? O morto retornou à 

vida”. Respondemos: “Sim, Swami.” Ele fez a mesma pergunta aos médicos; todos 

responderam: “Sim, Swami”. Um acrescentou: “Baba, o Senhor é Deus. Pode fazer 

qualquer coisa!” 

– Vocês têm esta fé? – perguntou Bhagavan. 

– Sim, Swami! – respondemos em uníssono. 

– É verdade. Ele morreu. Eu lhe dei uma segunda vida – Baba revelou de forma trivial. 

 

Vários rapazes esperavam ansiosos do lado de fora. Baba disse-me que explicasse a eles 

o que eu vira. Os alunos ficaram contentes ao ouvir as boas novas e voltaram cheios de 

alegria ao albergue. 

Baba pediu aos médicos que colocassem o paciente no soro com hidrocortisona e voltou 

ao mandir. Após algum tempo, enviou três vidros com comprimidos materializados por 

Ele, para serem administrados ao paciente na dosagem adequada. Ao final da tarde o 

rapaz estava bem e, segundo as instruções de Baba, teve alta do hospital. 

 

   *   *   * 

 

Bhagavan Baba fundou o segundo hospital no ano de 1976, em Whitefield, a três 

quilômetros do ashram de Brindavan. Sri N.G. Ganpuley, associado de Netaji 

Subhaschandra Bose na Alemanha, retornara à Índia após trinta anos de estada naquele 

país e estabelecera-se em Whitefield, no ano de 1969. Seu patriotismo o levara a dar 

início a uma pequena clínica chamada Health and Education Society, com o auxílio de 

algumas pessoas da área médica que partilhavam da mesma forma de pensar. A clínica, 

que funcionava em um galpão em um vasto lote de quatro hectares, fornecia 

gratuitamente medicamentos aos aldeões. Em 1970, Ganpuley ofereceu a terra e a 

clínica ao Sri Sathya Sai Health and Education Trust, para ampliar a nobre causa da 

promoção da saúde. 

Ao inaugurar o Hospital Sri Sathya Sai em Whitefield, no propício dia de Vinayaka 

Chaturthi, em 28 de agosto de 1976, Bhagavan Baba revelou Sua visão sobre a área 

médica: 

“O homem sofre de dois tipos de doenças – uma física e outra mental. Um fato 

importante a respeito destes dois tipos de doenças é que o cultivo da virtude cura 

ambos. A saúde física é um pré-requisito para a saúde mental e a saúde mental assegura 

a saúde física. Corpo e mente estão intimamente interligados. Um corpo saudável é o 

melhor recipiente para uma mente saudável. 

“A vida material e a vida espiritual são como os dois pratos da balança; ambos devem 

apresentar uma medida igual, pelo menos até que um determinado estágio de progresso 

espiritual seja atingido. O cultivo da visão espiritual propicia ao homem uma atitude de 
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generosidade, firmeza face à adversidade, espírito de entusiasmo para fazer o bem e 

para servir com o melhor de sua capacidade. Estas virtudes reforçam tanto a mente 

como o corpo.” 

 

Seu conselho para os médicos foi: “Devo destacar para os médicos que trabalham aqui 

que as doces e suaves palavras que dizem, o amor e a simpatia que eles demonstram 

podem curar melhor e mais rápido as doenças de seus pacientes do que os 

medicamentos que prescrevem. Eles devem olhar seus pacientes como seus parentes e 

amigos e atendê-los com amor e cuidado constante. O médico precisa lembrar-se de que 

necessita da cooperação do paciente para que possa realizar a cura, e que, quando 

curado, o paciente confere satisfação e alegria ao médico. Portanto, o médico deve ser 

grato ao paciente”. E Baba aconselhou aos pacientes: “A confiança na graça de Deus é o 

melhor remédio para qualquer doença. Transfiram para Deus a fé que têm nos 

medicamentos; depositem sua confiança não nos remédios, mas no Divino. Estou 

surpreso com o número de pessoas que usam pílulas e tônicos. Recorram à prece, à 

disciplina espiritual e à meditação – elas são as vitaminas de que precisam; elas farão 

com que se sintam bem. O que podem pílulas e médicos fazer sem a graça de Deus? 

Nenhum comprimido é tão eficaz quanto o nome divino!” 

 

Bhagavan escolheu a Dra. Rajeswari como Seu instrumento para montar e cuidar do 

hospital em Whitefield. Academicamente a melhor qualificada em sua especialização 

(obstetrícia e ginecologia), ela era uma médica apaixonada por sua profissão. Devotava 

mais de doze horas por dia à Medicina. Embora devotada a Deus à sua maneira, não 

respeitava muito os sadhus e sanyasis até conhecer Bhagavan Baba, no ano de 1972, em 

Brindavan. Na verdade, ela fora a Brindavan para ver seu único filho que estava 

estudando na Faculdade Sri Sathya Sai, e aconteceu de Baba estar lá naquela época. 

Durante sua primeira viagem a Brindavan, não tinha a menor indicação do que iria 

acontecer, nem desconfiava que tinha chegado a seu destino final no plano divino. Até 

mesmo em uma de suas últimas visitas a Brindavan, quando Baba a convidou para 

trabalhar no hospital em Whitefield, sua primeira resposta foi um educado ‘não’. Com 

quarenta e nove anos, estava no ápice da sua carreira, servindo como Superintendente 

no Komfo Anokhye General Hospital com 450 leitos, em Kumasi, Gana. Naturalmente, 

não ficou entusiasmada para tomar conta de uma clínica diminuta! Seus planos para 

mudar-se de Gana para o Reino Unido em busca de melhores perspectivas estavam 

quase finalizados. A resposta de Baba ao seu ‘não’ foi um sorriso tranquilo. 

Naturalmente, Ele já tinha penetrado em seu coração, que buscava seu verdadeiro pouso 

sem que ela soubesse. 

Baba, como Avatar anterior em Shirdi, muitas vezes dizia: “Mesmo que Meu devoto 

esteja a muitos quilômetros de distância, quando quero que venha a Mim, ele será 

trazido como um pardal com um fio arramado nos pés!” Foi isso que aconteceu com a 

Dra. Rajeswari, quando chegou a hora; ela se estabeleceu em Brindavan alguns meses 

antes da inauguração do hospital em Whitefield. Dedicou-se ao trabalho com plenitude 

(essa era a única maneira que ela conhecia). Sua capacidade para montar as instituições 
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foi plenamente utilizada em sua nova posição. Ela era uma líder e lutadora que adorava 

encarar um desafio; gostava de superar os obstáculos do caminho. Com a graça e 

orientação de Bhagavan, montou uma equipe dedicada de médicos e atendentes, que 

cuidava das pessoas da área rural chegadas ao hospital. 

Sua atenção aos mínimos detalhes na direção do hospital era exemplar. Para ela, a 

religiosidade estava junto da limpeza! Muitas vezes, vi-a com uma vassoura nas mãos 

limpando os recintos do hospital cedo pela manhã, antes que a equipe de limpeza 

chegasse. Dizia aos colegas, a quem amava imensamente: “Não há sentido em exaltar 

um tipo de trabalho e menosprezar outro. Lavar os lençóis e manejar bisturi são 

igualmente sagrados e importantes. Qualquer trabalho feito como oferenda a Bhagavan 

eleva o doador à posição sublime de karma yogue, para quem a graça divina torna-se o 

alento da vida. A fé em Sua onisciência, e renúncia de sentir-se o ‘fazedor’, bem como a 

renúncia da expectativa de receber recompensa pela sua ação, asseguram não somente a 

realização última da união com o Divino, como também a abundante alegria de Sua 

presença constante”. Na verdade, ela era uma karma yogue por excelência, que 

experimentara a permanente presença d’Ele, até mesmo fisicamente. 

 

Este fato aconteceu nas primeiras horas da manhã de domingo, 9 de novembro de 1980. 

Bhagavan estava em Prasanthi Nilayam. O filho dela, Sri C. Sreenivas, que servia como 

administrador do albergue masculino em Brindavan, havia ido a Prasanthi Nilayam com 

os alunos para tomar parte no akhanda bhajan global de 24 horas, que tinha começado 

na tarde de sábado. Rajeswari estava sozinha em casa, no ashram. Como era hábito seu, 

levantou-se às 3 horas da madrugada e, após suas abluções, deu início à sua cerimônia 

de adoração às 4 horas, aproximadamente. Quando estava no meio do puja, ouviu 

alguém chamando-a do lado de fora: “Doutora Amma! Doutora Amma!” Ela supôs que 

seria um caso de emergência no hospital que precisava ser atendido. Então ouviu a 

mesma voz novamente: “Doutora Amma! Doutora Amma!” Deu uma olhada para ver 

quem poderia ser, mas a visibilidade era pouca devido à distância. Quando ouviu a voz 

pela terceira vez, foi até a porta e abriu-a. O que viu provocou ondas de alegria em seu 

coração. Bhagavan estava ali do lado de fora, em carne e osso! Ela ficou sem fala, 

chocada pelo espanto criado pelo aparecimento inesperado e repentino do Senhor à sua 

porta naquela hora sagrada. Bhagavan quebrou o silêncio perguntado a ela em sua voz 

melodiosa: “Está fazendo o puja?” Após ela ter se abaixado para fazer o namaskar, 

Baba disse: “Chesko, namaskaram chesko!” (“Faça, faça reverências”) Após o 

namaskar, ela fechou os olhos por um momento plena de alegria e em total gratidão 

murmurou, “Swami!” Quando abriu os olhos, Ele havia desaparecido. 

Quando voltava para o quarto de puja, ao passar pela sala de estar, ela viu seu reflexo 

no espelho – seu rosto estava marcado com vibhuti! 

Naquela manhã em Prasanthi Nilayam, durante o akhanda bhajan, C. Sreenivas estava 

sentado na varanda do mandir. Por volta das 6 horas, Baba chamou-o para uma sala. 

Disse a Sreenivas, com um sorriso infantil dançando em Seu rosto radiante: “Fui a 

Brindavan e vi sua mãe!” 
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Rajeswari testemunhou várias maravilhas da graça do Senhor no hospital, sob a forma 

de curas milagrosas e resgates. Porém a mais surpreendente delas foi o toque magistral 

de Bhagavan atraindo e transformando brilhantes profissionais da área médica em Seus 

instrumentos eficazes para Sua missão de cura. Alguns deles ingressaram em Seus 

hospitais, em Prasanthi Nilayam e Whitefield, para trabalhar em tempo integral como 

médicos e cirurgiões, e muitos outros ofereceram seus serviços como médicos 

visitantes. É impossível listá-los neste capítulo, bem como suas histórias. Os doutores 

P.V. Hegde, Balasubramanian, Narasappa, Sarojamma e Prabha destacam-se entre eles 

pelos seus serviços dedicados no hospital de Whitefield. A Dra. Savitri, que chegara ao 

hospital em 1983, destacou-se pelo seu serviço altruísta e incansável. A maravilhosa 

saga de cada uma de suas vidas preencheria um livro inteiro. Que este grupo se 

multiplique! 

O hospital em Whitefield, que logo ganhou reconhecimento e reputação como hospital-

maternidade nos primeiros anos, cresceu firme para se tornar um singular centro de cura 

com quase todos os recursos na área dos primeiros cuidados. A inauguração da sala de 

cirurgias e o começo dos procedimentos cirúrgicos gerais em novembro de 1980 foi um 

marco importante no seu crescimento. 

 

Foi Sir William Osler quem estabeleceu os objetivos da nobre profissão da medicina na 

época moderna quando declarou: “Prevenir a doença, aliviar o sofrimento e curar o 

doente – esse é o nosso trabalho.” Galeno, ao anunciar para o mundo: “Forneci o 

remédio, Deus o curou”, deu à profissão da cura o seu método mais potente. Em uma 

sociedade em que o comércio invadiu o campo da medicina, pervertendo seus objetivos 

e métodos, e onde os cuidados médicos estão se tornando cada vez mais inacessíveis a 

mais e mais pessoas, os hospitais construídos por Baba em Prasanthi Nilayam e 

Whitefield, que fornecem cuidados médicos de qualidade totalmente gratuitos a todos 

que chegam a suas portas, brilham como faróis, lembrando a todos os profissionais 

médicos a nobreza e a glória de sua profissão. 
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10 – Uma Nova Morada para o Senhor em Brindavan 

 

“Vida de minha vida... Procurarei sempre expulsar todo os males de meu coração e 

conservar em flor meu amor, sabendo que tens o teu trono no mais íntimo santuário de 

meu coração”, cantou Gurudev Rabindranath Tagore. Quando os devotos oram a 

Bhagavan Baba para que Ele abençoe seus planos de construírem templos para Ele, 

muitas vezes Ele diz: “Seu coração é Meu templo. Mantenha-o limpo e puro. Os 

templos construídos com tijolo e argamassa não Me dão conforto”. Algumas vezes, 

também pergunta a eles: “Como podem construir um templo Àquele que preenche todo 

o universo?” Porém, mesmo assim, milhões de devotos que acreditam ser Ele o Mestre 

invisível de suas famílias, construíram-Lhe altares em suas casas, para demonstrar amor 

por Ele. Podemos encontrar esses altares por todo o globo, em cabanas de famílias 

pobres e mansões de milionários. Além disso, centenas de templos dedicados a Baba 

brotaram em aldeias, vilas e cidades. O número desses templos construídos para adorar 

uma Personalidade viva durante Sua vida terrena não tem paralelo na história. Sinais de 

sua graça onipotente manifestam-se em vários desses altares e lançam sementes de fé 

em outros corações virgens. Mas existem poucos edifícios de amor construídos pelos 

devotos para Ele que são abençoados com a fortuna de abrigar o Seu corpo físico. Os 

mais proeminentes entre eles são os mandires em Prasanthi Nilayam (em Puttaparthi) e 

Brindavan (em Bangalore) – os dois ashrams onde Baba reside na maior parte do ano. 

Vamos agora narrar a história do novo mandir em Brindavan, que veio à luz em 1984. 

Para nós, é também uma oportunidade de conhecer a gênese do ashram em Brindavan. 

 

Bangalore, situado a uma distância de cento e cinquenta quilômetros ao sul de 

Puttaparthi, recebeu sua maior bênção quando Bhagavan o escolheu como Seu segundo 

lar depois de Puttaparthi. Ele foi pela primeira vez a Bangalore em fevereiro de 1944, 

quando ainda era um jovem de dezoito anos. A Sra. Karanam Subbamma, seu irmão Sri 

Pappur Sathyanarayana, a Sra. Kamalamma e Swami foram de carro de boi até a 

estação de trem de Penukonda e, de lá, foram para Bangalore de trem. Ficaram na 

pequena casa de Sri Mavalli Rama Rao, próximo a Lalbagh, por cerca de dez dias. 

Naquela época, só alguns parentes de Kamalamma e seus amigos na cidade tinham 

visitado Puttaparthi para ver o “menino Raju, que Se tinha proclamado Sai Baba, que 

materializava as coisas do ar e curava doenças sem dar medicamentos”. Eles encheram 

aquela casa que nem tinha luz elétrica para vê-Lo e também O convidaram para ir até a 

casa deles. 

Durante o ano de 1944, Baba fez mais quatro viagens à cidade. Tendo recebido o 

darshan de Sua divinamente bela personalidade uma vez, as pessoas não conseguiam 

resistir e voltavam várias vezes para vê-Lo, onde estivesse. Sempre que visitava 

Bangalore, uma atmosfera festiva permeava suas casas, e uma alegria recém-descoberta 

crescia em seus corações. Suas visitas à cidade tornaram-se mais e mais frequentes; ia a 

Bangalore em quase todos os festivais, e também em Seu caminho de ida e volta a 

Madras. 
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Casas pequenas não conseguiam abrigá-Lo e a Seus devotos. Alguns deles na cidade 

pediam-Lhe que ficasse em seus bangalôs onde mais pessoas poderiam receber Seu 

darshan e também participar dos bhajans das quintas-feiras. Durante Suas visitas 

subsequentes em 1944, Bhagavan ficou nas residências de Sri Narasimha Rao Naidu e 

de Sri Navaneetham Naidu, em Chamarajpet. O espaçoso complexo do bangalô de Sri 

Thirumala Rao, na St. John Road, tornou-se o porto para Seus devotos entre 1945 e 

1946. Durante os anos de 1946 a 1948, foi a vez da residência de Sri Ranjoth Singh, 

Inspetor Geral de Polícia em Basavana Gudi. O complexo da Sra. Sakamma, na Bull 

Temple Road, foi abençoado entre 1947 e 1950. A residência da Sra. Nagaamani 

Purnaiah, na Richmond Road, e a de Sri Keshav Vittal no Wilson Garden receberam a 

honra entre 1949 e 1953. Entre 1954 e 1958, Sri Venkatraman e Sri Srinivasan, dois 

auditores conhecidos da cidade, tiveram a oportunidade de hospedar Bhagavan; as 

residências deles ficavam no Kumara Park. 

O amor e compaixão infinitos de Bhagavan tocaram e conquistaram vários corações em 

Bangalore durante aquele período. Não podemos registrar todas as cativantes histórias 

de todos aqueles corações tocados e transformados por Seu amor, mas temos aqui 

alguns vislumbres da manifestação de Sua misericórdia. 

A Sra. Jayalakshmi, filha de Keshav Vittal, ainda era adolescente quando viu Baba pela 

primeira vez, em Bangalore. Nascida e criada em uma família religiosa, desenvolveu 

instantaneamente uma devoção por Ele. Quando Bhagavan vinha e ficava na casa deles, 

no Wilson Garden, seu terno coração transbordava de alegria, e ela participava, com 

entusiasmo, de toda e qualquer tarefa para hospedar Baba e facilitar o darshan para 

vários devotos que se juntavam em sua casa. Ela foi testemunha de várias manifestações 

do poder divino e do amor de Baba ali. Temos aqui um incidente em que Ele assumiu o 

perfeito papel de filho amoroso em relação à Sua mãe terrena. Essa experiência deixou 

uma impressão indelével em sua jovem mente e exerceu um forte impacto sobre sua 

personalidade. Ela, mais tarde, tornou-se uma trabalhadora incansável e líder na missão 

d’Ele, no campo da educação das mulheres. Já foi mencionada neste livro como um dos 

“Seus professores escolhidos”. Vamos ouvir a história em suas próprias palavras: 

“Certa manhã, Baba enviou Mãe Easwaramma para visitar a cidade com duas devotas. 

Quando voltaram, já passava do meio-dia, e Easwaramma entrou na casa com grande 

dificuldade. As duas devotas estavam amparando-a em ambos os lados. Ela foi direto a 

Swami e, mostrando sua mão direita, disse-Lhe com lágrimas nos olhos: ‘Swami, tenho 

uma dor terrível em minha mão’. Seu cotovelo havia batido no assento dianteiro do 

carro quando o motorista pisara no freio de repente, ao atravessarem uma rua íngreme e 

com tráfego pesado na cidade. Swami materializou o vibhuti, esfregou-o no cotovelo e 

na mão, dizendo com ternura: ‘Não se preocupe, tudo ficará bem’. Aconselhada por 

Swami, ela ficou repousando em um dos quartos. Tive a boa sorte de ficar cuidando 

dela naquela tarde. As outras pessoas estavam ocupadas recebendo os devotos para o 

darshan. 

“Imediatamente após os devotos terem saído, Swami voltou e perguntou: ‘A dor 

diminuiu?’ Ela disse com uma voz infantil e inocente: ‘Não, Swami, ainda está forte’. 

Com um afeto maternal, que é tão natural a Ele, Baba disse: ‘Ficará só por algum tempo 
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e desaparecerá amanhã de manhã. Não se preocupe’ – e fez um gesto circular com a 

mão; bastante vibhuti surgiu. Ele o passou na mão dela com grande cuidado. Quando a 

noite caiu, a dor aumentou, e Easwaramma começou a gemer. Embora estivesse com 

ela, pouco podia fazer para aliviar-lhe a dor. Já passava das dez horas e todos já tinham 

se retirado. Mas o Filho sentiu a dor. O sofrimento da mãe terrena não O permitia 

dormir. Entrou suavemente no quarto. Easwaramma sentou-se em sua cama ao ver 

Swami. A mãe não conseguiu conter-se e gritou: ‘Swami, está doendo muito.’ Swami 

deu uma batida gentil em sua mão e a consolou: ‘Diminuirá em uma hora’. Então saiu 

do quarto com leveza, movendo lentamente Sua mão direita em círculos. 

“A mãe deitou-se, porém não conseguia dormir devido à dor. Como imaginei, Baba 

voltou mais ou menos uma hora depois e perguntou a ela: ‘Como está a dor?’ Ela 

respondeu: ‘Swami, está um pouco melhor’. Swami pareceu satisfeito: ‘Não lhe disse? 

Terá desaparecido completamente pela manhã’. Passou gentilmente Sua mão sobre a 

cabeça e a mão dela, materializou vibhuti e esfregou-o sobre a mão. Deixou o quarto um 

minuto depois. A mãe, aliviada, dormiu profundamente. Mas eu não consegui dormir a 

noite inteira. Como poderia? Fui uma feliz testemunha de uma cena tocante do Filho 

desempenhando o papel de Mãe para Sua mãe. 

“Quando o relógio deu quatro horas, mãe Easwaramma sentou-se na cama, e seu 

querido Filho entrou no quarto. Levantei com meu coração repleto de gratidão. Recebi o 

darshan do Senhor no brahma muhurtam (hora sagrada da madrugada). Ele perguntou-

lhe com suavidade: ‘Como está?’ Ela respondeu: ‘Quase sem dor’ – e olhou como uma 

criança para Sua face misericordiosa. Ele fez um carinho nela e assegurou: ‘Você estará 

totalmente bem ao nascer do sol. Repouse’. Um belo sorriso surgiu em Sua face quando 

Ele saía. Desde então, essa experiência celestial tornou-se um tesouro inestimável em 

meu coração.” 

 

   *   *   * 

 

Sri K.R. Shastry era um jovem que trabalhava em uma firma de auditoria e 

contabilidade, aberta por Srinivasan e Venkataraman, que eram devotos de Baba. Ele 

havia vindo de uma pequena aldeia perto da cidade de Chintamani, cuja principal 

atividade era o comércio. Recebeu o primeiro darshan de Bhagavan Baba na casa de 

Venkataraman, em Bangalore, em julho de 1954. O jovem Shastry, profundo devoto do 

Senhor Sri Rama, acreditava que Baba era Sri Rama que voltara para estabelecer o 

dharma no mundo. Aproveitava cada oportunidade para estar com seu Senhor, sempre 

que Ele ia a Bangalore. Seus patrões, que apreciavam sua sinceridade e devoção a Baba, 

convidavam-no a ir à cidade alguns dias antes da chegada de Bhagavan, para ajudar nos 

preparativos para a recepção d’Ele em suas casas. Colocando-se como servidor pessoal 

de Baba durante Suas visitas a Bangalore, o laço entre o devoto e Seu Senhor crescia 

diariamente. A sinceridade de Shastry, associada à sua baixa estatura, granjeou-lhe o 
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apelido de “Lal Bahadur Shastry”
28

, dado por Baba! Eis aqui uma experiência desse 

jovem devoto, a qual confirmou sua fé na onipresença de Bhagavan Baba. 

Em abril de 1959, Shastry teve de ir a Puna para fazer um exame de contabilidade. 

Felizmente para ele, Baba estava em Bangalore naquela época. Buscou então a bênção 

de seu Senhor antes de partir; Bhagavan disse-lhe: “Você tem minhas bênçãos plenas. 

Estarei sempre com você”. Venkatraman tinha conseguido que Shastry ficasse na casa 

de seu cunhado, em Puna. O local era bem confortável e propício às devoções de 

Shastry, pois todos os membros da família eram devotos de Baba. Sri Rangarajan, 

sobrinho de Venkataraman, adorava Baba, e viu em Shastry um exemplo ideal de 

dasya-bhakti (devoção em serviço). 

Após terminar seu exame, Shastry foi até a estação ferroviária com Rangarajan, à tarde, 

para reservar a passagem de volta a Bangalore. No retorno, caminharam por um parque 

próximo – o Victoria Gardens – e sentaram-se em um banco de pedra. Não havia muitas 

pessoas no parque. Rangarajan estava ansioso para saber mais sobre Baba, e Shastry 

igualmente entusiasmado para partilhar suas experiências. Quando o relógio de uma 

torre próxima bateu seis horas, um senhor com cerca de setenta anos aproximou-se e 

sentou-se no banco. Era alto, magro, com cabelos grisalhos curtos e calçava sapatos 

velhos. Usava uma camisa de mangas longas e calças, ambas parecendo muito velhas. 

Começou a conversar com Shastry: “De onde você é?” – Shastry deu uma resposta 

curta. 

O velho senhor continuou: “Visito Bangalore com frequência. Conheço Chamarajpet, 

Basavana Gudi e Kumara Park muito bem. Já andei pelo mundo. Mas não existe país 

como a Índia. Adoro a Índia. Esta terra é a mina do tesouro espiritual no mundo”. 

Suas palavras, pejadas de sinceridade, tocaram os dois jovens, e eles ficaram ouvindo o 

desconhecido que falava com grande preocupação pelo bem-estar do Homem e da 

sociedade. Os dois perderam o sentido do tempo, ouvindo o senhor discursar sobre as 

grandes verdades e valores da cultura indiana, bem como sobre sua relevância na época 

moderna para toda a humanidade. Citava, com fluência, belas frases em hindi e inglês. 

Finalmente, expressou seu desapontamento com os próprios indianos, que esqueciam a 

prática daquelas virtudes antigas em suas vidas. Para provar esse ponto, disse: “Alguns 

anos atrás, fui a Rishikesh com alguns amigos. Vi vários sadhus com túnicas ocres 

girando o japamala (rosário) nas mãos; porém, suas mentes divagavam por todos os 

lados... Não tenho ninguém comigo, mas amo a todos”. 

Quando acabou de dizer tais palavras, o relógio soou sete horas. Ele levantou-se, 

dizendo: “Vocês podem ficar aqui o quanto quiserem, já que não têm responsabilidades, 

mas eu tenho de ir agora; há muitas pessoas à minha espera”. E começou a afastar-se. 

Os jovens, fascinados, seguiram-no pela rua fora do parque. Suas últimas palavras 

foram: “Nunca falhem em suas obrigações com seus pais. Mesmo estando muito 

                                                           

28
 Bahadur significa valente, e por vezes constitui um título de honra àqueles que prestaram serviços 

importantes à nação. O apelido que Baba utilizou faz menção a ‘Lal Bahadur Shastry’, o segundo 

Primeiro-Ministro da Índia (1964-66), que participara ativamente no movimento de independência do 

país. Ele, que foi considerado como um grande líder, possuía uma baixa estatura. 
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ocupados, nunca se esqueçam de Deus. Uma pequena devoção a Ele os salvará de 

desastres terríveis”. Após pronunciar essas palavras, levantou a mão e apontou para o 

relógio da torre, que estava por trás deles. Eles olharam para o relógio. Eram sete horas 

e quinze minutos. Quando se viraram outra vez, ele não estava mais ali; tinha 

desaparecido do nada! Eles ficaram estarrecidos. Shastry exclamou: “Foi o nosso Baba! 

Não O reconhecemos, embora Ele nos tivesse dado várias indicações. Que vergonha ao 

nosso discernimento! Os bhajans devem ter começado no mandir em Prasanthi Nilayam 

às sete horas. Baba voltou para lá!” 

Quando K.R. Shastry voltou a Bangalore, foi-lhe dito que fosse a Madikeri, no Distrito 

de Curg, para fazer os preparativos à recepção de Bhagavan lá. Quando Baba o viu em 

Madikeri, perguntou a Shastry: “Que aconteceu em Puna?” – A pergunta o aturdiu, 

deixando-o em silêncio, enquanto a lembrança do senhor no parque passava por sua 

mente. Então, o próprio Baba explicou a Sri Kasturi tudo que tinha acontecido no 

Victoria Gardens, em Puna, e acrescentou: “Que pena! Eles não Me reconheceram!” 

K.S. Shastry cresceu e floresceu como um destacado auditor em seu distrito. Propagou a 

mensagem do seu querido Senhor na região como Presidente Distrital das Organizações 

Sri Sathya Sai e levou várias almas àquele refúgio. Agora, dirige uma escola na cidade 

de Chikballapur, dedicada aos valores destacados por Baba. 

 

   *   *   * 

 

Com o passar do tempo, o rebanho de Bhagavan cresceu tanto que não havia residência 

que pudesse abrigar as multidões que chegavam para o Seu darshan. Vários devotos 

tinham de reunir-se, sob sol ou chuva, nas ruas próximas das residências onde Ele 

estava. Aquela cena tocou o coração sensível de Bhagavan, que decidiu construir um 

ashram na paz e na calma dos arredores da cidade. 

No dia primeiro de janeiro de 1958, Baba visitou Whitefield, uma pequena cidade a 

cerca de vinte quilômetros a leste de Bangalore, e passou o dia inteiro com alguns 

devotos em um pomar de árvores carregadas de frutos. Seu sankalpa (resolução) de ter 

um ashram em Whitefield materializou-se em 23 de julho de 1959, quando Ele adquiriu 

um terreno de oito hectares do lado leste da rua principal, ao norte da cidade. Bhagavan 

entrou cerimonialmente no local no dia 25 de julho de 1960 e chamou o ashram de 

‘Nandana-vanam’. Fazendo jus ao seu nome, era o “jardim das delícias”, ou, o “jardim 

do filho divino de Nanda”. O lote retangular com centenas de árvores ressoava com os 

trinados de milhares de pássaros; com uma pequena colina coberta de árvores no lado 

norte, o lugar parecia celestial. No meio do jardim havia um pequeno porém atraente 

bangalô, e além dele, a única construção que havia no terreno era uma pequena 

dependência junto ao portão principal, no canto sudoeste. Baba ficou em Nandana-

vanam durante Suas breves visitas à cidade, até o final de 1961. 

Sri Gogineni Venkata Subbaih Naidu e sua família, conhecidos como os reis da mica de 

Andhra Pradesh, eram donos do Mohan Palace, um lote de cinco hectares a cinco 

quilômetros ao norte de Nandana-vanam. O Mohan Palace, situado ao lado da Estação 

Ferroviária de Whitefield, era uma área bem planejada, com um bangalô espaçoso 
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circundado por jardins bem cuidados, com várias fontes e um lago. Havia um bulevar 

flanqueado nos dois lados por árvores floridas, que ligavam o bangalô ao portão 

principal, no canto noroeste do lote. Ao entrar na área, via-se um enorme fícus no lado 

direito e dois chalés cobertos com telhas, ligados por um corredor do lado esquerdo. No 

todo, era um local inspirador. O poderoso ímã que é Bhagavan Baba atraiu o famoso 

magnata da indústria da mica de Andhra Pradesh a Nandana-vanam. O pai e seus três 

filhos – Sri Venkateswara Rao, Sri Seshagiri Rao e Sri Mohana Rao – tornaram-se 

devotos de Baba. Bhagavan também visitou sua casa algumas vezes. Após o 

falecimento do pai, em setembro de 1961, os três irmãos visitaram Puttaparthi e pediram 

a Baba que ficasse com eles no Mohan Palace sempre que visitasse Bangalore. Baba 

aceitou o gentil convite e passou o verão de 1962 com eles. Foram tomadas excelentes 

providências para o darshan sob as árvores, em ambos os lados da alameda. O serviço 

incondicional prestado por eles aos devotos agradou a Bhagavan, que os ama como uma 

mãe. Quando os três irmãos, inspirados pela devoção a Baba e amor a Seus devotos, 

ofereceram-Lhe o Mohan Palace, Ele o aceitou, mas insistiu para que aceitassem o 

Nandana-vanam como Seu presente amoroso a eles. Sai Gopala deu ao novo ashram o 

nome de Brindavan, trazendo à lembrança o local em que o ‘pequeno vaqueiro divino’ 

realizou Suas brincadeiras. 

Uma função com três dias de duração, iniciada em 13 de abril de 1964, marcou a 

inauguração do ashram, que tinha passado por várias alterações estéticas durante um 

período de dezoito meses. Era um dia duplamente auspicioso, com o início do ano solar, 

Krodhi, e de Vasanta Navaratri (celebrações espirituais do início da primavera). Vários 

dignitários, renomados estudiosos védicos e artistas conhecidos, além de milhares de 

devotos de todas as partes da Índia e do exterior, estiveram presentes na inauguração. 

Desde então, Brindavan tornou-se o segundo lar do Avatar, que ficava ali quase seis 

meses a cada ano. Inicialmente, Sai Krishna, o Senhor de Brindavan, concedia o 

darshan indo do início ao fim da alameda tomada por homens e mulheres em ambos os 

lados. Depois, aos domingos e quintas-feiras, sessões de bhajans iniciaram sob o vasto 

fícus. Baba sentava-Se em uma plataforma circular que rodeava o enorme tronco da 

árvore, defronte de um belo ídolo de mármore de Venu-Gopala (Krishna com Sua 

flauta) em Sua famosa e elegante pose. Quando o número de devotos cresceu, foi 

montado um mantap (um galpão sagrado) com uma cobertura metálica, debaixo da 

árvore, o qual acabou sendo chamado de Refúgio Sairam, ou Sairam Mantap. Aos 

poucos, foram acrescentadas outras comodidades ao ashram para o benefício dos 

devotos. 

O período de ouro de Brindavan teve início com o estabelecimento naquele local da 

Faculdade de Artes, Ciências e Comércio Sri Sathya Sai para os rapazes. O local 

adquiriu uma nova aura, emprestada a ele pela bela e doce relação entre Bhagavan e 

Seus alunos. Tornou-se uma moderna Gurukula (antigo centro de estudos) com os 

alunos residindo próximo ao seu Kulapati (reitor). A década entre 1970 e 1980 

testemunhou Bhagavan permanecendo em Brindavan na maior parte do ano, moldando 

Seus “meninos” com grande cuidado. Seus afortunados alunos ficavam pasmos com as 

manifestações maravilhosas de Seu poder divino, e eram tocados e transformados pelo 

Seu amor nectarino, que se derramava em abundância sobre eles. Brindavan ficava 
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ainda mais fervilhante nos verões, com milhares de alunos universitários de todo o país 

ali aglomerados para participar do Curso de Verão sobre Cultura e Espiritualidade 

Indiana. Devotos que tiveram a oportunidade de desfrutar de Sua proximidade, tanto em 

Prasanthi Nilayam quanto em Brindavan, disseram: Prasanthi é Seu escritório, e 

Brindavan é o Seu lar. Ele é Shiva em Prasanthi Nilayam e Krishna em Brindavan. 

 

   *   *   * 

 

O belo encanto de Brindavan está bem refletido em vários e maravilhosos incidentes na 

vida de Sri Ramabrahmam, que foi abençoado por Bhagavan para ser o administrador 

do ashram por quase três décadas, desde a sua inauguração até o momento em que ele 

faleceu. O fato de Bhagavan ter escrito a Ramabrahmam mais de novecentas cartas do 

próprio punho, de Prasanthi Nilayam e de outros lugares, orientando-o e instruindo-o 

meticulosamente a respeito da manutenção do ashram, indica o destaque que Brindavan 

ocupava em Seu coração. Existem também várias cartas escritas por Baba a 

Ramabrahmam expressando Seu amor e carinho infinitos por ele e preocupações com o 

seu bem-estar físico e espiritual. Essas cartas refletem afeto maternal, austeridade de Pai 

e sabedoria de Mestre do Avatar. Temos aqui uma carta poética de Bhagavan para ele, 

envolta por amor divino: 

 

“Poderia Eu esquecer as copiosas lágrimas de anseio derramadas por Sati Sakkubai, que 

ansiava por ver-Me? Não Me lembrei dos sacrifícios passados por Meu devoto 

Nandanar, que não tinha outra aspiração senão adorar-Me? E rani Mira Bai, que 

chorava sem cessar e suplicava somente pelo Meu darshan; ela alguma vez saiu de 

Minha memória? Ignorei, mesmo que uma vez, as preces do poeta Thyagaraja, que 

vagava por todos os cantos, sob loucura divina, murmurando sem cessar ‘Rama, Rama’? 

“Ó, Ramabrahmam! O seu Sai, que está sempre ciente de todos estes, não ouviria suas 

súplicas cheias de lágrimas quando clama por Mim agora? Por que Ele não verteria Sua 

misericórdia sobre você? Esteja seguro que Ele sem falta o protegerá, em todos os 

momentos. 

“Ramabrahmam! Sai nunca o esquecerá, onde quer que esteja. Você pode estar em uma 

floresta, no céu ou na montanha, pode estar em uma aldeia ou na cidade, não importa 

para Sai. Ele nunca o esquecerá! 

Seu Baba” 

 

Ramabrahmam, que tinha vindo de uma aldeia próxima a Vijayawada, em Andhra 

Pradesh, era um próspero fazendeiro e comerciante. Devoto de Sai Baba de Shirdi desde 

1945, recebeu o primeiro darshan de Baba em 1953, em Prasanthi Nilayam, com a 

idade de 51 anos. No primeiro dia em Prasanthi Nilayam, ficou surpreso quando 

Bhagavan o interpelou: “Ramabrahmam, como está?” Ramabrahmam perguntou-se 

como Baba sabia seu nome. No terceiro dia, Baba o abençoou com a oportunidade de 

oferecer o pada-puja (adoração aos pés do Avatar). Enquanto realizava a oferenda, ele 
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pôde ver Sai Baba de Shirdi sentado na cadeira, no lugar de Sathya Sai! Dessa forma, 

Baba concedeu a ele o precioso dom da fé, e Ramabrahmam depois disso jamais voltou 

atrás. Tornou-se um visitante frequente de Puttaparthi e, algumas vezes, ia para lá com 

alguns membros da sua família, compreendida por sua esposa, duas filhas e três filhos. 

Após sua primeira viagem a Puttaparthi, em 1953, Ramabrahmam envolveu-se com 

negócios de exportação de tabaco em Guntur, que prosperaram rapidamente devido ao 

seu trabalho dedicado e sincero; isso aumentou sua devoção a Baba. Tudo correu bem 

até 1955; então iniciou-se sua provação. Mais tarde, confessou que foi o período em que 

Bhagavan colocou-o sob treinamento, para que ficasse mentalmente mais forte, 

tornando-se digno de ser Seu servidor em Brindavan. Ficou muito doente no final de 

1955, e ninguém conseguiu diagnosticar sua doença adequadamente, até junho de 1956. 

Sempre que ia a Prasanthi Nilayam, Bhagavan também o ignorava completamente. 

Finalmente, quando sua doença foi diagnosticada como grave infecção pulmonar, ele foi 

aconselhado a ir a Mysore, em Karnataka, receber cuidados médicos e repousar. Ficou 

em Mysore de junho de 1956 a março de 1957. Seus negócios faliram. Teve de vender 

quase todas as suas propriedades e terras para cumprir seus compromissos. Em um ano, 

foi reduzido de milionário a um pobretão. Sua fé em Baba passou por um rigoroso teste, 

mas ele foi aprovado. Felizmente para ele, enquanto todos os parentes e amigos o 

abandonaram, Bhagavan verteu-lhe um amor imenso, e permaneceu ao seu lado. O elo 

de devoção foi reforçado. 

O ser interior de Ramabrahmam submeteu-se a uma dura disciplina e burilamento 

durante os cinco anos que se seguiram, e o seu anseio pelo Divino cresceu cada vez 

mais intenso. O momento definitivo em sua vida ocorreu em 1963, quando foi até 

Bhagavan, que estava em Brindavan, obter Sua bênção para o matrimônio de sua filha 

mais nova. A data do casamento de sua filha ainda não havia chegado; porém, aquele 

era o momento do casamento de sua alma com Deus. Baba, assegurando que cuidaria 

dos arranjos e da realização do casamento de sua filha no devido tempo, pediu que ele 

fosse para Brindavan com sua esposa e filha, estabelecendo-se lá como administrador 

do ashram. Ramabrahmam aceitou agradecido o presente como sendo uma recompensa 

de sua penitência em várias vidas. Naquele dia, sentiu-se realizado em sua busca pelo 

eterno no mundo efêmero. 

Tendo tido a oportunidade de trabalhar com Ramabrahmam por quatro anos, fui 

altamente beneficiado por seu exemplo elevado de lealdade e devoção a Bhagavan. Ele 

era muito gentil com seus colegas mais jovens e não hesitava em aconselhar, quando 

procurado; também ilustrava seus conselhos com exemplos de sua própria experiência 

com Bhagavan. Seu primeiro conselho era: “Não pense que veio para cá por um 

emprego. Você deve considerar este lugar como propriedade sua e cuidar dele com um 

sentimento de compromisso”. O segundo era: “Não peça favores pessoais a Bhagavan. 

Se você fizer o trabalho d’Ele, Ele fará seu trabalho e cuidará de todas as suas 

necessidades. Bhagavan lhe dará muito mais do que você merece, sem que precise pedir 

a Ele”. O terceiro era: “Siga e obedeça escrupulosamente as instruções de Bhagavan. 

Você não tem liberdade para agir por conta própria. Não tente interpretar as ordens 

d’Ele com base em sua lógica ou conveniência.” E, finalmente, ele dizia: “Baba é Deus. 
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Sempre o veja como Deus. Algumas vezes Ele poderá falar amenidades ou até brincar 

com você. Mas, nunca fale sem um propósito com Ele. Se você perder essa 

oportunidade, serão necessárias muitas outras vidas para obtê-la novamente. Sua 

primeira prioridade nesta vida deve ser Bhagavan; todas as outras coisas e pessoas vêm 

depois.” 

 

Uma vez, Baba chamou Ramabrahmam e disse-lhe: “Sua esposa fala muito e grita tão 

alto que todos no ashram podem ouvi-la. Até no mandir Eu ouço a voz dela”. No dia 

seguinte, Ramabrahmam levou a esposa à sua aldeia, viajando mais de quinze horas; 

deixou-a lá e voltou. Quando a escolha foi entre Bhagavan e sua esposa, ele escolheu 

Bhagavan! Quando voltou, disse a Baba: “Swami, minha esposa não perturbará mais 

ninguém aqui. Peço que me perdoe e também a ela pelo inconveniente criado por ela até 

agora.” Baba respondeu: “Eu em nenhum momento lhe disse para tirá-la daqui.” 

Ramabrahmam preferiu ficar quieto. Após uma semana, Baba perguntou a ele: “Quando 

sua esposa voltará?” Ramabrahmam disse-Lhe: “Swami, eu não sei.” Durante os dias 

seguintes, a mesma pergunta foi feita, e a resposta foi a mesma. Finalmente, Baba 

aborreceu-se com Ramabrahmam e disse-lhe: “Ramabrahmam, se sua esposa não voltar 

em uma semana, você terá de ir até lá e ficar com ela.” Ramabrahmam então 

compreendeu a gravidade da situação e, em três dias, trouxe-a de volta para Brindavan. 

 

O casamento da neta de Ramabrahmam seria realizado em Guntur; ele recebeu o 

convite uma quinzena antes da data. Ofereceu-o a Bhagavan, mas não pediu permissão 

para ir. Como ficou quieto, o próprio Baba disse-lhe: “Você pode ir ao casamento”. A 

data ia se aproximando, e ele esperava que Baba dissesse, com dois ou três dias de 

antecedência, quando deveria ir a Guntur. Mas Bhagavan escolheu ficar em silêncio 

sobre o assunto. Ramabrahmam também ficou em silêncio. Um dia depois do 

casamento, Baba perguntou-lhe: “Ramabrahmam, por que não foi ao casamento?” 

Ramabrahmam respondeu desinteressado: “Swami, pensei que não quisesse que eu 

fosse. Caso contrário, Você com certeza teria dito a mim que fosse.” Bhagavan Se 

agradou imensamente; disse para Ramabrahmam (que estava com cerca de setenta e 

cinco anos na ocasião): “Bom menino, esse é o sinal de um verdadeiro devoto”. Para 

Ramabrahmam, nada mais interessava além de agradar a Baba por pensamentos, 

palavras e atos. Ele era, verdadeiramente, um devoto por excelência. 

 

O segundo filho de Ramabrahmam, Sri Nagabhushan, faleceu de repente em 

Vijayawada, no dia 3 de junho de 1964. Todas as linhas de comunicação entre 

Vijayawada e Brindavan estavam cortadas na época, devido a um forte ciclone. 

Entretanto, naquela noite, Bhagavan disse-lhe: “Seu filho Nagabhushan faleceu. Vá para 

casa com sua esposa imediatamente. Mas, até chegar lá, não conte a ela sobre o 

falecimento.” Ramabrahmam obedeceu incondicionalmente ao comando. Nas dezessete 

horas de viagem com a esposa, nada disse a ela, exceto que Baba o tinha enviado a 

Vijayawada para um trabalho importante. Quando chegaram na casa, ela viu o corpo do 

seu filho querido, e quis que o esposo, imediatamente, informasse Bhagavan sobre a 
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tragédia que os atingira. Somente então ele lhe contou a verdade. Consolou-a dizendo-

lhe: “Em Sua infinita misericórdia por você, Swami não quis que eu lhe informasse em 

Brindavan sobre a morte dele. Como mãe, teria sido impossível para você suportar a dor 

durante a longa viagem”. 

Os ritos funerais mantiveram os dois em Vijayawada por quinze dias. Bhagavan 

escreveu uma longa carta para Ramabrahmam e sua esposa durante aquele período, 

consolando-os com palavras de sabedoria sobre a vida e a morte. No entanto, o fogo da 

angústia no coração da mãe pela perda do jovem filho não se extinguiria tão facilmente. 

Quando eles voltaram para Brindavan, ela chorou e lamentou-se com Bhagavan: “Baba, 

perdi meu filho.” Baba disse-lhe: “Ele não foi para lugar algum. Está comigo”. “Está 

com o Senhor? De verdade?” – perguntou a mãe abalada pela dor. 

Bhagavan levou o casal para dentro da sala de entrevistas. Ambos viram o filho sentado 

na sala de entrevistas em Brindavan! – o filho cujo corpo tinham cremado a centenas de 

quilômetros de distância quinze dias antes. Baba fez tudo para mitigar a dor que 

assolava a mãe desconsolada, e conseguiu isso em somente um dia. 

 

Temos aqui três experiências de Ramabrahmam que ensinam lições importantes, 

necessárias a qualquer servidor de Baba. 

O físico de Ramabrahmam era alto, bem estruturado e pesado. Um dia, Baba deu-lhe 

Seu manto laranja e pediu-lhe que o usasse. Qualquer um teria descartado a ideia como 

uma piada. Mas Ramabrahmam pegou-o em suas mãos e olhou para Baba. Baba disse-

lhe: “Sim, vista-o”. Ramabrahmam respondeu solene: “Swami, vou tentar, mas não sei 

como minha cabeça e minhas mãos grandes vão conseguir passar”. Baba não cedeu. 

Quando Ramabrahmam tentou passar a cabeça pelo manto, com muita dificuldade, 

ficou quase sem fôlego; não desistiu, porém. Então, para sua grande surpresa e alegria, 

o manto começou a expandir-se até ficar perfeito para ele! Ramabrahmam aprendeu 

uma boa lição com aquela experiência. Dizia: “Quando você tenta fazer com 

sinceridade o que Baba lhe diz, Ele, sem dúvida, o ajudará a realizar a tarefa com 

sucesso”. 

 

Uma vez, quando Ramabrahmam estava no andar térreo do mandir, ouviu Bhagavan 

chamando-o do primeiro andar. Como tinha uma garrafa térmica na mão, achou que não 

seria adequado levá-la para encontrar Baba. Então foi até a cozinha, deixou a garrafa lá 

e subiu a escada. Quando se aproximou de Bhagavan, Ele olhou-o e perguntou-lhe: “Por 

que você veio até aqui?”; “Swami, o Senhor me chamou” – respondeu Ramabrahmam. 

Baba disse-lhe um pouco áspero: “Eu o chamei há alguns minutos, não agora.” – e foi, 

então, dispensado da divina presença. 

Um mês depois desse incidente aparentemente inócuo, um poço estava em processo de 

perfuração em uma fazenda agrícola, em Brindavan, sob a supervisão de 

Ramabrahmam. Ele tinha ido ao local levando alguns doces dados por Bhagavan aos 

membros sevadal e a outros trabalhadores que estavam lá. Após distribuí-los, ele se pôs 

a atravessar os campos para retornar ao mandir. Consultou o relógio e supôs que Baba 

já deveria estar esperando por ele. Começou a andar mais rápido; na pressa, porém, 
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tropeçou e caiu. Antes de cair no chão, ele gritou “Sai Ram”. Apesar da forte queda, e 

de suas roupas brancas terem ficado sujas, não sentiu nenhum desconforto. Quando se 

aproximou de Bhagavan, Ele lhe disse: “Ramabrahmam, assim que você chamou Meu 

nome, corri até o local onde você caiu na fazenda e o protegi de sérios danos. O que 

teria acontecido se Eu não tivesse ido no momento em que você Me chamou? Você teria 

quebrado seus ossos. Mas, quando Eu o chamo, você escolhe a hora de vir. Isso é 

certo?” 

 

Uma tarde, às seis horas, Sri B.D. Jatti, então Vice-Presidente da Índia, chegou a 

Brindavan para receber as bênçãos de Bhagavan sobre um assunto de importância 

nacional. Estava acompanhado de alguns Ministros e do Ministro-Chefe de Karnataka. 

Baba já tinha Se retirado naquele dia. Ramabrahmam recebeu o Vice-Presidente e os 

outros dignitários no Sairam Mantap, pois nenhum convidado ou visitante podia entrar 

no complexo do mandir sem a permissão de Baba. Ele os cumprimentou 

respeitosamente e pediu-lhes que voltassem na manhã seguinte. 

O Vice-Presidente pediu: “Preciso falar com o Primeiro-Ministro sobre este assunto 

antes do nascer do sol. Por favor, informe a Baba que estou aqui esperando para vê-Lo.” 

Ramabrahmam disse educado, porém com firmeza: “Senhor, ninguém pode ousar bater 

na porta de Swami após Ele ter-Se retirado; por favor desculpe-me.” – “Que faremos, 

então? Pode nos orientar?” – perguntou o dignitário preocupado. “Se posso falar pela 

minha experiência, só existe uma saída. Sente-se aqui, entoe ‘Sai Ram’ e ore a Baba. 

Ele sabe de tudo. Poderá responder à sua prece” – respondeu o devoto veterano. 

Sri Jatti aceitou o conselho, sentou-se e orou. Ramabrahmam voltou ao mandir. Em 

poucos minutos, Bhagavan emergiu de Seu quarto e instruiu Ramabrahmam a trazê-lo 

para dentro. Bhagavan falou com ele por mais de trinta minutos. 

Ramabrahmam não ficou surpreso com o que aconteceu. Foi, porém, uma experiência 

reveladora para os outros. Baseando-se nessas experiências, o conselho dele para seus 

colegas mais jovens era: “Devemos orar sempre a Swami para agirmos corretamente de 

modo a agradá-Lo. Se dependermos de nossa própria inteligência e pensamento, 

erraremos nove vezes em dez.” 

Ramabrahmam foi um homem de Deus; viveu para Deus e trabalhou para Deus. 

 

   *   *   * 

 

Em 1983, a edição de junho da revista mensal Sanathana Sarathi exibiu um pequeno 

anúncio, na sua capa interna, com o seguinte cabeçalho: “Novo Mandir para 

Brindavan”. Dizia: “Visitantes de Brindavan sentirão falta da familiar e centenária 

construção que, com os acréscimos e melhorias, foi a residência de Bhagavan por quase 

vinte anos... Bhagavan lançou a pedra fundamental para um novo mandir no antigo 

local em 17 de maio de 1983”. Para muitos essa notícia despertou lembranças 

nostálgicas, e ficaram consternados com a demolição daquela construção, que fora uma 

feliz testemunha de suas alegres interações com Deus e de suas transformações. Mas o 

novo mandir que surgiu neste local, em um ano apagou toda essa melancolia. 
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O nome escolhido por Bhagavan para Sua nova morada – Trayee Brindavan – tem 

múltiplos significados
29

. O nome Sathyam Sivam Sundaram, que significa os três 

aspectos do Divino, foi originalmente considerado. Sathyam é o nome da morada de 

Bhagavan em Bombaim; em Hyderabad é Sivam, e em Madras é Sundaram. Mas a 

combinação dos três nomes soou longo demais, e por isso não foi escolhido; Trayee 

incluía os três. Além disso, é também o nome que se dá ao conjunto dos três Vedas – 

Rig, Yajur e Sama – que formam o manancial, a origem do Sanathana Dharma. Trayee 

também representa os três atributos do Absoluto – Sat, Chit e Ananda. Trayee é um 

entre os mil nomes da Deusa no Sri Lalita Sahasranama Stotram. O termo representa 

também a trindade encontrada nas principais religiões. E para os aspirantes espirituais, é 

uma lembrança perene do Trikarana Shuddhi – pureza em pensamentos, palavras e atos. 

Trayee também significa trikala – passado, presente e futuro. A construção possui três 

entradas: a porta principal voltada para o oeste, a sala de entrevistas para o norte e a 

entrada de serviço no sudoeste. 

 

A mansão de dois andares em forma de lótus, que tem a flor de lótus como motivo 

dominante em todos os aspectos da sua arquitetura, está intimamente ligada a outro 

número místico: o nove (conhecido como Brahma Sankhya – ‘o número divino’) e seus 

múltiplos. O plano da construção apresenta dois círculos concêntricos. O interno, com 

36 pés de diâmetro, constitui o salão com seu magnífico domo de 36 pés (11 metros) de 

altura a partir do chão; e o externo, com 72 pés de diâmetro. A área entre os dois 

círculos, nos dois andares, está dividida em salas e salões. Quando estamos no salão 

circular, podemos ver 9 portas no primeiro andar. A altura de cada andar é de 144 

polegadas. O círculo interno possui 9 colunas em sua periferia, e o externo, 18. 

Com 18 toldos de concreto em forma de pétalas de lótus sobrepujando as 18 janelas no 

primeiro andar do lado de fora, com o salão circular interno apresentando no parapeito 

da sacada 9 lótus totalmente abertos com cada um dos navagrahas (nove planetas) 

adornando o centro da cada lótus, com uma grande abóboda em forma de domo com um 

lótus cor de rosa gigante de 27 pés lançando o seu brilho, e com um lago em forma de 

lótus circundando todo o edifício, a pessoa é levada a lembrar-se a todo momento do 

lótus, que é o símbolo do despertar espiritual no coração humano. É também a flor 

favorita de Bhagavan. 

O encanto estético da mansão foi aumentado pelo excelente trabalho em madeira da 

porta maciça na entrada, com dois painéis baseados em cenas do Ramayana e do tema 

Shiva-Shakti. Quando passamos pela porta principal, uma antiga porta de rosewood que 

conduz ao salão circular interno nos dá as boas-vindas. Quando abrimos a porta, unimos 

as palmas das mãos para saudar uma grande imagem de Ganesha, flanqueado por 

Nataraja e Venu Gopala em ambos os lados. 

Bhagavan inaugurou Trayee Brindavan em 26 de abril de 1984. Foi um dia memorável 

para milhares de devotos que ali se reuniram vindos de longe e de perto. Naquela 

manhã, uma enorme multidão de devotos e convidados juntaram-se no Sairam Mantap e 

                                                           

29
 Trayee em sânscrito significa ‘triplo’, ‘tríade’. 
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no toldo próximo do novo edifício. Baba veio de Sua residência temporária, Devi Nivas, 

no complexo adjacente a Brindavan, em uma procissão impressionante conduzida por 

uma banda de metais, com os alunos recitando hinos védicos e cantando bhajans. Vacas 

do Gokulam ricamente adornadas, que faziam parte da procissão, lembravam uma das 

cenas do Bhagavatam. 

Quando Bhagavan passou pelos portões de Trayee Brindavan, os sacerdotes que, antes 

da Sua chegada, haviam realizado as oferendas ritualísticas ao fogo sagrado, ofereceram 

o Purna Kumbha Swagatam (a cerimônia de boas-vindas reverenciais) a Ele. Antes da 

inauguração, Baba presenteou todos que tinham se envolvido na construção do novo 

edifício. Destacados entre eles, estava Sri Athale, o arquiteto de Bombaim, o Brigadeiro 

Bose e Sri Vimalanathan, que tinham supervisionado a construção, e Sri Natesan e Sri 

Sukumaran, que tinham contribuído com antiguidades e maravilhosos trabalhos em 

madeira. Então Ele inaugurou a construção, cortando a faixa e desvelando uma placa 

com a inscrição Trayee Brindavan. Assim que Bhagavan entrou no mandir, a alegria 

estava por todos os lados. Quando um grupo de jornalistas pediu-Lhe um 

pronunciamento para a ocasião, Bhagavan disse em télugo: “Sua alegria é Minha 

alegria”. Disse a eles que aquela construção era o resultado de um trabalho de amor e 

devoção de inúmeros devotos, e nesse contexto lembrou a forma em que macacos, 

esquilos e outros animais tinham ajudado Rama a construir a ponte para Lanka. 

Milhares de pessoas foram suntuosamente alimentadas na ocasião, e roupas distribuídas 

para um grande número de pessoas idosas e deficientes. Ao final da tarde, o auditório a 

céu aberto, entre o complexo do mandir e o Sairam Mantap, estava lotado de devotos 

que desfrutaram do nectarino darshan de seu Senhor, enquanto uma tocante música 

devocional, executada por músicos reconhecidos, encheu o ar. As Sras. M.S. 

Subbalakshmi, S. Janaki e P. Leela tiveram a boa sorte de poder cantar com todo seu 

coração ao Senhor sob a forma humana, e Pandit Jog estava magnífico em seu violino 

naquele ambiente sublime. Assim, um novo lótus “floriu” onde tantos corações tinham 

desabrochado. 
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11 – “Deus Está Agindo Entre Nós” 

 

Dirigindo-se à Conferência Internacional das Organizações Sri Sathya Sai, realizada nos 

dias 30 e 31 de outubro de 1983 em Roma, Sir George Trevelyan, premiado pelo 

Prêmio Nobel Alternativo e Presidente do Wrekin Trust, no Reino Unido, fez uma 

observação extremamente otimista a respeito da marcha da humanidade em direção à 

unidade e proclamou: “Deus tem um plano e o está pondo em prática!”  

Em seu exuberante discurso na conferência, ouvido por mais de 1200 delegados da 

Itália e 800 de 34 países (distantes como Argentina e Chile da América do Sul, e 

Austrália e Nova Zelândia do outro extremo) e cerca de três mil observadores de todas 

as partes da Itália, Sir George lembrou a garantia dada por Baba à humanidade, e 

transmitiu esperança em sua realização: “Ouçam as palavras do Avatar: ‘Vim restaurar 

o antigo caminho para Deus. Os Avatares nunca falham; o que eles desejam, acontece; o 

que planejam ocorre. Vim para escrever um capítulo de ouro na história da humanidade, 

em que a falsidade cairá, a verdade triunfará e a virtude reinará. O caráter então 

conferirá poder, e não o conhecimento, a habilidade inventiva ou a riqueza. A sabedoria 

será entronizada nos conselhos das nações’”. 

Dois anos mais tarde, dirigindo-se a uma reunião no Westminster Central Hall, Londres, 

Sir George Travelyan fez uma afirmação vibrante: “Estamos olhando para o fenômeno 

mais extraordinário de nossa época. Aqui vivemos em um mundo onde pessoas estão 

muito perturbadas e até em desespero, quando todos os tipos de forças trevosas 

provocam desordens, causam danos e criam o medo. Em meio a isso, surge a esperança 

suprema em nossa era de tempestades, uma enorme compreensão de que Deus está 

agindo entre nós e que existe a possibilidade da redenção pelo do poder do amor”. E 

continuou para citar Bhagavan Baba: “Estou sempre com vocês. Seu coração é Minha 

morada. O mundo é Minha mansão. Até aqueles que Me negam são Meus. Chamem-Me 

por qualquer nome, e responderei. Representem-Me sob qualquer forma, e Me 

apresentarei diante de vocês. Não caluniem ou difamem ninguém; vocês estarão 

caluniando a Mim, que estou nele.” 

A mensagem de Bhagavan Baba para a Conferência de Roma foi lida pelo Dr. V.K. 

Gokak, então Vice-Reitor do Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, que abriu a 

conferência em 30 de outubro de 1983. Aqui está a mensagem, que guarda como 

relíquia, em si mesma, as prescrições de Bhagavan para curar as doenças da 

humanidade enferma na época atual: 

“Manifestações do Amor Divino, 

O antigo ditado ‘todos os caminhos levam a Roma’ foi resgatado hoje. Não é por acaso 

que pessoas de vários países reuniram-se nesta cidade histórica. Vocês devem 

compreender que vieram aqui aprender coisas que nunca ouviram antes, e obter 

inspiração com os novos ideais sobre a aventura humana. 

“Esta conferência não está preocupada com uma religião, nação, raça, casta ou 

indivíduo. Ela pretende revelar a Verdade essencial subjacente a todas as escrituras, 
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buscar a paz e o bem-estar de todas as pessoas pelo estabelecimento da Verdade e da 

Retidão. 

“Toda a humanidade pertence a uma Religião – a Religião do Homem. Para todos os 

homens, Deus é o Pai. Como filhos de Deus, todos os homens são irmãos. Esta 

conferência é, portanto, uma reunião de família; não é um encontro de nacionalidades e 

religiões. É um encontro de mentes. Ela não está ligada a uma cultura ou filosofia, mas 

preocupa-se com o modo divino de viver, que está implícito em todas as religiões. 

“A Verdade básica em todas as religiões é uma e a mesma, não importando o país ou a 

raça. As ideias filosóficas ou as práticas e métodos de abordagem podem variar, porém 

o objetivo final é somente um. Todas as religiões proclamam a Unidade da Divindade e 

pregam o culto do Amor Universal independentemente de casta, credo, país ou cor. 

Aqueles que ignoram essa Verdade básica estão criando muita confusão e caos ao 

fragmentar a Divindade. Confinar e dividir o Divino Infinito em compartimentos tão 

estreitos é traí-Lo. A base para uma vida espiritual, baseada em Deus, está no Espírito 

que reside em cada um, o Atma. 

“Aquele que não tem uma atitude de tolerância e respeito por outras religiões não é um 

verdadeiro seguidor de sua própria religião. Não é suficiente apenas seguir de modo 

estrito as práticas de sua própria religião; é preciso, também, tentar ver a unidade 

essencial de todas elas. Somente então o homem será capaz de vivenciar a unicidade da 

Divindade. Não deve haver nenhum tipo de coerção ou compulsão na esfera religiosa. 

Os assuntos religiosos devem ser discutidos com calma e imparcialidade. Não pensem 

que uma religião é superior, e a outra, inferior. Os conflitos baseados em religião devem 

ser totalmente eliminados. Dividir os homens com base na religião é um crime contra a 

humanidade. 

“A humanidade precisa compreender que tanto o indivíduo como a sociedade são 

manifestações da Vontade Divina, e o Divino permeia todo o Universo. Somente ao 

reconhecer essa Verdade, o homem poderá subjugar seu ego e conduzir uma vida de 

devoção ao dever. A sociedade não deve tornar-se um lugar de indivíduos egoístas, mas 

uma comunidade de indivíduos divinamente orientados... 

“Deve-se compreender que o conforto material não é o único objetivo de vida da 

sociedade. Uma sociedade na qual os indivíduos estejam preocupados somente com o 

bem-estar material não será capaz de desfrutar da harmonia e da paz; mesmo que elas 

sejam alcançadas, será somente uma harmonia remendada, pois em uma sociedade 

desse tipo o forte oprimirá o fraco. E mesmo que haja uma distribuição igual das 

dádivas da natureza, isso assegurará uma igualdade somente no nome. Como uma 

distribuição igual de bens materiais conseguirá uma igualdade com relação a desejos e 

capacidades? Portanto, os desejos devem ser controlados pelo desenvolvimento de uma 

abordagem espiritual, e através da condução da mente, dos objetivos materiais, para o 

Divino que repousa no coração de cada um... Ao converter o amor pelas coisas 

materiais em Amor a Deus, vivencia-se o Divino. Essa experiência não está além da 

capacidade do homem. É, na verdade, uma parte da natureza inerente do homem. É o 

segredo do seu aspecto humano e de sua divindade. 
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“O homem imagina, atualmente, que sabe tudo sobre a Natureza e o Universo. Mas qual 

a utilidade de todo este conhecimento se não se conhece a si mesmo? Somente quando o 

homem compreender a si próprio é que será capaz de conhecer a Verdade a respeito do 

mundo exterior. A Realidade Interna do homem não pode ser conhecida pela exploração 

do mundo exterior. Quando voltar sua visão para dentro e compreender sua divindade 

essencial, ele adquirirá uma mente equânime perante todos os seres. Como 

consequência desse sentimento de unicidade, vivenciará a bem-aventurança que vai 

além da compreensão.” 

 

Na conferência que marcou época em Roma, Sir George Trevelyan foi um dos três 

oradores convidados; seu tema foi “Em Direção à Unidade Humana”. O segundo foi o 

Sr. Eugene Roy Davis, Presidente-Fundador do Centro para Conscientização Espiritual, 

de Lakemount, Georgia, EUA; seu discurso foi “Responsabilidades Espirituais em 

nosso Rápido Despertar Mundial”. O terceiro foi o Sr. Victor Kanu, ex-Embaixador de 

Serra Leoa no Reino Unido e em outros países; seu assunto foi “Sri Sathya Sai Baba, a 

Esperança da Humanidade”. 

Cinco temas foram discutidos na conferência, e as deliberações dos comitês 

apresentadas à conferência pelos seus respectivos líderes: 

 1. “A Unidade da Humanidade”, por Sri V.K. Narasimhan 

 2. “Ideais Sai na Vida Diária” pelo Dr. John Hislop 

 3. “Ciência e Espiritualidade” pelo Dr. Samuel Sandweiss 

 4. “A Essência de Todas as Religiões” pelo Sr. Howard Murphet, e 

 5. “Qualidades Humanas e Natureza Divina” por Sri V. Srinivasan. 

 

Sri V.K. Narasimhan, então Editor Associado da Sanathana Sarathi, que viajara com o 

Dr. V.K. Gokak da Índia, teve uma experiência milagrosa da onipresença de Bhagavan 

Baba em Roma. Esse milagre tornou-se assunto dos devotos na conferência. Vamos 

ouvir sobre esse incidente assombroso, nas palavras do Dr. Sara Pavan, da Austrália, 

que foi testemunha do milagre: 

“Tudo aconteceu em Roma. Encontrei Sri V.K. Narasimhan no dia 27 de outubro, no 

Ergife Hotel, e pedi-lhe que lesse, antes da publicação, a cópia do ‘Australian Sathya 

Sai Annual’ que eu estava editando, para certificar que atendia o padrão desejado. 

Narasimhan, que queria lê-lo na íntegra, tentou localizar seus óculos de leitura. Sua 

busca frenética mostrou-se infrutífera, embora a caixa vermelha em que guardava os 

óculos tivesse sido encontrada. Temeu que tivesse esquecido os óculos em seu 

apartamento em Brindavan, Whitefield. Tinha deixado Brindavan às pressas, pois fizera 

duas visitas ao Departamento de Passaportes no dia de sua saída. Narasimhan 

perguntava-se como se sairia durante a conferência, e mesmo como leria o material que 

eu lhe dera. 

“Eu o visitei na manhã seguinte, no hotel. Estávamos sentados em um sofá e 

conversávamos sobre como cada um de nós chegara até Swami. De repente, ouvi o som 

de alguma coisa caindo na almofada, entre nós. Ficamos atônitos ao ver que um par de 
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óculos de armação escura tinha acabado de cair. Narasimhan olhou novamente para os 

óculos e exclamou: ‘São os meus óculos de leitura! Swami está aqui!’ Mesmo antes 

dessas palavras terem sido pronunciadas, eu também senti que algo ‘incomum’ estava 

acontecendo. Narasimhan estava impressionado com o aparecimento milagroso de seus 

óculos. Quase chorava por gratidão a Swami. Esse milagre, que aconteceu em minha 

presença, em Roma, convenceu-me, além de qualquer dúvida, a respeito da onipresença 

de Swami.” 

 

Quando Narasimhan retornou a Prasanthi Nilayam, a primeira pergunta que Swami fez 

foi: “Narasimhan, o que aconteceu com os seus óculos?”. Narasimhan disse a Swami 

que parecera que alguém levara os óculos para ele. Swami disse: “Eu levei os óculos 

para você, de Bangalore para Roma!” 

A conferência internacional em Roma foi um marco no crescimento global do 

Movimento Sai. Foi, de certa forma, o precursor da Quarta Conferência Mundial das 

Organizações Sathya Sai, realizada em Prasanthi Nilayam, de 17 a 21 de novembro de 

1985, como parte das celebrações do 60
o
 aniversário de Bhagavan Baba. 

 

   *    *   * 

 

Em 1982, os membros do Conselho Mundial das Organizações Sri Sathya Sai 

submeteram uma solicitação a Bhagavan Baba, pedindo permissão para celebrar Seu 

60
O
 aniversário em nível global, em novembro de 1985. Baba pareceu relutante, mas 

finalmente concordou quando foi assegurado de que tais celebrações serviriam para 

alimentar os fluxos sempre crescentes das atividades de serviço, em benefício dos 

devotos e também do mundo. 

Durante a Quarta Conferência Nacional Indiana, em 1970, explicando o objetivo 

principal das Organizações Sri Sathya Sai, Bhagavan Baba disse: “Gotas de chuva não 

enchem o mar – que é sua fonte e também sua meta – a menos que formem córregos e 

rios. Do mesmo modo, os devotos de Deus são gotas de chuva do oceano de Ananda 

(bem-aventurança). Portanto, eles devem unir-se em córregos e rios para voltarem à sua 

fonte. A Organização Sathya Sai de Serviço é a corrente que reúne devotos de várias 

partes do mundo, independentemente de sua língua, religião, casta, cor ou 

nacionalidade, levando cada servidor Sai de volta para a Divindade”. 

A ideia dessa aproximação coletiva à meta final da vida foi um conceito revolucionário 

no contexto do antigo caminho individualista para a liberação, especialmente na Índia. 

É impossível ignorar o bem social durante a busca da salvação pessoal; os dois são 

complementares entre si e devem caminhar de mãos dadas. O propósito espiritual do 

serviço social nunca tinha sido tão bem destacado. A chamada de Baba a Seus devotos 

para se unirem e marcharem no caminho da salvação deu um grande incentivo à 

Organização Sathya Sai, que tinha na época somente cinco anos de existência. 

O fenomenal crescimento das organizações por todo o mundo, nos quinze anos 

subsequentes, ficou claramente expresso na Quarta Conferência Mundial, em novembro 

de 1985 em Prasanthi Nilayam. A conferência foi formada por mais de 13.000 



145 
 

delegados e cerca de 400.000 devotos de 46 países, e o seu tema foi “Integração da 

Comunidade Mundial”. A semente, semeada por Bhagavan no coração da humanidade 

quando Ele declarou Sua missão ao mundo como um jovem de quatorze anos 

transformara-se em uma imensa árvore em quarenta e cinco anos. 

Devido à capacidade limitada do Auditório Purnachandra e ao grande número de 

devotos ansiosos em participar da Conferência Mundial e da Festa de Aniversário, todas 

as funções, exceto as ligadas à inauguração da Conferência, foram realizadas no Hill 

View Stadium. Após a Conferência dos Servidores (Sevadal), em 1984, o próprio 

Bhagavan mostrou grande interesse em ter o Hill View Stadium pronto para a 

Conferência Mundial e para a Festa de Aniversário, pois somente aquele estádio 

acomodaria as centenas de milhares de devotos esperados para a ocasião. Cada detalhe 

das providências foi iniciado e supervisionado por Bhagavan, incluindo o nivelamento e 

a limpeza do terreno do estádio, a construção do palco Shanti Vedika e a ampliação das 

galerias nos lados da colina. 

Ao dar as boas-vindas aos delegados da Conferência Mundial, reunidos no Auditório 

Purnachandra na manhã do dia 17, Sri N. Kasturi, que teve o privilégio de estar próximo 

a Baba por quase quarenta anos e ver o Movimento Sai crescer de uma tenra planta até a 

esplendorosa árvore global com suas raízes em todos os continentes, disse, em uma voz 

trêmula pela emoção: “Por ocasião da Primeira Conferência Mundial, em 1968, Swami 

declarou à congregação daqueles que tinham respondido ao chamado do Avatar pela 

paz na Terra e pela boa vontade entre os homens que Ele encarnava em Si mesmo todos 

os nomes e formas em que o homem tinha adorado a Deus. Esta é a Quarta Conferência, 

e o vasto número de delegados de todos os continentes comprova que milhões aceitaram 

a Mensagem Sai de amor, serviço e serenidade como o único remédio para o veneno da 

ganância, do orgulho e do ódio. O tema desta conferência é ‘Integração da Comunidade 

Mundial’. Na verdade, estamos na presença d’Aquele que pode, por Sua Vontade, forjar 

toda a humanidade em uma só!” 

Sri Indulal Shah, primeiro Presidente da Organização Sathya Sai da Índia – de 1967 a 

1975 – e primeiro Diretor do Conselho Mundial das Organizações (desde 1975), traçou 

o crescimento das Organizações Sathya Sai por todo o mundo nos vinte anos de seu 

funcionamento e proclamou: “Estes vinte anos deixaram claro que a Organização Sai é 

no mínimo uma fração da missão de Bhagavan Baba. Ele opera em centenas de níveis e 

planos e, sem o nosso conhecimento, continua a realizar Seu trabalho à Sua maneira. A 

Organização Sai é completamente identificada com Bhagavan Baba, porém o inverso 

não é verdadeiro”. 

Ao inaugurar a Conferência, Bhagavan declarou que somente o serviço altruísta 

agradaria a Sai. Ao proclamar a supremacia do serviço como prática espiritual, Ele 

disse: “O objetivo da ação é sabedoria, e, para a sabedoria, a ação é a base. Ao combinar 

as duas na prática, temos o seva – o serviço desinteressado. Não há disciplina espiritual 

maior do que o seva. O Senhor Supremo dos três mundos, o próprio Sri Krishna – 

quando veio para proclamar o destino do homem – prestou serviço aos animais 

selvagens e aos pássaros. Cuidou com carinho de cavalos e vacas. Na grande batalha de 
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Kurukshetra, não empunhou a espada e preferiu figurar como um simples charreteiro. 

Demonstrou, dessa forma, o ideal do serviço desinteressado. 

“A filosofia Sai não está em encorajar os devotos a ficar sentados em um canto 

controlando a respiração e repetindo Soham! Soham! Ó aspirantes, levantem-se! 

Envolvam-se! Mergulhem no serviço social! Essa é a mensagem Sai. Para controlar os 

sentidos, assumam um serviço social. Uma vida sem seva é um templo na escuridão; é a 

morada dos maus espíritos. Somente a luz do seva pode iluminar o aspirante espiritual. 

“Vocês vieram aqui vindos de lugares distantes do mundo, com grandes despesas e 

inconveniências pessoais. Tendo vindo, devem procurar absorver bons pensamentos e 

sentimentos nobres, para que possam voltar com a determinação de levar vidas 

exemplares e ligar-se a atos dignos, que tornarão suas vidas sublimes. Esta é a Minha 

bênção para todos.” 

Na conclusão do discurso, Bhagavan aconselhou: “Antes de terminar, gostaria de passar 

duas orientações que os ajudarão a compreender o significado desta conferência. Uma é: 

pratiquem aquilo que pregam. A outra é: não preguem aquilo que não praticam. Se 

vocês se põem a falar sobre algo que não praticam, isso é uma fraude. Se fizerem aquilo 

que falam, isto é um sinal de grandeza!” 

No três dias seguintes, os delegados dividiram-se em subcomitês, para considerar os 

vários aspectos das atividades da Organização em relação ao objetivo de promover a 

integração da comunidade mundial. Os subcomitês deliberaram sobre os seguintes 

tópicos: sadhana (prática espiritual), educação em valores humanos, educação espiritual 

(balvikas), serviço (sevadal), desenvolvimento rural e estabelecimento de Fundos e 

Fundações de Caridade. 

O discurso de encerramento da Conferência foi realizado no Hill View Stadium, na 

manhã do dia 21. Em seu discurso de boas vindas, o Dr. Michael Goldstein, dos Estados 

Unidos, membro do Conselho Mundial, havia levado a Baba as aspirações dos devotos 

de todo o mundo: “Queridíssimo Bhagavan, nós, Seus humildes devotos de várias terras 

distantes, de todos os continentes habitados da Terra, de 46 nações diferentes, 

reconhecemos que a vida é preciosa, que é um espaço de tempo de consciência dada 

pelo Senhor. Empenhamo-nos em não desperdiçar esse tesouro sagrado e inestimável. 

Afirmamos que lutaremos para implementar as decisões tomadas aqui hoje e 

honraremos nossas responsabilidades como devotos Sai com nós mesmos, com irmãos e 

irmãs de nossas respectivas nações e com o mundo em geral. Pedimos que o Senhor, em 

Sua benevolência, nos permita servir à Causa divina sempre, com fé e eficácia”. 

Sri V. Srinivasan, Vice-Diretor do Conselho Mundial, fez um resumo das decisões e 

recomendações da Conferência. A primeira conclusão foi que deveria haver uma 

integração, em primeiro lugar, dentro da Organização Sai. Como primeiro passo para a 

integração da comunidade mundial, a conferência determinou que alguns programas 

comuns fossem realizados em todos os países, visando a quatro objetivos: 

 1. saúde e bem-estar nacional; 

 2. reforço da base espiritual; 

 3. difusão da mensagem do Avatar Sathya Sai; 

 4. limite dos desejos. 
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Em Seu histórico discurso de encerramento na conferência, Bhagavan declarou: “Aceito 

somente uma oferenda do mundo – amor; amor sagrado e altruísta, manifestado como 

serviço desinteressado, irmandade, ternura no coração e compaixão”. Referindo-se à 

crise mundial na época contemporânea, disse: “Temos aqui, na Conferência Mundial, 

delegados de vários países, ligados a diferentes culturas e tradições, línguas e estilos de 

vestir e comer, e pertencendo a várias nacionalidades. Mas essa variedade não deve 

esconder de sua visão a unidade da divindade inerente a todos vocês. O mundo, hoje, é 

afligido por enormes problemas que disseminam rapidamente o medo – medo da guerra, 

da fome, do terrorismo demoníaco, problemas de conflitos raciais, religiosos e 

regionais, de recuperação e sobrevivência econômica, de indisciplina estudantil, de 

choques de credos, de fúria e fanatismo, de sede por poder e egoísmo extremo. O único 

remédio para esse medo rastejante é uma atitude de desapego baseada na compreensão 

espiritual. Quando se está ligado ao complexo corpo-mente e à limitação ‘eu e meu’, o 

medo é inescapável. A consciência advaita (não-dualista) – de que aquilo que 

testemunhamos nada mais é do que uma superposição de nossa própria mente à 

Realidade – é a melhor cura. O serviço inspirado pelo amor incondicional é a disciplina 

espiritual mais eficaz”. 

Ao final do discurso, Baba deu aos membros e cooperadores da organização e a todos 

os devotos dez diretivas para serem praticadas na vida – os “Dez Princípios para Atingir 

a Divindade” – que estão incluídos no último capítulo deste livro, chamado o “Mestre 

do Mundo”. 

A Quarta Conferência Mundial tornou-se um marco importante no crescimento 

espiritual, educacional e no movimento de serviço em escala planetária, espalhando-se 

por mais de cem nações nos dez anos seguintes. Segundo a Sra. Barbara Bozzani, dos 

Estados Unidos, este “foi verdadeiramente um evento internacional de grande 

magnitude, um encontro espiritual de almas unidas em seu amor por Bhagavan”. O Dr. 

Al Levi, psicólogo da Cidade de Nova Iorque, achou que a Conferência Mundial foi 

“um passo monumental na evolução espiritual da humanidade; um marco importante, 

um importante estágio de transição”. 

Sri Indulal Shah relembrou com uma alegre surpresa: “Quase um ano antes da 

Conferência, coloquei diante de Bhagavan todos os dados pertinentes aos Centros e 

Unidades Sai, Fundos de Caridade e Instituições Educacionais, na Índia e fora dela. 

Solicitei-Lhe orientação sobre quem deveria ser chamado para a Conferência Mundial. 

Ficou claro, mesmo naquela época, que, se pelo menos um responsável por cada 

Unidade fosse chamado a vir como delegado, haveria mais de 10.000 delegados na 

Conferência. Em nenhum ponto da história podemos encontrar o fato de uma 

Conferência de responsáveis por qualquer Organização Espiritual ter sido realizada na 

presença do Avatar. Fiquei surpreso com a magnitude da nossa Organização, que 

anuncia uma grande revolução espiritual!” 

 

   *    *   * 

 



148 
 

A Vontade e a Graça Divinas modelaram Sri Indulal Shah como o arquiteto-chefe das 

Organizações Sri Sathya Sai desde o começo. Sua personalidade foi moldada e 

preparada para a grande tarefa, mesmo antes de seu primeiro encontro com Bhagavan, 

em 1965. Alguns anos antes, Indulal Shah disse: “No verão de 1965, a semente do amor 

pelo Avatar foi plantada em meu coração, e eu ainda não sabia do advento d’Ele. 

Olhando em retrospectiva, parece que Ele me conhecia antes mesmo que eu O 

encontrasse”. 

Indulal foi para Bombaim ainda adolescente, saindo de sua terra natal no Gujarate em 

1937 em busca de estudo para formar-se como contador diplomado. No Lar dos 

Discípulos de Sri Ramakrishna, albergue onde residiu por cinco anos, ele foi 

apresentado aos conceitos básicos da cultura indiana pelos monges da Ordem 

Ramakrishna. A personalidade marcante de Swami Vivekananda, sobre quem os 

monges falavam com grande admiração, acendeu em seu terno coração um fervor 

patriótico e idealista, mais tarde reforçado pela influência dos ensinamentos de 

Mahatma Gandhi. Aqueles eram tempos em que a influência magnética do Mahatma 

ganhou muitos jovens corações para a causa nacional. 

Indulal participou em 1942 do movimento de desobediência civil chamado “Quit India”, 

e tornou-se um trabalhador dedicado do Congresso Nacional Indiano em 1946. De 1951 

a 1960, serviu a essa organização como seu secretário na Região de Bombaim. De 1954 

a 1964, associou-se à Comissão das Indústrias das Aldeias do Governo da Índia e 

trabalhou para o seu programa de pesquisa sobre economia rural. Sua esposa, Sra. 

Sarlaben, mostrou ser um excelente apoio para ele em seus empreendimentos altruístas. 

Era inato em sua natureza colocar seu coração e sua alma naquilo que fazia; a 

meticulosidade no planejamento e a eficiência na ação eram naturais nele. Conquistou 

muitos triunfos no trabalho que fez pelos pobres da área rural. Indulal serviu também à 

Missão Ramakrishna com competência como secretário da sua sucursal de Bombaim, 

de 1949 a 1964. 

Por volta de 1965, a espiritualidade tornou-se mais do que um conceito acadêmico para 

ele. A morte de seu filho de nove anos, Yogesh, em maio daquele ano cheio de datas 

marcantes, tornou-se um ponto de virada em sua vida. Um dos seus amigos de família 

convidou o profundamente triste Indulal, sua esposa Sarlaben e sua filha Darshana a ir 

até Bangalore e ficar lá por alguns dias. Em uma das noites, o anfitrião decidiu levá-lo a 

um encontro público em Malleawaram, que seria dirigido por Baba. No momento em 

que chegaram, Baba já tinha iniciado Seu discurso. Uma grande multidão ouvia-O com 

atenção, concentrada em absoluto silêncio. Uma aura mística rodeava todo o local. 

Assim que colocou os olhos em Bhagavan, um sentimento desconhecido envolveu-o. 

Entretanto, o que mais o surpreendeu foi a maneira pela qual Baba dispersou as nuvens 

de chuva que ameaçavam interromper o encontro. Quem pode dispersar as ameaçadoras 

nuvens carregadas de chuva com um gesto da mão e continuar a falar como se nada 

tivesse acontecido? Indulal somente havia lido sobre um fenômeno como aquele nos 

Puranas. Foi um momento definitivo em sua vida, e desenvolveu-se nele uma forte 

necessidade de encontrar-se com Baba. 
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Indulal visitou Brindavan com sua esposa e filha por cinco dias consecutivos. Ansiaram 

e esperaram por uma audiência pessoal com Baba, e sua oportunidade chegou no quinto 

dia. Bhagavan conduziu-os à sala de entrevista com algumas observações pertinentes 

sobre a profissão de Indulal como auditor juramentado. Não houve necessidade de ele 

apresentar-se; compreendeu que, para Baba, sua vida era um livro aberto. Eles sentiram 

uma sensação muito agradável de sacralidade em Sua presença. Quando estavam 

saindo, Bhagavan disse-lhe: “Irei a Bombaim dentro de uma semana. Você poderá 

encontrar-Me lá”. O convite brilhava com o afeto espontâneo de uma antiga amizade. 

Eles saíram com uma sensação de que conheciam Baba havia uma eternidade. 

Bhagavan Baba estava em Bombaim na semana seguinte e ficou com Sri P.K. Sawant, 

então Ministro do Governo de Maharashtra. Indulal estava ansioso por encontrar 

Bhagavan e mostrar-Lhe a exposição “Sant Darshan”, que trazia a mensagem eterna da 

cultura indiana como vivida e ensinada pelos santos e sábios – exposição que fora 

planejada e produzida por ele em benefício da comunidade estudantil. Assim que 

Indulal foi levado à Sua presença, Bhagavan perguntou-lhe: “Onde está a exposição?” 

Indulal ficou sem fala por um momento; ele nunca a tinha mencionado a Baba ou a 

qualquer pessoa próxima a Ele antes, mas Ele já sabia dela! 

Baba viu a exposição móvel na mesma noite e abençoou-a. Algum tempo depois, ela foi 

levada a quase todas as escolas em Bombaim e a centenas de escolas no Gujarate. Foi 

também levada por toda a Índia durante as celebrações do Centenário de Gandhi, em 

1969, como uma exposição itinerante transportada por trem. Essa exposição levou 

Indulal para mais perto de Baba. Em dois meses, planejou outra exposição ilustrando a 

vida e os ensinamentos de Bhagavan Baba. Para montá-la, Indulal estudou 

cuidadosamente, por vários dias seguidos, quase todos os livros publicados sobre Baba 

e Seus ensinamentos. Nesse processo, compreendeu a natureza universal dos 

ensinamentos de Sri Sathya Sai, relevantes para pessoas de todas as religiões e de todas 

as nações. Sentiu que toda a humanidade necessitava daquela panaceia para se curar das 

várias doenças que a atormentam. 

A exposição ‘Ensinamentos de Sri Sathya Sai’ foi inaugurada por Bhagavan Baba em 

Prasanthi Nilayam durante as celebrações do Navaratri, em outubro de 1965. Também 

naquela ocasião, o ‘ato de registro’ e outros documentos do primeiro Centro Sri Sathya 

Sai de Serviço – registrado com o Comissário de Caridade de Bombaim com a 

participação ativa de Indulal – foram também entregues a Baba. Foi assim que se lançou 

a semente da enorme árvore chamada Organizações Sathya Sai. 

Indulal desligou-se de todas as outras organizações e mergulhou fundo nas atividades da 

Organização Sathya Sai. O darshan frequente de Bhagavan, combinado com o estudo 

de Seus ensinamentos e o esforço sincero para colocá-los em prática, criou em Indulal 

um elo sagrado com Baba, e ele virou uma nova página em sua vida. Segundo Indulal: 

“Depois de Baba ter entrado em minha vida, embora não tenha ocorrido uma grande 

mudança na natureza do trabalho que fazia, houve uma transformação interna que 

encheu minha jornada com nova energia, luz e alegria. Somente após entrar em contato 

com Ele, compreendi o verdadeiro significado do trabalho social. O serviço social que 

realizei antes trouxe-me felicidade, porém sem oportunidade de elevação espiritual. Diz 
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Bhagavan: ‘O elo entre a vida social e a vida espiritual não é uma ligação casual. A vida 

social é a própria base da vida espiritual’. Isso exerceu um impacto profundo em minha 

vida. Trouxe para mim a oportunidade de desenvolver uma conscientização do divino”. 

Indulal compreendeu que o serviço realizado como trabalho de Deus conduz a pessoa 

para Deus. 

Vários sinais e maravilhas da divindade de Baba, que Indulal viu e vivenciou, também 

desempenharam um papel em sua jornada interior e em seu estupendo trabalho na 

missão de Baba. 

Em 1967, Bhagavan aceitou o pedido de Indulal para permanecer em sua residência em 

Santa Cruz durante Suas visitas a Bombaim. Durante uma dessas visitas, Baba tomava o 

desjejum junto com os membros de Sua comitiva. As vadas (rosquinhas fritas) quentes 

eram servidas por Sarlaben. Bhagavan pegou uma das que foram servidas a Ele, deu-a 

para Darshana e queixou-Se: “Veja o que sua mãe Me serviu. Abra-a e veja você 

mesma.” Quando partiu a rosquinha em dois pedaços, ela encontrou, para sua surpresa, 

dois brincos – um em cada metade, brilhando no meio do recheio fumegante! Baba 

levantou-Se sorrindo, retirou os brincos e mostrou-os a todos. Essa lila encheu a todos 

de alegria e admiração. Finalmente, Bhagavan colocou os brincos nas orelhas de 

Darshana. 

Durante a primeira Conferência Nacional das Organizações Sathya Sai, em Madras, no 

ano de 1967, Indulal estava no comitê responsável por dar uniformidade às atividades 

em todo o país. Em uma das noites, a Organização Sai local tinha organizado um 

encontro público em honra a Bhagavan. Baba discursou em télugo, língua que Indulal 

não entendia, e esse discurso não foi traduzido para o inglês. Na manhã seguinte, 

Indulal e os membros do comitê encontraram-se com Bhagavan para receber Sua 

orientação na finalização das decisões da conferência. Sri B. Ramakrishna Rao, 

anteriormente Ministro Chefe de Andhra Pradesh, Governador de Kerala e Uttar 

Pradesh, também era um dos membros daquele pequeno grupo. Bhagavan começou a 

falar em télugo sobre o encontro público realizado na véspera. Indulal era o único 

naquele grupo que não entendia esse idioma. Ramakrishna Rao corajosamente pediu a 

Baba: “Swami, Indulal Shah não compreende télugo. Se permitir, traduzirei a conversa 

para o inglês”. 

Baba disse: “Não, não há tempo; ele compreende télugo!” E tocou a cabeça de Indulal 

com Seus dedos. 

 A partir daquele momento, para seu profundo espanto, Indulal se viu capaz de 

compreender a discussão em télugo! Mas, aquela capacidade durou somente até o final 

da discussão. 

 

Dharmakshetra, o farol espiritual estabelecido por Bhagavan em Bombaim, apresenta-se 

como um milagre de Seu sankalpa (vontade Divina), tendo sido revelado durante Sua 

permanência na cidade, na casa de Indulal em 1967. Indulal desempenhou um papel 

importante na construção desse ashram em Bombaim. Após visitar vários locais no mês 

de março, Baba selecionou um lugar onde havia somente pequenas colinas; não havia 

sequer uma estrada de acesso. Bhagavan lançou a pedra fundamental no dia de Diwali, 
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em novembro do mesmo ano, e declarou que a construção estaria pronta em maio de 

1968 para a Primeira Conferência Mundial das Organizações Sathya Sai. Na época, 

sequer os planos para a construção estavam prontos. O trabalho de construção teve 

início somente a 26 de janeiro de 1968; mesmo assim, o belo edifício em forma de lótus 

ficou pronto na data estipulada e foi inaugurado por Bhagavan no dia 12 de maio, como 

dito por Ele.  

Naquela manhã, Bhagavan perguntou a Indulal: “Quantos dias foram necessários para 

esta construção?” Indulal foi pego de surpresa pela pergunta. Ele havia observado 

atentamente apenas o dinheiro e o material necessários para a construção; então 

calculou vagamente o número de dias e disse: “Swami, cerca de três meses, noventa 

dias”. “Não, não!” – disse Baba, com um brilho em seus olhos. “Foram 108 dias. Pode 

verificar com o seu empreiteiro”. O empreiteiro foi chamado e solicitado a conferir os 

livros. Os registros revelaram exatos 108 dias!  

Cito agora um incidente interessante em que o comando total de Bhagavan sobre a 

Natureza manifestou-se de modo muito espontâneo. Nesse caso, foi também, como 

sempre, Sua compaixão que O fez transcender as leis da Natureza. 

Era o mês de julho, e Bhagavan estava em Bombaim. A Organização Sai de Bombaim 

havia planejado um encontro público em Dharmakshetra em honra a Baba. Era uma 

tarde de domingo e o encontro deveria começar às seis horas. Às cinco e quinze o céu 

ficou totalmente fechado, e os organizadores começaram a temer que a chuva desabasse 

a qualquer momento. Na ansiedade de evitar problemas para um grande número de 

devotos, alguns deles sentiram que deveriam pedir a Baba que começasse o encontro 

meia hora antes. Indulal achou que Bhagavan não atenderia o pedido, já que o rahu-

kalam (a parte do dia em que se deve evitar o início de atividades auspiciosas) 

terminaria somente às seis. Porém seus colegas insistiram, dizendo que o rahu-kalam 

não existia para Bhagavan, e portanto eles deveriam fazer o pedido. 

Indulal foi até Baba e perguntou-Lhe: “Baba, poderemos começar o encontro um pouco 

mais cedo?” 

– Por quê? – perguntou Baba de uma maneira que, por si só, já continha a resposta para 

a pergunta. 

Mas Indulal não compreendeu o sentido da pergunta de Baba, e então argumentou: 

“Swami, é provável que chova. O encontro poderá ser interrompido e os devotos podem 

sofrer”. Baba sorriu com simpatia, segurou a mão de Indulal e levou-o junto a uma 

janela próxima, de onde ele pôde ver que o chuvisco já tinha começado. Eles puderam 

ver pela janela toda a multidão reunida embaixo sob o céu carregado. Baba disse: “Sim, 

sim, vai chover muito”. 

A frase de Bhagavan deixou Indulal ainda mais ansioso. Podia-se ver os devotos 

abrindo guarda-chuvas para se protegerem das gotas. Ele buscava palavras para orar a 

Baba. Bhagavan colocou Sua mão do lado de fora, através da janela, e levantou-a em 

direção ao céu. Em um instante, a garoa parou, e as nuvens começaram a se dispersar! 

Mas naquele momento de ansiedade, o ato extraordinário de Bhagavan não exerceu 

nenhum impacto sobre Indulal. Baba disse-lhe: “Vamos começar o encontro às seis, 

conforme anunciado”. 
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Indulal correu para transmitir a ordem de Baba a seus colegas. O encontro começou às 

seis, e o céu estava claro o suficiente para dispersar todos os receios. Foi durante o 

encontro público que Indulal compreendeu sua grande insensatez ao pedir a Baba que 

iniciasse o encontro mais cedo. Evidentemente, durante aqueles momentos de 

ansiedade, ele havia se esquecido da verdade de que Baba é Deus e detém o comando 

sobre toda a Natureza. Quando o encontro terminou, todos os organizadores estavam 

muito felizes. Indulal correu com lágrimas de alegria em seus olhos para ver Baba e 

caiu a Seus pés. Baba olhou para ele e disse-lhe: “Você se esqueceu!” e aquele foi um 

momento inesquecível para Indulal. 

 

Rendendo um tributo ao magnífico serviço prestado por Indulal à Organização, Sri V. 

Srinivasan, que esteve intimamente associado a ele como Vice-Diretor do Conselho 

Mundial, diz: “Todos sabem que Sri Indulal Shah deu forma e estrutura à Organização 

Sri Sathya Sai em todo o mundo, moldando-a como um instrumento para o Serviço Sai 

e para a disciplina espiritual pessoal a todos aqueles inspirados pelos ensinamentos de 

Bhagavan. Ele absorveu todas as mensagens de Bhagavan e compreendeu totalmente a 

missão do Senhor neste Avatar. Incorporou esse conhecimento e essa consciência em 

sua orientação e estímulo aos servidores Sai de tantos países. Vi e vivenciei a 

disseminação da sua visão e previsão com a qual transformou a Organização Sathya Sai, 

de um órgão local, em uma organização mundial. Homem de grandes ideias, inspirou 

todos a atingir aquilo que o Senhor deseja que atinjamos. Sempre destacou que quando 

estamos engajados no trabalho de Sai não existe dificuldade intransponível. Essa imensa 

confiança em si mesmo e no trabalho de Sai vem da sua profunda e permanente fé em 

Bhagavan.” 

 

Aqui está o conselho básico de Sri Indulal Shah para todos os servidores Sai: “Ser santo 

e espiritual é permanecer sempre nas mãos de Sai, venha o que vier. Estar nas mãos de 

Sai é a maneira metafórica de dizer ‘manter Sai em nossa consciência’. Enquanto Ele 

estiver em nossas mentes, estaremos em Suas mãos. Quando O apagamos de nossas 

mentes, também somos retirados de Suas mãos e afundamos. É simples assim”. 

 

   *   *   * 

 

Falando sobre as celebrações do 60
o
 aniversário de Bhagavan Baba, após o evento 

fenomênico, Sri Indulal, que foi ponta de lança dos grandes esforços para as 

celebrações, disse: “Nenhuma celebração desta magnitude, e com três anos de 

preparação, foi organizada em algum outro lugar no mundo. O que importa é que em 

cada atividade, pequena ou grande, conduzida pela Organização Sai, houve uma 

semente para uma nova atividade de promoção do bem-estar e felicidade sociais, e para 

o sustento da fé na Divindade de modo sempre crescente. O resultado mostrou 

claramente que o entusiasmo gerado para celebrar o 60
o
 aniversário de Baba não 

diminuiu com o término da celebração, mas, pelo contrário, houve uma sensação 

genuína por parte do colaborador ativo de que o verdadeiro trabalho está começando. 
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“Uma lição digna de nota nascida desta experiência é de que o verdadeiro índice do 

sucesso ou realização desta celebração deve ser medido não em termos das funções e 

programas conduzidos, mas em termos da sua contribuição para o bem-estar, saúde e 

felicidade das pessoas, como também para o amor e adoração dos colaboradores pelo 

Divino em todos aqueles que serviram.” 

O festival do aniversário, que durou dez dias em Prasanthi Nilayam e começou no dia 

14 de novembro de 1985, foi o ápice de uma celebração de três anos das Organizações 

Sathya Sai em todo o mundo. Foi um festival único de luzes e alegria. O que aconteceu 

em Prasanthi Nilayam durante dez dias foi um milagre espantoso. Houve, no mínimo, 

quatrocentas mil pessoas no último dia – o 23
o
. Todos foram suntuosamente 

alimentados quatro vezes ao dia, durante dez dias, de forma totalmente gratuita. O 

número total de refeições servidas durante o festival passou de oito milhões! Foram 

preparados vários tipos de comidas vegetarianas para alimentar pessoas de muitos 

países. O número de voluntários – homens e mulheres – que trabalhou nas imensas 

cozinhas e cantinas ultrapassou dois mil. Houve, pelo menos, dez mil voluntários 

trabalhando sem interrupção para tornar o festival maravilhoso para a multidão reunida. 

A variedade e a qualidade das atividades incluídas nas celebrações foram notáveis. 

Foram organizados acampamentos médicos nas aldeias do Sri Sathya Sai Taluk, entre 

os dias 14 e 16, nos quais algumas centenas de médicos de todas as partes da Índia e de 

vários países serviram aos milhares de aldeões necessitados de cuidados de saúde. Em 

Prasanthi Nilayam, dez centros de acampamento médico foram mantidos abertos dia e 

noite por dez dias. Houve um Narayana-seva no dia 16, quando dez mil aldeões pobres 

reunidos no estádio foram alimentados e receberam roupas. O próprio Bhagavan serviu 

alimentos e roupas a alguns, dando início ao serviço. Também no dia 16, foi inaugurado 

por Bhagavan Baba um grupo de sessenta chalés chamado Karanam Subbamma Nagar, 

em memória a uma devotada mulher, a primeira em Puttaparthi a reconhecer a 

divindade de Baba. Esses chalés foram doados às famílias necessitadas e merecedoras. 

A manhã do dia 17 testemunhou o início do canto dos hinos védicos no mandir por mais 

de cem sacerdotes védicos; o canto continuou até o final das celebrações. 

Na manhã do dia 17, no Auditório Purnachandra, Bhagavan, durante a cerimônia 

inaugural da Quarta Conferência Mundial, autorizou mais de 90 publicações – editadas 

como oferenda a Ele por ocasião do Seu 60º aniversário. Os delegados da Conferência 

Mundial organizaram uma grande recepção a Baba na tarde do dia 19, no estádio. 

Alguns devotos mais antigos, ligados a Bhagavan havia mais de duas ou três décadas, 

foram escolhidos para oferecer suas felicitações a Ele. Entre eles estavam Sri R.P.V. 

Rayaningar, Sri G.K. Damodar Rao, Sra. Kamala Sarathi, Sra. A. Mukherjee e Sri M.M. 

Pinge, da Índia, Sr. Wee Lin, de Cingapura, Sra. Chiyuka Tusiyuma, do Japão, Sr. 

Robert Bozzani, dos Estados Unidos, e Sr. Jagatheesan, da Malásia. Na mesma ocasião, 

cinco devotos octogenários – Sri N. Kasturi, Sri N.S. Krishnappa, Dr. B. Sitaramaiah, 

Sra. T. Krishnamma e Sra. Konamma, que serviram Bhagavan em várias áreas, 

receberam honras de reconhecimento. Na manhã seguinte, uma audiência internacional 

assistiu no estádio a uma função chamada Godan, onde seu Senhor, Sai Gopala, 
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presenteou pessoalmente sessenta vacas leiteiras e seus bezerros primogênitos a 

sessenta aldeões afortunados. 

Em 22 de novembro, o Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai conseguiu a distinção 

ímpar de ser a única universidade na Índia a ter um moderno Teatro do Espaço – um 

Planetário – para fins educacionais. A construção, de aparência excepcional, levantada 

em tempo recorde sob a supervisão constante e direta do próprio Baba, foi inaugurada 

naquela manhã.  

A Quarta Convocação do Instituto foi realizada na mesma noite no enorme Sathya Sai 

Hill View Stadium com mais de quatrocentos mil pessoas testemunhando os 

procedimentos. Nunca, nos anais de educação superior, uma convocação foi realizada 

em ambiente tão pitoresco e com tantas pessoas participando intensamente. O renomado 

cientista Dr. E.C.G. Sudarshan fez o discurso de convocação, e Bhagavan abençoou a 

grande multidão com Sua mensagem. 

O imponente palco no estádio, adequadamente batizado de Shanti Vedika (‘Assento da 

Paz’), não somente serviu como tribuna, de onde Bhagavan concedeu o darshan e 

realizou Seus discursos memoráveis, como também funcionou como plataforma para o 

festival cultural, entre os dias 17 e 24. Os programas culturais incluíram uma série de 

primorosas danças e balés montados pela Organização dos diferentes estados da Índia, 

concertos musicais de artistas conhecidos, e três peças com os alunos de Bhagavan. As 

alunas do Instituto, campus de Anantapur, apresentaram a peça Ishwarah 

Sarvabhutanam no dia 20. A peça em télugo, ‘Radha Krishna’, e a peça em inglês, 

‘Aqui e Ali’, encenadas pelos rapazes do campus de Prasanthi Nilayam, nos dias 21 e 

22 respectivamente, foram dirigidas pelo próprio Bhagavan. Baba demonstrara grande 

interesse pelos ensaios dessas duas peças no mês anterior e ensinou aos alunos como 

interpretar as canções, conduzir os diálogos e encenar os papéis. As canções em télugo 

do ‘Radha Krishna’ foram escritas por Baba. Na noite do dia 23, enquanto a imensa 

multidão de devotos regozijava-se com a visão de Bhagavan sentado no bem decorado 

balanço, os estudantes veteranos do campus de Prasanthi Nilayam cantaram, com 

fervor, cantos em télugo, híndi e inglês, especialmente compostos para a ocasião. 

 

   *    *   * 

 

Quando o sol surgiu no dia 23, o Hill View Stadium parecia um oceano de humanidade 

para o qual fluíram seres humanos de todas as partes. Havia pessoas em todo lugar, que 

esperavam, com a respiração contida, conseguir um relance do Avatar naquela gloriosa 

manhã; manhã em que o sol se escondeu por trás das nuvens e não apareceu até o final 

das funções do dia. O clima fresco e agradável intensificou a alegria interna de 

expectativa de meio milhão de devotos em Prasanthi Nilayam.  

Vamos ouvir a história que se desenvolveu naquela manhã, partindo da visão de 

algumas daquelas almas afortunadas.  

Cerca de sessenta alunos do Instituto e da Escola foram privilegiados por juntarem-se à 

procissão que partiu do mandir em direção ao estádio, dançando no estilo bhangra e 

naga, defronte da carruagem de Bhagavan. Eis aqui a experiência maravilhosa que 



155 
 

tiveram: “Fomos para o mandir às cinco horas da manhã colocar as roupas e fazer a 

maquiagem. A procissão deveria iniciar-se às sete e meia. Quando Bhagavan saiu da 

sala de entrevistas, às 6h45min, estávamos na sala dos bhajans. Ficamos em deleite ao 

ver Swami caminhando pelo salão. Provavelmente fomos os primeiros a receber Seu 

darshan naquele dia único. Ele olhou atentamente para nós e Se agradou. Ele ajustou o 

adorno de cabeça de alguns rapazes, para deixá-los com uma aparência melhor, e depois 

perguntou: ‘Rapazes, vocês tomaram o desjejum?’ Ficamos calados, pois não tínhamos 

comido nada e sabíamos que Ele não gostaria de ouvir essa verdade. Baba sorriu e disse, 

‘Eu sei, eu sei... Vocês não comeram nada. Como é que dançarão e se manterão até o 

final da apresentação? Já será tarde... Não se preocupem, vou conseguir o desjejum para 

vocês’. Swami chamou alguns voluntários e lhes disse que trouxessem alimento para 

nós. Ficamos tocados pelo Seu cuidado maternal, e alguns de nós chegaram a chorar. 

Esse foi o Seu primeiro ato em Seu 60
o
 aniversário. Ele saiu do salão somente depois da 

refeição ter sido servida. Fomos muito afortunados de poder dançar diante de Sua 

carruagem na procissão. Nenhum de nós sentiu cansaço, mesmo depois da procissão. 

Pelo contrário, ficamos tristes quando tudo acabou”. 

 

A Sra. Namagiriamma, de Mysore, era uma antiga devota de Bhagavan. Tinha vivido no 

antigo mandir, em Puttaparthi, por vários anos. Sobre essa ocasião do 60
o
 aniversário de 

Bhagavan, ela disse: 

“Durante aquela época do antigo mandir, antes de 1950, tínhamos Swami todo para nós. 

Ele costumava passar Seu tempo conosco. Por vezes, tudo era só brincadeira e diversão. 

Um dia, disse a mim e à Sra. Sakamma: ‘Em Meu aniversário de 60 anos haverá 

milhares de devotos nesta aldeia. Nesse tempo, terei Minha própria universidade. Sairei 

em procissão em uma carruagem dourada, puxada por cavalos brancos!’ Seu tom era 

sério. Naquela época, dificilmente havia mais de cem pessoas em volta de Swami. 

Ambas pensamos que Swami estava brincando conosco, e não conseguimos deixar de 

rir. Swami olhou solenemente para nós e disse-nos: ‘Parecem não acreditar no que estou 

dizendo. Sakamma não estará lá para ver’. Depois virou-Se para mim e disse: ‘Você 

estará lá... mas não terá esse tipo de proximidade que tem hoje!’ 

“Hoje só posso dizer que as palavras pronunciadas por Ele há quase quatro décadas 

tornaram-se verdade. Na manhã do dia 23, eu estava do lado de fora do ashram, no 

meio de uma imensa multidão reunida junto ao portão Ganesha, tentando conseguir uma 

visão rápida de Swami. Enquanto via Sua carruagem ao longe, chorava, lembrando-me 

daquelas palavras proféticas. Quando a carruagem passou por mim, Ele me fitou e 

sorriu significativamente. Parecia dizer-me: ‘Veja, você não acreditou em Minhas 

palavras naquele dia!’ Sou muito abençoada por estar viva hoje para ver a Sua glória.” 

 

O Sr. Naipaul Sukdeo foi a Prasanthi Nilayam pela primeira vez em novembro de 1985 

como delegado da Conferência Mundial, vindo de Trinidad e Tobago. Naturalmente, era 

devoto de Bhagavan havia vários anos e tinha visto várias lilas em seu país. Ele narra 

aqui o que viu no estádio no dia 23: 
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“Bhagavan chegou ao estádio em uma carruagem dourada, puxada por quatro cavalos 

brancos magníficos, num modelo semelhante à figura tradicional dirigida por Sri 

Krishna no campo de batalha de Kurukshetra. A carruagem veio em uma grande 

procissão conduzida por um grupo de nadaswaram, uma banda de alunos e dançarinos 

belamente vestidos. Quando passou por nós, exclamei espontaneamente: ‘Este é o 

Avatar da era de Kali!’ Pudemos ver claramente o rosto sorridente e doce de Baba. Sua 

pele dourada exsudava um enorme brilho, destacando-se contra os escuros cabelos 

crespos e os dentes brancos como o lírio. Suas duas mãos estavam levantadas no ar, 

acenando e abençoando a gigantesca multidão. 

“Meus olhos tinham visto o Senhor! Ele era o meu Rama, Krishna, Shiva, Durga, Jesus, 

Alá, todos meus! Quando Swami subiu na plataforma Shanti Vedika, belamente 

decorada, milhares de devotos gritaram um cumprimento pelo aniversário: ‘Bhagavan 

Sri Sathya Sai Babaji ki... jai!’. A saudação de vitória e adoração pareceu fazer os céus 

tremerem. As nuvens pareceram ficar mais grossas e escuras. Muitos de nós lembramos 

a previsão de um ciclone que supostamente atravessaria a costa de Andhra Pradesh, 

provocando chuvas pesadas na região. Mas o que temer na presença do Senhor? Não 

houve sequer uma garoa; ademais, essas nuvens serviram como uma agradável 

cobertura do sol! 

“Bhagavan, em Seu discurso de aniversário, também fez menção ao misterioso 

desaparecimento do ciclone. Revelou: ‘Quando o festival estava acontecendo, Kasturi 

repetia-Me o que ouvira no rádio – um ciclone estava prestes a cruzar a costa e entrar 

em Nellore e Ongole, trazendo chuvas pesadas também para esta região de Rayalseema. 

Mas isso não aconteceu. A devoção das pessoas ansiosas por estarem aqui neste dia foi 

o escudo que afastou o ciclone. Se tivesse chegado, os devotos teriam sofrido muito. 

Essa devoção tocou Meu coração e então desejei que não houvesse nenhum tipo de 

inconveniência. Tenho um coração mole como manteiga, mas a manteiga também 

precisa de calor para derreter. Sua devoção foi o calor. Ninguém ainda anunciou para 

onde foi o ciclone! Como alguém pode avaliar esta maravilha?’ Nem é preciso dizer que 

essas palavras foram seguidas de altos aplausos. A mensagem de aniversário, que 

revelou o surpreendente poder da vontade de Sai, e assegurou aos devotos uma proteção 

completa em todos os momentos, ergueu-nos a níveis mais elevados e abençoados de 

nossa existência. Quando me sentei com meus colegas e delegados devotos, ainda não 

conseguia imaginar o quanto éramos privilegiados de estar aos pés de Sai no 60
o
 

aniversário do Seu Advento como o Avatar da Era de Kali.” 

 

Seu discurso de aniversário, de noventa minutos, marcou época; nele Bhagavan 

explicou a relação integral que existe entre o homem e Deus, e esclareceu vários mal-

entendidos dos devotos. Com infinita compaixão pela humanidade, revelou, sem hesitar, 

como a vontade de Sai agiu em benefício do mundo, e declarou que era a pessoa mais 

rica desse mundo, pois possuía o maior tesouro – amor universal e desinteressado. 

Temos aqui alguns trechos do discurso histórico: 

“Deus é o único suporte da vida humana – a base, a estrutura e a consumação. O 

dinheiro não consegue ajudar o homem a cultivar a santidade e a imersão em Deus, a 
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fonte. A erudição é igualmente impotente. O único caminho é dirigir seu anseio e 

esforço para Deus e desenvolver um espírito de investigação. Quando o anseio se 

aprofunda e fica mais agudo, ele conduz o homem além do reino dos sentidos e da frágil 

faculdade da razão; além das estrelas e do espaço, ajudando-o a mergulhar no oceano 

ilimitado da bem-aventurança. Ao contrário, se o anseio é voltado para os desejos do 

mundo e sua miríade de distrações, ele afunda o homem no sofrimento. O melhor meio 

de escapar desse destino é tomar refúgio na companhia do bom e do devoto, e caminhar 

junto com eles. 

“O homem não pode existir sem que Deus o sustente. Deus também precisa do homem 

para anunciar Sua existência. A palavra Nara (homem) traz em si o conceito de 

Narayana (Deus). O homem cria Deus à sua própria imagem com a intensidade da sua 

disciplina espiritual, e Deus cria o homem à Sua imagem através de Sua vontade. A 

maioria das pessoas é muito fraca de intelecto e de imaginação para conceber a 

Divindade. O egoísmo, ao perverter sua inteligência, impede a disciplina espiritual, 

promovendo inflexibilidade e ignorância. 

“É da natureza do mundo que cada pessoa encontre um oponente ou inimigo. Somente 

Sai não tem nenhum inimigo em todo o mundo. Algumas pessoas, ao seguirem sua 

própria fantasia, podem assumir que não gosto delas. Porém, na Minha visão, não existe 

alguém de quem Eu não goste. Todos são queridos para Mim. Deixem-Me dizer que 

ninguém atualmente no mundo possui tanta riqueza, tantos bens, tantos tesouros quanto 

Eu, nem mesmo o Banco Mundial, nem os mais ricos imperadores. O que é essa 

riqueza, esses bens, esse tesouro? É Meu amor sem ego e universal, Minha total falta de 

egoísmo, Meu coração compassivo cheio de sede para servir e salvar, Minha resolução 

de estabelecer paz e prosperidade, Minha determinação de derramar ananda (bem-

aventurança) sobre o mundo. Isso tem sido manifestado mais e mais a cada dia, e estou 

sempre repleto de imensurável ananda. Não sou afetado por qualquer ansiedade, nem 

por um momento. Considerem: existe alguém no mundo que pode afirmar isso? 

“Quando decido sobre um projeto, os recursos para sua realização ficam 

espontaneamente disponíveis, sem qualquer campanha para levantar os fundos. Minha 

vontade tem o poder de concretizar Meu plano. Desejei que uma faculdade fosse 

erguida em Puttaparthi; a Rajamata de Nawanagar a construiu. Para encher a faculdade 

com rapazes bem capacitados, resolvi ter uma Escola Secundária; Bozzani da América 

pediu que lhe fosse dada a oportunidade para construí-la. Em Bangalore, quando 

planejei uma faculdade e um albergue, a Sra. Elsie Cowan solicitou que lhe fosse dado o 

privilégio de concretizá-los. Esse é o poder da Minha vontade (sankalpa). 

“A devoção disciplinada, o amor e a firmeza de vocês são exemplares. Não é adequado 

que Eu elogie meu próprio povo. Os ocidentais chegaram em grande número, embora 

tivessem de encarar vários desconfortos e inconveniências. É um verdadeiro tapas 

(sacrifício) para eles. Vocês devem devotar seus dias, atos, inteligência e habilidades 

para transformar a si mesmos em mensageiros heroicos do dharma e do karma. 

“Desejo uma coisa de vocês. Desenvolvam um sentido de irmandade com todos. 

Adotem a reta conduta sempre. Afastem-se das atividades egoístas. Abracem todas as 

oportunidade para servir os pobres e necessitados. 
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“Como parte das celebrações do 60
o
 aniversário, estou-lhes receitando um teste. Vocês 

devem aceitá-lo. O fazendeiro ara os campos, semeia as sementes e observa a safra 

crescer até estar pronta para ser colhida. O passo seguinte é separar a palha, que será 

soprada pelo vento, permanecendo somente o grão. A partir de agora começarei esse 

processo; o teste removerá a palha. 

“Tenho de esclarecer mais um ponto. Uma apreensão tem se espalhado e está causando 

confusão nas mentes das pessoas que imaginam que depois do sexagésimo aniversário 

Swami não estará mais disponível ao público, e acontecerá uma alteração em Swami. 

Minha natureza não é mutável. Nunca vou distanciar-Me de Meus devotos. A partir de 

agora estarei disponível para os devotos mais e mais. Sathya Sai é Sathya (Verdade). 

Como a Verdade pode mudar? O Senhor Sathya Sai e os Trabalhadores Sathya Sai estão 

inseparavelmente unidos pelo amor e lealdade. Sai existe para vocês, e vocês existem 

para Sai. Não podemos separar-nos um dos outros!” 

 

Que possamos nos lembrar sempre que estamos vivendo em uma época em que Deus 

age entre nós! Kahlil Gibran, referindo-se ao Messias que caminhou na Terra há dois 

mil anos atrás, escreveu: “Desapareceremos no rio dos tempos e permaneceremos 

desconhecidos. Mas, aqueles que no curso da correnteza cruzaram com Ele serão 

lembrados por terem cruzado com Ele!” – Que não sejamos lembrados somente por 

termos cruzado com Ele no curso do rio; vamos dar-Lhe as mãos, a fim de tornar nosso 

mundo um lugar melhor para nós mesmos e para a posteridade. 
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12 – O Mestre do Mundo 

 

Um dos sinais mais seguros do Divino Mestre, que veio ao mundo para redimir o 

homem da ‘tirania da carne’ em direção à ‘liberdade do Espírito’, é a Sua surpreendente 

capacidade de dizer as verdades mais elevadas de forma simples, e a Sua incomparável 

sabedoria de sintetizar as abordagens aparentemente contraditórias dos buscadores 

espirituais. Esse sucesso sobre-humano se faz por Sua capacidade de tornar claro os 

princípios sublimes com exemplos adequados, tomados da vida diária das pessoas 

comuns da época atual; pela capacidade de ilustrar um ponto com parábolas apropriadas 

que atraem e prendem a atenção de todos, utilizando um jogo de palavras gracioso e 

simples para explicar as leis profundas que governam a vida. E então uma espontânea 

inspiração se faz, lançando nova luz sobre as escrituras antigas, unindo o conhecimento 

intelectual à experiência intuitiva. 

Os ensinamentos desse Mestre emanam do próprio coração e fonte de toda a sabedoria, 

entrando, portanto, instantaneamente nos corações de todos. São simples de 

compreender e fáceis de praticar. Se os praticarmos com seriedade, certamente 

atingiremos o objetivo supremo da vida. Tanto os eruditos quanto os iletrados sentem-se 

à vontade ao ouvir Suas nectarinas palavras infusas de amor. Alegria e paz penetram os 

corações dos ouvintes junto com essas palavras. 

Neste capítulo, fazemos uma tentativa de estudar o conteúdo, o método, a essência e o 

estilo dos discursos proferidos por Bhagavan Baba durante o período coberto por este 

volume. Nos primeiros três anos, de 1980 a 1982, o tema principal foi educação. A 

faculdade em Prasanthi Nilayam foi fundada em 1980, e a Universidade, em 1981. Em 

1983, a ênfase ficou na unidade de todas as religiões, a singularidade do nascimento 

humano e o significado do Avatar. Nos discursos proferidos em 1983, encontramos 

Bhagavan exaltando o homem a transformar a si mesmo, compreender sua origem 

divina e realizar esse divino destino. O foco principal, em 1985, ficou sobre o seva e o 

sadhana; a Quarta Conferência Mundial das Organizações Sri Sathya Sai foi realizada 

junto com as celebrações do 60
o
 aniversário de Baba durante aquele ano. Naturalmente, 

a mensagem subjacente foi, como sempre, a transformação espiritual do homem e o 

bem-estar da sociedade. 

 

   *   *   * 

 

Bhagavan transmitia as verdades mais elevadas do Vedanta em palavras muito simples. 

Sua frase “Quando bhrama – ilusão – desaparece, Brahman – Deus – é atingido”, revela 

a essência do Vedanta. O mais elevado objetivo da vida humana é atingir Brahman. 

Somente isso pode conferir ao homem a bem-aventurança eterna que dará fim a todas as 

suas tristezas e sofrimento. ‘Sarvam khalvidam Brahma’ – tudo o que existe é somente 

Brahma. Mas, enxergamos diferenças e diversidade devido a bhrama, a consciência do 

corpo ou ego, causada pela mente. A mesma verdade é colocada de outra forma simples 
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por Bhagavan: “Na matemática espiritual, 3 – 1 = 1!” Aqui Ele Se refere à trindade de 

Deus, Natureza e a Alma Individual. A Natureza é o espelho, Deus o objeto e a Alma o 

seu reflexo. Quando removemos o espelho, permanece somente o objeto; o reflexo 

desaparece com a retirada do espelho. Quando a ilusão da Natureza, causada pela 

consciência do corpo, é retirada – quando a mente é eliminada – a Alma Individual 

torna-se a Alma Suprema – Deus. 

Qual o meio para remover essa ilusão? Bhagavan diz: “Quando drishti torna-se prema-

mayam, srishti torna-se brahma-mayam” (Quando a visão torna-se permeada de Amor, 

a Criação torna-se permeada de Deus). Quando vemos o mundo pelos óculos do amor, 

vemos somente Deus. Portanto, o amor é a panaceia. Baba simplificou ainda mais a 

essência de todo o sadhana na afirmação: 

 

 Onde há fé, existe amor. 

 Onde há amor, existe paz. 

 Onde há paz, existe verdade. 

 Onde há verdade, existe bem-aventurança. 

 Onde há bem-aventurança, existe Deus. 

 

O valor fundamental, que é a fonte de todos os outros valores, é o AMOR. Bhagavan 

declara: 

 

 O amor no pensamento é verdade. 

 O amor na ação é retidão. 

 O amor no sentimento é paz. 

 O amor na compreensão é não-violência. 

 

Qual a qualificação básica para o sucesso no caminho espiritual? “O afastamento da 

imoralidade é o único caminho para a imortalidade” – diz Baba. Um coração puro e um 

caráter impecável formam a base da vida espiritual. Ele também disse a mesma coisa 

em uma frase simples – “Chitta shuddhi conduz a jnanasiddhi” – a pureza de mente 

conduz à sabedoria espiritual. Como atingimos a pureza de mente? Segundo Baba, a 

pureza mental é atingida por nishkama-karma (por ações livre de desejos por seus 

frutos) – somente o serviço desinteressado pode limpar a mente das impurezas dos 

desejos e apegos mundanos. Portanto, Bhagavan disse: “A prática do serviço é a mais 

elevada penitência espiritual.” – Podemos encontrar a essência básica do caminho 

espiritual em Sua singela frase: “O trabalho é transformado em adoração quando 

oferecido a Deus com amor; o trabalho feito com o sentido de adoração conduz à 

sabedoria”. – Assim, o primeiro passo no caminho é a fé em Deus e amor por Ele. O 

próximo passo é o serviço não-egoísta às pessoas. 

A solução de Bhagavan para os problemas do mundo é muito simples. A chave para o 

bem-estar do mundo é a transformação do indivíduo. Segundo Ele: “Se houver retidão 

no coração, haverá beleza no caráter. Quando existe beleza no caráter, há harmonia no 
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lar. Quando existe harmonia no lar, há ordem na nação. Quando existe ordem na nação, 

existe paz no mundo.” Indivíduos sem retidão criam uma sociedade agitada. Como a 

retidão pode ser firmemente instalada no coração do homem? Baba declara: “A 

sociedade humana destituída da fé em Deus degenera em uma selva de animais 

bravios”. Uma sociedade humana virtuosa pode florescer somente quando o homem 

estiver espiritualmente transformado. 

Como se inicia a transformação espiritual no coração do homem? Bhagavan fornece a 

resposta: “Sigam o Mestre, enfrentem o mal, lutem até o fim e terminem o jogo.” O 

caminho dessas quatro etapas destrói a enganosa cortina da ignorância que esconde o 

Mestre no coração de cada um. A luta constante na vida humana é o conflito interno da 

mente para afastar-se das armadilhas dos sentidos em resposta ao chamado da 

consciência, que é a voz do Mestre interior. Baba diz, “Aquele que segue os sentidos 

torna-se um animal; aquele que segue o discernimento (buddhi) torna-se o ‘senhor dos 

animais’ – Deus.” Esse conflito não tem de afastar o homem da sociedade e levá-lo para 

a floresta. Bhagavan apresenta a solução em Seu estilo inimitável: “Cabeça na floresta e 

mãos na sociedade! – Trabalhe com as suas mãos na sociedade, mas fixe a sua mente 

em Deus”.  

Assim, a fé em Deus no coração do homem é a base de um mundo feliz. 

 

   *   *   * 

 

Bhagavan insiste repetidamente em verdades sutis e sublimes utilizando exemplos 

cativantes. Karma, Dharma e Brahma são assuntos de muita discussão na filosofia 

indiana. Karma é a vida da ação no mundo. Dharma estipula as normas que regulam as 

nossas ações. Brahma é o objetivo último da nossa vida. Bhagavan simplifica a relação 

entre os três com um exemplo simples da vida diária de uma dona de casa. “O molho de 

coco que você faz em casa leva quatro ingredientes básicos: coco, sal, pimentas e 

tamarindo. Obter os quatro – limpos e puros, na quantidade requerida, e misturá-los em 

uma pasta é karma. Então, você coloca um pouco dele na sua língua para conferir o 

sabor e, se necessário, modifica a mistura para melhorá-la. Todo esse processo é 

dharma. Finalmente, você come o molho com seu alimento e sente prazer. Esse é um 

estado de alegria, de contentamento, o fim do desejo. Isso é Brahma! Agir, dedicar e 

adorar – esse é o caminho para adquirir uma consciência pura”. 

 

A divindade é imanente no universo. “Ó, Partha! Saiba que Eu sou a antiga semente em 

todos os seres”, declara o Senhor na Bhagavad-Gita. Baba explica esse ponto com a 

ajuda de um simples exemplo: “Plantamos uma semente pequena, que cresce e se 

transforma em uma grande árvore. A árvore dá milhares de frutos, cada um deles 

contém sementes. Deus é a semente primordial e o universo é a árvore. Todos os seres 

no universo são os frutos que contêm as sementes da Divindade neles mesmos. Quando 

o homem busca conhecer sua natureza divina, a Divindade que está no interior dele 

manifesta-Se. Esse é o objetivo da vida humana”. 
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Segundo Bhagavan, Deus é o objeto e o mundo é sua sombra. Baba diz: “Imaginem um 

coqueiro cheio de frutos. Ele lança uma sombra comprida no chão. Quando alguém sobe 

nele e pega os cocos, sua sombra também aparece no chão. Mas se alguém tenta botar 

as mãos somente nos cocos da sombra, nada pegará. Quando alguém busca conhecer 

Deus e tem sucesso, triunfa também no mundo.” 

Os três caminhos de karma, bhakti e jnana conduzem ao mesmo destino da 

autorrealização; é somente o modo de viajar nesses caminhos que pode ser um pouco 

diferente. Para explicar esse ponto, Baba compara os três caminhos a três tipos de 

viagem de trem ao mesmo destino. Karma yoga é como uma viagem na qual o 

passageiro terá de descer e mudar de trem algumas vezes para chegar ao destino. Bhakti 

yoga é como uma viagem em que o vagão no qual o passageiro viaja é desengatado em 

uma estação e é engatado em outro trem; o passageiro não precisa descer. Jnana yoga é 

como viajar em um único trem desde o ponto de partida até o destino. 

Bhagavan também dá um outro exemplo ligeiramente modificado: “Karma yoga é como 

viajar a pé, bhakti yoga é como viajar de carro de boi e jnana yoga é viajar de avião.” 

Falando sobre meditação, Bhagavan diz: “Muitas pessoas igualam erroneamente dhyana 

– meditação – com ekagrata – concentração. Meditação é um processo que ocorre além 

dos sentidos, enquanto a concentração é um processo em nível sensorial. Entre os dois, 

existe um campo intermediário chamado chintana – contemplação”. Baba simplifica: 

“Existe uma roseira com seus ramos, folhas, flores e espinhos. Você precisa de 

concentração para colher a rosa sem ser picado pelos espinhos. Você então toma a rosa 

em sua mão e deleita-se com sua beleza e fragrância; isso é comparável com a 

contemplação. Finalmente, você a oferece a Deus com amor; isso é meditação”. 

Baba diz que a mente é responsável tanto pela escravidão como pela liberação do 

homem. Portanto, o controle da mente é a chave no caminho espiritual. Mas como 

controlamos a mente? Bhagavan esclarece: “A mente é como uma abelha carpinteira. 

Sem dúvida, ela é bem forte e pode facilmente fazer um buraco até na madeira mais 

dura. Essa abelha tão poderosa, sugando o néctar em um lótus, é facilmente aprisionada 

entre as pétalas da flor ao anoitecer, quando as pétalas se fecham. Da mesma forma, a 

mente, que prega sua miríade de truques e pula inquieta por todo lado, perde sua força 

desobediente quando se foca em Deus”. Portanto, somente a devoção ao Divino pode 

ajudar-nos a controlar a mente. 

Seria possível, estando engajados em nossas atividades diárias no mundo, permanecer 

intocado pelos apegos e anseios mundanos? Baba assegura que é possível. Falando aos 

alunos do Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, em 16 de junho de 1983, Ele 

incentivou-os: “Queridos alunos! O tempo é infinitamente precioso. Na vida de um 

homem, o período como estudante é o mais valioso e sagrado. Vocês devem fazer o 

melhor uso dele. O leite misturado com a água não pode voltar à sua pureza original, 

não importa o quanto vocês tentem separá-lo. Mas, quando vocês convertem o leite em 

manteiga, sua associação com a água não o afetará. Ela flutuará na água e manterá sua 

distinção. Samsara – desejos e apegos mundanos – é como a água. A mente do homem 

é como o leite. Quando a mente pura, sagrada e não contaminada é misturada com os 

desejos mundanos, é difícil recuperar a pureza original. Contudo, neste período sagrado 
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de estudo, se vocês extraírem da sua mente não contaminada a manteiga do 

conhecimento, sabedoria e reta conduta, serão capazes de permanecer não contaminados 

pelas atrações do mundo, mesmo estando nele”. 

A identificação com o corpo, o ego, deve ser removido para atingirmos a sabedoria mais 

elevada. Como fazer isso? Bhagavan responde a essa pergunta com uma comparação 

apropriada: “Se houver um furúnculo no corpo, aplicamos um unguento e o cobrimos 

com uma bandagem até ele sarar. Se meramente pusermos uma bandagem sem o 

unguento, provavelmente ele inflamará e causará problemas. Além disso, temos de 

limpar o furúnculo com água limpa e cobri-lo sempre. Da mesma forma, em nossa vida 

existe um furúnculo em nossa personalidade, na forma do ego. Para curar esse furúnculo 

do ego, lave-o todos os dias com a água do amor puro, aplique o unguento da fé e 

cubra-o com a bandagem da humildade. Caso contrário, você não escapará da sua dor e 

sofrimento”. 

 

   *   *   * 

 

Essas parábolas altamente interessantes e eficazes formam parte importante dos 

ensinamentos de qualquer Mestre. Baba é um maravilhoso contador de histórias. É 

divertido e esclarecedor ouvir Suas parábolas. A mesma história parece nova e diferente 

quando narrada por Ele em ocasiões diferentes, devido às inovações e variações que faz 

a cada vez. Suas pequenas histórias podem ser convertidas em fascinantes escritos. 

A erudição fria e o mero dom da loquacidade não ajudarão ninguém a ganhar a graça de 

Deus. A fé em Deus, como a das crianças, conseguirá maravilhas. Em Seu discurso do 

dia 23 de janeiro de 1982, em Madras, Bhagavan ilustrou esse ponto com uma parábola 

apropriada: “Um grande estudioso, bem versado no Bhagavatam, estava uma vez 

exaltando a devoção dos vaqueiros de Brindavan ao pequeno Krishna. Havia um ladrão 

na audiência, e ele ficou atraído pela descrição do belo e adornado Krishna. Ficou então 

tentado a roubar os ornamentos de Krishna! No final do discurso, o ladrão aproximou-se 

do estudioso e perguntou-lhe onde poderia encontrar Krishna. O estudioso respondeu 

laconicamente: ‘Em Brindavan, às margens do Yamuna, à noite’. Prontamente o ladrão 

dirigiu-se ao local. O Senhor apareceu diante dele como um menino de doze anos, 

adornado com várias joias resplandecentes. Mas como ele poderia apanhar as joias 

daquele Encanto? Ficou olhando por horas, perdido em êxtase, relutante e 

envergonhado de pedir as joias. Krishna sabia de tudo. Retirou as joias uma por uma, 

entregou-as ao ladrão atônito e desapareceu!” 

Em outra ocasião, Baba narrou um incidente verdadeiro e interessante das páginas da 

história – ocorrido na Segunda Guerra Mundial, – que demonstra o poder da fé: 

“Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio a vapor, transportando soldados 

indianos, foi bombardeado pelos japoneses e afundou. Vários perderam a vida. Somente 

cinco homens conseguiram remar em seus botes, no mar revolto, na esperança de chegar 

até a terra. Foram jogados de um lado a outro no oceano, por várias horas. Um deles, 

desesperado, gritou: ‘O mar vai me engolir; vou virar comida para os tubarões!’ Em seu 

pânico, caiu no mar. Outro soldado lamentou, ‘Minha família vai sofrer muito. Vou 
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morrer sem assegurar o seu futuro’. Ele também perdeu sua fé e sucumbiu ao medo. O 

terceiro homem disse, ‘Ó não, os papéis do meu seguro estão comigo. Como a minha 

esposa conseguirá o dinheiro agora que eu estou morrendo?’ E também foi engolido 

pelo mar. Os outros dois ajudaram-se um ao outro a reforçar sua fé em Deus. Disseram: 

‘Não vamos nos entregar ao medo. Não perderemos a nossa fé na onipotência e na 

compaixão de Deus’. Tiveram até de abandonar o barco, que havia furado. Mesmo 

assim, não desistiram; começaram a nadar em direção à praia. Em poucos minutos, veio 

um helicóptero enviado pela guarda costeira, que tinha recebido sinais do navio que 

afundara; sinalizou para eles e os levou em segurança. Mais tarde, disseram um ao 

outro: ‘Cinco minutos separam a vida e a morte’. Sua fé lhes garantiu a vitória; a falta 

de fé trouxe a derrota e a morte para os outros três.” 

 

Devemos acreditar que todo trabalho é trabalho de Deus. Isso não somente transformará 

nosso trabalho em adoração, como também nos capacitará a fazer o melhor em qualquer 

empreendimento. Bhagavan ilustra essa verdade com um incidente fascinante da vida de 

Akbar, o grande imperador mogol: “Uma noite, Akbar andava pela capital na 

companhia do músico da corte, Tansen. Ali encontraram um velho homem que cantava 

para si mesmo canções em louvor a Deus. Ele parou a sua carruagem para ouvir as 

canções do desconhecido; aquilo tocou seu coração. O tempo parou, enquanto lágrimas 

caíam dos olhos do imperador. Quando o canto acabou, o imperador saiu de seu 

devaneio e perguntou a Tansen, que era considerado o melhor cantor da sua época: 

‘Tenho ouvido teu canto há bastante tempo. Sem dúvida, é doce aos ouvidos e terno ao 

coração. Mas o canto deste velho transporta-me a deleites de bem-aventurança celestial 

e eleva minha alma aos céus, em pura alegria. Tua música nunca teve este efeito. Não 

compreendo o porquê!’ Tansen respondeu com toda humildade: ‘Vossa Majestade! 

Tenho cantado para agradar-Lhe, mas este devoto está cantando para agradar a Deus. 

Isso faz toda a diferença!’” 

 

   *   *   * 

 

Algumas vezes, Baba brinca e joga com as palavras para explicar uma ideia com 

profundo efeito. Temos aqui alguns exemplos: 

“Um homem egocêntrico não pode atingir o Supremo. Portanto, devemos cultivar uma 

mente ampla e buscar servir, de maneira desinteressada, nossos companheiros. Mesmo 

na busca de mukti – liberação, é preciso não estar preocupado somente consigo mesmo. 

Estar preocupado somente com ‘naa mukti’ (‘minha liberação’, em télugo) – conduzirá 

somente a ‘na mukti’ (‘nenhuma liberação’, em sânscrito).” 

Em uma alusão ao homem moderno, que sabe como dividir o átomo, mas não tem amor 

em seu coração, Baba diz: “Precisamos atualmente de uma ciência que possa promover 

o amor. Mas hoje, em vez de espírito (spirit, em inglês) de amor, estamos 

testemunhando somente a separação (split) do amor! Imaginem qual deveria ser o 

estado do homem em uma era em que ciência e civilização progrediram a um grau bem 

além de qualquer coisa concebível em uma era anterior. Porém, nas chamadas eras 



165 
 

escuras, sem qualquer conhecimento da ciência e tecnologia, o homem teve uma vida 

mais feliz e mais nobre. Atualmente, o homem se envolve em uma crueldade pior do 

que a dos animais. O homem perdeu a reverência pela vida. Onde está, então, o nosso 

muito alardeado progresso da civilização?” 

 

Todos clamam pela paz de mente, mas poucos sabem como obtê-la. Bhagavan ensina-

nos, de maneira muito simples, o segredo da paz: “As pessoas dizem ‘Eu quero paz’. Ao 

retirar as duas primeiras palavras da frase, o que resta é a ‘paz’. Mas ninguém quer 

desistir do ‘eu’ – ego –, ou do ‘quero’ – desejo. Então, como obter a paz (peace)? 

Conseguirão somente pedaços (pieces, em inglês).” 

Enaltecendo a importância de kshama – fortaleza ou paciência – na vida do homem, 

Baba diz: “As escrituras relacionam kshama com verdade, retidão, sabedoria, sacrifício 

e alegria. Sem kshama, o homem não pode ser feliz nem mesmo por um kshana (um 

momento). Ela promove qualidades divinas. Revela a Divindade interior.” 

 

Não podemos impressionar a Deus com a nossa riqueza, posição ou bravura física. 

Bhagavan declara: “O Senhor considera a sua bhakti (devoção) – e não a sua shakti 

(força). Ele zela pela sua guna (virtude) – e não pela sua kula (casta). Ele olha para o 

seu chittam (coração) – e não para a sua vittam (riqueza)”. 

 

Bhagavan explica: “Para realizar qualquer objetivo, é necessário tanto krishi – 

autoesforço – como kripa – graça divina. Os dois são como os polos negativo e positivo 

de um imã. É preciso orar com fé pela graça. Aquele que buscar a graça com 

sinceridade a alcançará!”. 

 

Bhagavan, nesta frase, ridiculariza a superficialidade e a falsidade da devoção nos 

tempos modernos: “O Senhor está sempre pronto a responder às preces dos devotos. 

Mas o que é visto como devoção (devotion) atualmente é somente um oceano profundo 

(deep ocean) – a imersão no oceano da vida mundana. As pessoas falam sobre o Divino 

(Divine), mas estão interessadas somente no vinho forte (deep wine). Falam de 

compaixão (compassion), mas estão preocupadas somente com a moda (fashion). Falam 

sobre cooperação (co-operation), mas conhecem somente operações (operation)! 

Atualmente, a devoção foi reduzida a um espetáculo pomposo”. 

 

Aqui temos mais algumas frases profundas de Bhagavan, que contêm em si a magia da 

brincadeira na escolha de palavras: 

“O amor vive de dar (giving) e perdoar (forgiving); o ego vive de tomar (getting) e 

esquecer (forgetting).” 

“Propriedades (properties) não são laços apropriados (proper ties).” 

“A morte da mente (die mind) é algo mais valioso do que um diamante (diamond).” 

“Quando a filosofia (philosophy) degenera em ginástica intelectual, torna-se perda total 

(full-loss-ophy).” 
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“Somente um verdadeiro sevak – servidor – pode se tornar um bom nayak – líder.” 

“Você pode aspirar a se tornar Shankara – Deus – somente se for um verdadeiro 

kinkara – servo.” 

 

   *   *   * 

 

O Divino Mestre vem para realizar e não para destruir. As escrituras das diferentes 

religiões nada mais são do que revelações do mesmo mestre feitas para povos de terras 

diferentes, em diferentes épocas. Mas, com o passar do tempo, as escrituras são 

interpretadas, reinterpretadas e, muitas vezes, mal interpretadas por interesses 

paramentados, ou estudiosos intelectuais secos e sem experiência espiritual. Essas más 

interpretações encobrem seu significado verdadeiro com muita poeira e névoa. Quando 

o mestre surge novamente no mundo e fala sobre as verdades eternas, elas brilham forte 

em sua prístina simplicidade. Ele lança uma nova luz sobre as escrituras antigas, 

revelando-as em seu verdadeiro espírito. 

Bhagavan destaca que a essência da Bhagavad Gita está expressa na primeira metade da 

primeira linha da primeira estrofe – Dharmakshetre Kurukshetre. Com uma pequena 

rearrumação da frase, Ele revela que a Gita exalta o homem a ‘kshetre kshetre dharmam 

kuru’ – ‘em todos os campos ou aspectos da vida siga o dharma’. Novamente, juntando 

a primeira palavra da primeira estrofe e a última palavra da última estrofe da Gita, Ele 

ensina a essência dessa escritura: ‘mama dharma’ – ‘meu dharma’. 

 

“Quando alguém Me oferece com devoção uma folha, flor, fruto ou água, Eu aceito”, 

declara o Senhor na Gita. “O que é importante na oferenda é o sentimento de devoção e 

não a parte material, que é somente um símbolo.” Bhagavan Baba diz mais: “O que é 

essa folha? Não é a folha comum que você vê à sua volta; essa palavra, em seu 

significado profundo, refere-se ao seu próprio corpo. A flor é a flor do seu coração. O 

fruto é o fruto da sua mente. Água não é a água da torneira ou do rio; são as lágrimas de 

alegria brotando de dentro de um coração sincero e devotado”. 

No Adhyatma Ramayana é dito que Rama perdeu todo encanto pela vida quando era um 

menino de quatorze anos, o que deixou confusa e consternada a mente de Seus pais e 

dos outros. Baba revela: “Após uma longa peregrinação aos santuários e locais sagrados 

do país, Rama, antes de completar quatorze anos, passou alguns anos em solidão, em 

aparente introspecção. Não apreciava os alimentos e trajes reais. Não se interessava por 

pessoas nem por coisas materiais. Balançava seus dedos e mãos e ria sem uma razão 

aparente; escrevia coisas no ar com Seus dedos!.. Em resumo, Seus atos e movimentos 

eram exatamente os mesmos que os Meus, quando estava no início da adolescência. O 

sábio Vasishta tentou trazer Sua mente para a normalidade. Mas era somente um estágio 

pelo qual todos os Avatares passam, imediatamente antes de aventurarem-se na tarefa 

pela qual vieram. Durante aquele período, o Avatar estava redigindo Seu plano mestre. 

No final daquele período, o sábio Vishwamitra surgiu no cenário e pediu ao Rei 

Dasharatha que enviasse Rama junto com ele para salvar os eremitas dos demônios que 
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profanavam os ritos védicos no eremitério. Então, o plano divino começou a desenrolar-

se.” 

Somente um Avatar pode compreender outro Avatar. Ninguém mais poderia desvendar 

aquele comportamento estranho de Rama. 

No Purusha Sukta, é dito que Vishwa Virat Purusha – a Pessoa Cósmica – possui mil 

cabeças, mil olhos e mil pés. Baba explica: “Vishwa Virat Purusha não é uma figura 

retratada por um pintor como Ravi Varma; não é uma pessoa descrita por um poeta. 

Esta é a Divina Pessoa Cósmica que permeia todo o universo e manifesta-Se em 

milhares de formas. Significa também que todo o universo nada mais é do que a 

manifestação do Divino”. 

As Upanishads declaram: “O homem só pode atingir a imortalidade por meio de tyaga 

– renúncia – e não através de riqueza, prole ou ritos”. Qual é o verdadeiro tyaga? 

Bhagavan responde: “Tyaga, a renúncia, não é afastar-se do lar e da casa e ir para a 

floresta. O verdadeiro tyaga, que conduz ao yoga (União com o Divino), consiste em 

abrir mão dos desejos egoístas e inferiores. Significa que é preciso sublimar todos os 

pensamentos, palavras e atos como uma oferenda a Deus. Para fazer isso, é preciso 

cultivar prema. Prema floresce na renúncia.” 

Referindo-se à prática malévola de sacrifício animal, que algumas pessoas ignorantes 

associam a algumas práticas religiosas, Baba diz: “O que deve ser sacrificado não é o 

pobre animal, mas a animalidade em você.” Tecendo considerações sobre o 

Aswamedha Yaga – o Sacrifício do Cavalo, Ele esclarece: “Aswamedha Yaga não 

significa o ritual de matar um cavalo. Aqui ele simboliza a mente, que é instável e 

irrequieta como as pernas, cauda ou orelhas de um cavalo. O verdadeiro Aswamedha 

significa sacrificar a mente irrequieta e dedicá-la a Deus para que se torne estável e 

calma. Os termos utilizados nas escrituras possuem vários sentidos; é difícil 

compreender seu significado profundo. Você consegue descobrir o significado correto 

somente tendo como base os princípios sublimes do Sanathana Dharma, como verdade, 

retidão, paz, amor e não-violência. Ouça o significado profundo dos aforismos védicos, 

dos rituais e das injunções das escrituras com uma concentração não-egoísta, pura e 

alegre. Abrigue-as no coração para praticá-las na vida diária e partilhá-las com outras 

almas sinceras”. 

 

   *   *   * 

 

Segundo Bhagavan Baba, o conhecimento que não é colocado em prática é fútil; 

somente pela prática colhemos os benefícios do conhecimento. Ele pergunta: “Pode a 

mera informação a respeito de uma lâmpada remover a escuridão? Um livro sobre a arte 

de cozinhar aplacará a fome? Um tratado sobre economia mitigará os sofrimentos do 

pobre? Pode alguém livrar-se de uma doença somente ouvindo a respeito da eficácia de 

um remédio? O mero estudo das escrituras afastará a ignorância?” E Ele próprio 

responde: “A recompensa por se obter conhecimento e não colocá-lo em prática é um 

grande zero”. 
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O aspecto da prática é muito importante nos ensinamentos de Baba. Na conclusão da 

Quarta Conferência Mundial das Organizações Sri Sathya Sai, em novembro de 1985, 

Ele deu ao mundo os ‘Dez Princípios para Atingir a Divindade’: 

 

1. Amem e sirvam a Mãe Pátria; não critiquem ou prejudiquem a Pátria dos outros.  

2. Respeitem todas as religiões; cada uma é um caminho para o Deus único. 

3. Amem todos os seres humanos sem distinção; saibam que a humanidade é uma única 

comunidade. 

4. Mantenham seus lares e arredores limpos; isso promoverá a saúde e a felicidade para 

você e para a sociedade. 

5. Não deem esmola quando mendigos esticarem a mãos pedindo moedas; ajudem a 

tornarem-se autodependentes. Forneçam alimento e abrigo, amor e cuidado para os 

doentes e idosos. 

6. Nunca tentem os outros oferecendo suborno; não se rebaixem aceitando suborno. 

7. Não fomentem o ciúme, o ódio ou a inveja por qualquer motivo. 

8. Não dependam dos outros para suprir suas necessidades pessoais; tornem-se seu 

próprio servo antes de tentar servir aos outros. 

9. Observem as leis do Estado e sejam cidadãos exemplares. 

10. Adorem a Deus e abominem o pecado. 

 

Falando aos alunos do Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, em Brindavan, no 

dia 29 de dezembro de 1985, Bhagavan disse: “Para o indivíduo desenvolver a moral e a 

força mental é preciso que pratique sadhana para disciplinar a mente. Para tal propósito, 

é preciso promover dez tipos de pureza”.  

Estes dez princípios formam uma orientação importante para toda a juventude. São eles: 

 

1. A primeira é a pureza do lugar onde vivem. O quarto deve estar limpo e livre de toda 

impureza. Quadros ou outros objetos expostos devem transmitir paz e pensamentos 

puros. Objetos que fomentem a agitação e maus pensamentos não devem entrar. O lugar 

onde vivem e estudam deve ter uma atmosfera sátvica. 

2. Devem se esforçar para criar uma atmosfera harmoniosa em sua família. Conflitos na 

família levarão a uma atmosfera incompatível e imprópria para se viver e estudar. 

3. Devem evitar comer alimentos tamásicos e rajásicos. Significa que não devem comer 

alimentos excessivamente amargos, picantes ou condimentados; também devem evitar 

alimentos não vegetarianos. Os alimentos vegetarianos e sátvicos são os mais 

apropriados a uma vida saudável e sagrada. 

4. Os líquidos devem ser puros e sátvicos. Não devem consumir bebidas alcoólicas. 

5. Devem esforçar-se para cultivar bons sentimentos e pensamentos, afastando os maus. 

6. Se querem desenvolver pensamentos e sentimentos puros, é necessário que 

direcionem seus olhares somente para visões que conduzam a eles. Visões erradas 
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incitam sentimentos errados. Srishti (criação) depende de drishti (visão). Devem 

considerar cada mulher idosa como sua mãe, e as mais novas como suas irmãs. 

7. Os livros que vocês lerem devem ajudá-los a cultivar a pureza em suas vidas. Evitem 

aqueles que incitem sentimentos errados em vocês. Livros de assuntos não literários não 

afetarão seu caráter, mas sejam seletivos no estudo dos livros de literatura. Se algum 

livro impróprio for prescrito para ser estudado, trate-o somente como um texto escolar, 

e não como um guia para a sua vida. 

8. Vocês devem ser seletivos nas atividades de serviço nas quais se envolvem. Essas 

atividades devem ajudá-los a cultivar a pureza e a trazer alegria; o serviço realizado 

deve também fazer felizes aqueles que recebem o seu serviço. Para isso, vejam a pessoa 

a quem atendem como uma personificação do Divino. Escolham servir aos ‘daridra 

Narayana’ (Deus na forma dos pobres e necessitados), já que eles também são reflexos 

do Divino. 

9. Devem praticar sadhana – disciplinas espirituais – regularmente. Somente então 

poderão manter uma mente pura. A essência de todo sadhana é desenvolver um amor 

puro e não-egoísta por todos, e ver o Divino em todos e em tudo. 

10. Devem escolher a profissão correta, que seja adequada a vocês. É a nação ou a 

comunidade que os auxiliam a ganhar seu sustento. Portanto, devem buscar 

oportunidades de beneficiar a comunidade. Devem cuidar para serem sempre íntegros, 

justos, verdadeiros e corretos na realização de seus deveres”. 

 

Além dos ditames gerais para uma vida feliz e proveitosa, que se aplica a toda a 

humanidade, Bhagavan também dá aos aspirantes diligentes orientações bem práticas, 

adaptadas a uma situação específica. Temos aqui um exemplo: “Quando descobrir que a 

ira está crescendo em você, você pode afastar-se do local para que tenha um tempo para 

esfriar suas emoções; ou pode beber um copo de água fria e sentar-se em silêncio; ou 

fazer uma caminhada para controlar a raiva; ou simplesmente sentar-se diante de um 

espelho e olhar para seu rosto; ou então entoar cantos em louvor ao Senhor”. 

 

   *   *   * 

 

Bhagavan é um Mestre da Síntese. Em Seus ensinamentos encontramos ‘Sarva Dharma 

Samanvaya’ e ‘Sarva Yoga Samanvaya’ – uma mistura harmoniosa de ‘todas as 

religiões’ e de ‘todos os caminhos’. Aparentes contradições nos diversos princípios e 

práticas das religiões desaparecem quando Baba indica o fio comum do amor abnegado 

e da sabedoria unificadora que percorre todas elas. As aparentes diferenças na 

abordagem dos vários caminhos se desfazem na deslumbrante luminosidade da 

experiência intuitiva da unicidade que Ele transmite a todos em Sua presença. Para Ele, 

o aspecto material e o espiritual da vida humana não possuem uma existência separada; 

ambos fundem-se em uma sinfonia celeste de uma abordagem integrada da vida, que 

floresce na ‘imensa alegria da existência’ no plano divino. No caminho dourado 

mostrado por Bhagavan, as barreiras ilusórias entre ciência e espiritualidade são 

desfeitas para permitir uma busca unificada pela Verdade. 
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O ensinamento final de Bhagavan Baba é: “Minha vida é a Minha mensagem”. O 

exaltado livro de Sua vida exemplar – que se desvela a cada dia em nossa própria época 

– está aberto a todos pela eternidade. 
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Apêndice 

Cronologia de Eventos na Vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba (1980 a 1985) 

 

1980 

Fev 10 O encontro do Círculo de Estudos Sri Sathya Sai sobre educação é 

realizado em Brindavan. 

Fev 17 Bhagavan visita a Faculdade Sri Sathya Sai para mulheres, Anantapur. 

Fev 18 Discurso no Círculo de Estudos Sathya Sai organizado em Bangalore. 

Mar 07 Baba revela sua forma Dattatreya em Ooty durante uma sessão de fotos 

com alunos do Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Ooty. 

Mar 25 Festival ‘Sri Rama Navami’ é celebrado em Brindavan. 

Jun 01 Bhagavan inicia Sua visita a Jammu e Caxemira via Hyderabad, Délhi. 

Jun 06 Bhagavan materializa o sphatika linga de Amarnath e o ídolo 

Lakshminarayana de Badrinath em Dachigam, a 24 quilômetros de 

Srinagar. 

Jun 07 Em Pahalgam, Bhagavan materializa o sagrado Srichakra e os lingams dos 

famosos templos em Chidambaram e Kedarnath. 

Jun 18 Baba retorna a Brindavan via Délhi, Bombaim. É lançada a pedra 

fundamental para o salão em Dharmasketra, Bombaim. 

Jul 10 Discurso na Faculdade Sri Sathya Sai, Brindavan. 

Jul 13 Discurso no albergue da Faculdade, Brindavan. 

Jul 27 Festival do Gurupurnima em Prasanthi Nilayam. 

Ago 08 Bhagavan inaugura o novo edifício do Sri Sathya Sai Vidya Vihar em 

Ooty. 

Ago 13 Discurso no albergue, Prasanthi Nilayam. 

Set 21 Discursos no albergue, Prasanthi Nilayam. 

Nov 01 O Governo de Andhra Pradesh forma nova divisão administrativa chamada 

Sri Sathya Sai Taluk que inclui Puttaparthi e cerca de 100 aldeias 

próximas. 

Nov 08 Tem início o akhanda bhajan global no segundo sábado do mês de 

novembro. 

Nov 18 Bhagavan inaugura o novo edifício da faculdade em Prasanthi Nilayam. 

Nov 19-21 Terceira Conferência Mundial das Organizações Sri Sathya Sai Seva, em 

Prasanthi Nilayam. 

Nov 23 Celebrações do 55
o 
aniversário de Baba. 

Dez 03 Festival judeu das luzes – Hanukah – é celebrado em Brindavan. Bhagavan 

permite que o símbolo judeu seja incluído no emblema do Sarva Dharma 

usado em todos os centros no mundo. 
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Dez 24 Bhagavan inaugura o novo edifício do albergue para rapazes em Prasanthi 

Nilayam. 

Dez 25 Nasce a Escola Primária Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam. Os devotos 

celebram o Natal na Presença do seu Mestre. 

 

1981 

Jan 04 Baba inaugura o escritório central do Conselho Mundial da Organização 

Sri Sathya Sai, em Prasanthi Nilayam. 

Jan 14 Bhagavan concede um estatuto permanente às Organizações Sri Sathya Sai 

Seva do mundo, administrado pelo Sri Sathya Sai Central Trust. 

Jan 19 O mandir Sundaram é inaugurado em Chennai. Tendo como modelo o 

mandir de Prasanthi Nilayam, “Sundaram” é uma joia da arquitetura; um 

edifício de dois pavimentos, com cúpulas laterais, uma gopuram
30

 no 

centro, e uma sacada no primeiro andar. É o terceiro da série de centros 

espirituais estabelecidos por Bhagavan. O primeiro foi o mandir em 

Dharmakshetra em Andheru, Mumbai – recebeu o nome de “Sathya Deep” 

– o segundo foi o mandir em Hyderabad com um domo impressionante 

representando um Shivalinga e apropriadamente nomeado de “Sivam”. 

Jan 22  Bhagavan viaja de Chennai para Mumbai. Uma nova construção é 

inaugurada por Baba para abrigar os alunos da crescente escola primária, 

secundária e técnica que serve às crianças de Andheri e áreas vizinhas. 

Jan 23 Inauguração do Instituto para treinamento de professores de Educação em 

Valores Humanos, em Bombaim. 

Fev 05 Criação do “Kingdom of Mother Sai” – uma organização de alunas 

formadas na Faculdade de Anantapur. 

Mar 01 Inicia-se a publicação do Vidya Vahini como uma série na revista mensal 

Sanathana Sarathi. 

Mar 07 Visita a Hyberabad. 

Mar 08 Bhagavan lança a pedra fundamental do novo complexo para abrigar o Sri 

Sathya Sai Vidya Vihar, em Mehedipatnam, Hyderabad. 

Mar 09 Bhagavan visita a Escola Especial para Crianças com Retardamento e 

lança a pedra fundamental do V.D. Prasada Rao Memorial Building, em 

Hyderabad. Volta a Prasanthi Nilayam no dia 9. 

Abr 05  A publicação do ‘Sathya Sai Vahini’ é lançada por Baba no dia do Yugadi 

(Ano Novo) em Prasanthi Nilayam. 

Abr 12 Discurso no albergue da Faculdade, Brindavan. 

Abr 13 O Festival ‘Sri Rama Navami’ é celebrado na divina presença no Golden 

Jubilee Hall, Lalbagh, Bangalore. 

                                                           

30
 Gopuram é uma estrutura característica de templos; consiste em uma espécie de torre em forma de 

pirâmide, ornamentada com esculturas e entalhes. Funciona também como portal. 
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Abr 19 O Círculo de Estudo Sri Sathya Sai, Bangalore, organiza e conduz aulas 

particulares gratuitas especiais para cerca de 250 alunos de Comércio – 

rapazes e moças – de faculdades da cidade. Bhagavan inspira-os com um 

discurso de noventa minutos em Brindavan. 

Mai 11 Visita a Bombaim. 

Mai 14 Baba voa de Bombaim a Vijayawada e chega a Rajamundry via Eluru e 

Kovvur. 

Mai 15 Bhagavan aceita o Sri Sathya Sai Gurukulam, Rajamundry, em Sua 

organização. 

Mai 17 Um curso de orientação de dez dias em EVH para professores em 

treinamento é  inaugurado por Baba em Lalbagh, Jubilee Hall, Bangalore. 

Jun 15 A missão educacional de Bhagavan expande-se com a inauguração da 

Escola Primária e da Escola de Segundo Grau Sri Sathya Sai, em Prasanthi 

Nilayam. 

Jun 27 Discurso para os membros do ‘Kingdom of Sathya Sai’ e ‘Kingdom of 

Mother Sai’. 

Jul 04 Baba fala aos Seus professores da Escola Primária, em Prasanthi Nilayam. 

Jul 17 Devotos celebram o festival de Gurupurnima em Prasanthi Nilayam, na 

presença do seu JagadGuru (mestre do Universo). 

Jul 18 Discurso para os membros do ‘Kingdom of Sathya Sai’ (alunos formados 

nas Faculdades Sathya Sai). 

Ago 01 Bhagavan inaugura campos de treinamento para professores Balvikas 

estrangeiros. 

Ago 06 Os campos de treinamento terminam, e Bhagavan sai para Brindavan ao 

meio-dia. 

Ago 29-31 Um seminário sobre “Orientação de Valores para a Educação Superior” é 

conduzido em Brindavan. 

Set 30 Dia do jubileu de prata do Hospital Sathya Sai, celebrado no 

Purnachandra. 

Out 02 Celebração de Dasara (festival da Mãe Divina) junto com o ‘Veda 

Purusha Saptaha Jnana Yajna’. 

Out 08 No dia de Vijaya Dashami, Bhagavan anuncia o nascimento do Instituto de 

Ensino Superior, com status de Universidade Autônoma (Deemed 

University). É realizado o Bhumi Puja (cerimônia de consagração do local) 

para o Bloco Administrativo da Universidade. 

Out 26 Deepavali (festival das luzes) em Prasanthi Nilayam. 

Nov 06 A encantadora aldeia de Sathya Sai Grama, abrigada aos pés das Colinas 

Nandi, é abençoada com Bhagavan Baba presidindo o Bhumi Puja para o 

prédio da Faculdade Júnior – uma parte do campus educacional em 

Muddenahalli. 

Nov 14 Akhanda bhajan global. 



174 
 

Nov 19-21 Quinta Conferência Nacional (Índia) do Sri Sathya Sai Sevadal. 

Nov 22 Inauguração formal do Instituto de Ensino Superior com o status de 

“Deemed University” pelo Ministro da Justiça da Índia, Sri Y.V. 

Chandrachud. É aberto o prédio da Escola Secundária, em Prasanthi 

Nilayam. 

Nov 23 Celebrações do 56
o
 aniversário de Baba. 

Nov 26 Discurso inaugural no Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior. 

Dez 24 A véspera do Natal é pela primeira vez celebrada no ‘Round block’ 

(complexo de construções redondas dentro do Ashram). 

Dez 25 Celebração do Natal. 

 

1982 

Jan 14 Baba discursa no albergue da Faculdade, Brindavan. 

Jan 21 Visita a Madras. 

Jan 22 Quarta Conferência de Estado da Organização Sri Sathya Sai Seva, de 

Tamil Nadu, em Abbotsbury, Madras. 

Jan 24 Visita a Neyveli. 

Jan 26 Bhagavan vai a Bombaim. 

Jan 27 É realizado uma grande assembleia balvika em Bombaim. 

Fev 04 Bhagavan inaugura o novo prédio da Escola Primária, em Sigehalli – 

próximo a Brindavan – que é adotada pela Faculdade Sathya Sai para seu 

desenvolvimento. 

Fev 22 Festival de Mahashivaratri, em Prasanthi Nilayam. 

Mar 26 É celebrado o festival de Yugadi, em Prasanthi Nilayam. 

Abr 02 Festival ‘Sri Rama Navami’, em Brindavan. 

Abr 03 Bhagavan inicia uma viagem por oito estados. 

Abr 04 Baba discursa para os funcionários do Governo de Andhra Pradesh, líderes 

do comércio e outros profissionais, no Ravindra Bharathi Hall, Hyderabad. 

Abr 05 Bhagavan abençoa a Escola Secundária ‘Sri Sathya Sai Bala Vihar’ com 

uma visita. 

Abr 06 Baba voa a Délhi. 

Abr 07  Bhagavan viaja de carro para o campus do Bharatiya Vidya Bhavan, Nova 

Délhi. 

Abr 08 Baba vai ao bhumi puja para a construção de uma escola que dará ênfase 

ao cultivo dos valores humanos como idealizado por Bhagavan. À tarde, às 

6h15min, Bhagavan dirige-Se a um grupo de intelectuais em Vigyan 

Bhavan, Nova Délhi. 

Abr 09 Ao amanhecer, Bhagavan viaja de carro para Rishikesh e depois para 

Mussorie, aos pés dos Himalaias. Para por alguns instantes em Ghaziabad, 

Meeerut, Rurki e Hardwar. Próximo a Rishikesh, Baba preside o bhumi 

puja para um Vedashastra Pathasala (centro de ensino védico) 
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administrado pela Organização Sri Sathya Sai de Uttar Pradesh. Após 

conceder o darshan em Dehra Dun, Bhagavan chega ao bangalô da 

Maharani de Jind, em Mussorie. 

Abr 11 Baba retorna a Délhi via Panipat e Karnal. 

Abr 12 Baba voa para Jaipur a partir de Délhi e visita a Faculdade para Mulheres 

Sri Sathya Sai, fundada por Ele no Rajastão. 

Abr 13 Baba vai a Bhopal saindo de Jaipur. 

Abr 14 Baba voa a Jamnagar partindo de Bhopal. 

Abr 15 Bhagavan abre o Sri Ranjit Sinhji Niradhar Ashram – um lar para idosos – 

em Jamnagar. Bhagavan retorna para Bangalore via Bombaim. 

Mai 12 Baba discursa na reunião do 14
o
 aniversário de Dharmakshetra. 

Mai 14 Bhagavan visita o Centro de Pesquisa Atômica em Trombay, Chembur, a 

convite especial. 

Mai 20-29 O segundo programa de treinamento de Educação em Valores Humanos é 

organizado em Vidyagiri, Prasanthi Nilayam. Bhagavan passa mensagens 

valiosas na maioria dos dias. 

Jun 06 Festival de Gurupurnima em Prasanthi Nilayam. 

Jun 08 Discurso no Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, Prasanthi 

Nilayam. 

Jul 1-2 Visita a Madras. 

Ago 12  Sri Krishna Janmashtami (Festival comemorando o nascimento de 

Krishna), em Prasanthi Nilayam. 

Ago 22 Festival de Sri Ganesha, em Prasanthi Nilayam. 

Set 01 Festival de Onam, em Prasanthi Nilayam. 

Out 01 A série Vidya Vahini é concluída, e a série Sutra Vahini é iniciada na 

revista Sanathana Sarathi. 

Out 21 Inicia-se o festival de Dasara, marcado pelo início do Veda Purusha 

Jnana Yajnam. 

Out 27 Vijaya Dashami celebrado em Prasanthi Nilayam. 

Nov 13 Akhanda bhajan global. 

Nov 15 Festival de Deepavali, em Prasanthi Nilayam. 

Nov 18 Devotos celebram Rathotsavam (Procissão da Carruagem). 

Nov 19-21 Décima Conferência das Organizações Sri Sathya Sai – Índia, realizada em 

Prasanthi Nilayam. 

Nov 20 Celebrado o dia anual do Hospital Sri Sathya Sai. 

Nov 22 Bhagavan, o Reitor, declara aberta a Primeira Convocação da 

Universidade e inaugura o Bloco Administrativo do Instituto de Ensino 

Superior Sathya Sai, no Vidyagiri. 

Nov 23 Celebrações do 57
o
 aniversário de Baba. 

Dez 01 Visita ao campus de Anantapur da Universidade. 

Dez 25 Celebração do Natal, em Prasanthi Nilayam. 
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Dez 30 Bhagavan discursa aos alunos em Brindavan. 

 

1983 

Jan 01 Discurso de Ano Novo no Instituto. 

Jan 08 Discurso no albergue da Faculdade, em Prasanthi Nilayam. 

Jan 16 No dia auspicioso de “Kanum Pongal”, Bhagavan Baba chega a 

Sundaram, hasteia a Bandeira de Prasanthi e inaugura o recém-construído 

Mandapam, “Shanti Vedika”, que serve como uma plataforma para o 

auditório a céu aberto, no pátio quadrangular em Sundaram. 

Jan 19 Bhagavan inaugura a faculdade do sindicato de comércio, iniciada pela 

associação de Empregados da Southern Railways, em Perambur. 

Jan 21 Baba parte de Madras para Bombaim. 

Jan 23 Bhagavan discursa na conferência regional do Lions Club, em Bombaim. 

Lança a pedra fundamental dos centros de treinamento da região para 

professores de EVH da escola primária. 

Fev 11 Festival do Mahashivaratri, em Prasanthi Nilayam. 

Fev 17 Bhagavavn abençoa as celebrações do décimo aniversário do NMKRV 

College for Women, em Jayanagar, Bangalore, e discursa para as alunas e 

docentes na faculdade. 

Mar 17 Upanayanam (rito de iniciação) coletivo para 680 meninos, em Prasanthi 

Nilayam. 

Abr 03 Baba viaja para Hyderabad partindo de Brindavan. 

Abr 06 Bhagavan chega de Vijayawada e declara aberto o magnífico novo mandir 

Sathya Sai Shanti Sudha, construído pelo Centro Sai do Distrito em 

Guntur. 

Abr 07 Bhagavan inaugura o novo albergue para alunos, construído no 

Gurukulam, em Rajamundry. Visita também Eluru e Kovvur. 

Abr 08 Swami parte cedo pela manhã para Hyderabad e retorna a Brindavan. 

Abr 21 Festival ‘Sri Rama Navami’, em Prasanthi Nilayam. 

Mai 06 Celebração do Dia de Easwaramma, em Prasanthi Nilayam. 

Mai 11 Bhagavan vai a Bombaim partindo de Brindavan. 

Mai 17 Bhumi Puja para a construção Trayee Brindavan. 

Mai 19 No Sathya Sai Grama, Muddenahalli, Bhagavan inaugura um 

acampamento espiritual e educacional para professores de Alike e 

Muddenahalli. 

Jun 16 Discurso no Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, Prasanthi 

Nilayam, por ocasião do início de um novo ano acadêmico. 

Jul 12 Bhagavan discursa no dia de Ramadã. 

Jul 22 Inauguração do Centro de Treinamento de Segurança em Prasanthi 

Nilayam. Bhagavan inaugura também um curso de treinamento de três dias 
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para uma força-tarefa especial chamada Bhadrata Dal, a qual controlará as 

multidões durante festivais e reuniões em massa, em Prasanthi Nilayam. 

Jul 24 O festival do Gurupurnima é celebrado em Prasanthi Nilayam. Baba 

inaugura o programa de Serviço Social no Instituto de Ensino Superior Sri 

Sathya Sai. 

Ago 14 Discurso no albergue da Faculdade, em Prasanthi Nilayam. 

Ago 14-18 Curso de treinamento para Professores Balvikas indianos e de outros 

países, em Prasanthi Nilayam. 

Ago 22 Festival de Onam em Prasanthi Nilayam. 

Ago 31 Sri Krishna Janmashtami é celebrado em Prasanthi Nilayam. 

Out 07 Celebrações de Dasara e preparativos para o Veda Purusha Saptaha Jnana 

Yajna. 

Out 30-31 Simpósio Internacional em Roma. 

Nov 12 Akhanda bhajan global. 

Nov 18  Rathotsavam. 

Nov 19-21 Conferência das Organizações Sri Sathya Sai – Índia. 

Nov 22 Segunda Convocação da Universidade. 

Nov 23 Celebrações do 58
o
 aniversário de Baba. 

Dez 25 Natal é celebrado em Prasanthi Nilayam. 

Dez 27 A Conferência Mundial de cinco dias dos professores e alunos Balvikas é 

inaugurada por Bhagavan Baba no Auditório Purnachandra. 

Dez 29 Reunião mundial dos alunos Balvikas. 

Dez 30 Bhagavan fala a alunos Balvikas e pré-Sevadal, e a professores no 

Auditório Purnachandra. 

 

1984 

Jan 13 Sankranthi e funções de encerramento do festival de esportes. 

Jan 18 Bhagavan visita Madras e vai até seis outros distritos: Trichy, Chengelpet, 

Madurai, Coimbatore, Periyar e Salem. Em Seu caminho para Sundaram, 

Bhagavan recebe recepções calorosas próximo a Chittoor, Walajah e 

outros locais. 

Jan 23 Deixando Madras de avião, Bhagavan pousa em Trichy; após o almoço, 

Baba e comitiva partem para Kodaikanal. 

Jan 26 Bhagavan vai a Mettur e, no caminho, visita Kangayam, Perundurai e 

Chennimalai. 

Jan 27 Baba visita Salem e volta a Brindavan via Krishnagiri. 

Fev 04 Bhagavan inaugura a Mostra de Ciências em Brindavan. 

Fev 05 Discurso aos pais no dia do aniversário do Albergue. 

Fev 09 Discurso no Auditório do Instituto, em Prasanthi Nilayam. 
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Fev 29 Bhagavan inaugura o novo prédio do Hospital Geral em Prasanthi 

Nilayam, no dia do Mahashivaratri. 

Mar 01 Termina a série Sutra Vahini e tem início o Lila Kaivalya Vahini no 

Sanathana Sarathi. 

Mar 11 Discurso no albergue da Faculdade, em Prasanthi Nilayam. 

Mar 19 Bhagavan inaugura um workshop de 5 dias sobre Reforma dos Exames, 

patrocinado pela Associação das Universidades Indianas, Nova Délhi, e o 

Instituto Sathya Sai. 

Mar 23 O discurso de encerramento do workshop sobre Reforma dos Exames é 

proferido no Instituto. 

Abr 02 Festival do Yugadi, em Prasanthi Nilayam. 

Abr 10 Festival ‘Sri Rama Navami’, em Brindavan. 

Abr 11 Bhagavan deixa Brindavan cedo, pela manhã, acompanhado de um grupo 

selecionado de devotos e chega a Vidya Vihar, Ooty, por volta das 

14h30min. 

Abr 13 Bhagavan inaugura o templo de Ganesha no dia do ano novo tâmil em 

Vidya Vihar. Materializa um yantra de ouro para ser colocado abaixo do 

ídolo. 

Abr 26 Bhagavan entra em Sua nova residência – Trayee Brindavan – em Seu 

ashram de Whitefield. 

Mai 06 Celebração do dia de Easwaramma em Brindavan. 

Mai 11 Baba visita Bombaim. 

Mai 12 Décimo sexto aniversário de Dharmakshetra. 

Mai 14 Baba discursa para milhares de membros da Câmara de Comércio Indiana 

no estádio de Brabourne, Bombaim. 

Mai 19 Visita a Hyderabad. 

Mai 20 Baba inaugura a Conferência Sevadal do Estado de Andhra Pradesh em 

“Sivam”, Hyderabad. 

Mai 29 Baba voa até Madurai e, depois, vai de carro a Kodaikanal. 

Jul 02 Tem início uma série de discursos sobre a Bhagavad Gita em Prasanthi 

Nilayam. 

Jul 13 Festival do Gurupurnima, em Prasanthi Nilayam. 

Ago 16  Bhagavan inaugura um novo prédio escolar em Bukkapatnam. 

Ago 19 Festival de Sri Krishna Janmashtami, em Prasanthi Nilayam. 

Ago 30 Festival de Sri Ganesh Chaturthi, em Prasanthi Nilayam. 

Set 07 Festival de Onam em Prasanthi Nilayam. 

Set 26 Celebração de Dasara tem início em Prasanthi Nilayam.  

Out 24 Festival de Deepavali em Prasanthi Nilayam. 

Nov 10 Akhanda bhajan global. 

Nov 15-17 Mostra de Atividades de Serviço Rural – Sathya Sai Seva Darshan. 
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Nov 18 Bhagavan preside a primeira Conferência Sevadal Internacional no 

Auditório Purnachandra, assistida por mais de 8.500 delegados Sevadal de 

toda a Índia e de 200 outros países. A conferência é encerrada no dia 21. 

Nov 22 Terceira Convocação da Universidade. 

Nov 23 Celebração do 59
o 

aniversário de Baba; é lançada por Baba a pedra 

fundamental de um planetário devidamente equipado. 

Dez 25 Celebração do Natal, em Prasanthi Nilayam. 

Dez 31 Discurso para os Professores Balvikas no mandir, por ocasião do primeiro 

Workshop Nacional para Educação em Valores Humanos. 

 

1985 

Jan 14 Festival de Sankranthi, em Prasanthi Nilayam. 

Jan 18 Visita a Madras partindo de Prasanthi Nilayam, via Anantapur e 

Madanapalle. 

Jan 21 Bhagavan consagra o ídolo de Thiruveedhi Amman – a Deusa Mãe – no 

templo renovado, na colônia de Tirumangalam, nos arredores de 

Annanagar. 

Jan 22 Bhagavan discursa para os trabalhadores Sai ativos de 300 aldeias 

adotadas de Tamil Nadu, em Sundaram. 

Jan 25 Bhagavan inaugura o Workshop sobre Saúde e Higiene para trabalhadores 

Sevadal em Abbotsbury. 

Jan 26-29 Visita a Bombaim e Akola. Bhagavan abre o Manava Abhyuduya Kshetra, 

que é parte de Dharmakshetra. O novo prédio é construído para abrigar o 

Instituto de Educação em Valores Humanos e também acomodar a Escola 

Técnica Sathya Sai. 

Fev 02 Bhagavan discursa para os residentes da aldeia de Nallathur, próximo a 

Thiruthani, Tamil Nadu, enquanto declara abertos vários prédios 

construídos pela Organização Sathya Sai local. 

Fev 17 Mahashivaratri, em Prasanthi Nilayam. 

Mar 20-21 Entrevista com educadores de Délhi. 

Mar 22 Festival do Yugadi, em Prasanthi Nilayam. 

Mai 04 Baba inaugura um acampamento de cuidados oftalmológicos gratuitos na 

Escola Secundária Easwaramma, organizado pela regional oeste da 

Organização Sathya Sai de Tamil Nadu, com a ajuda de um grupo de 

especialistas do Arvind Eye Hospital, Madurai. 

Mai 06 Celebração do Dia de Easwaramma, em Prasanthi Nilayam. 

Mai 13 Discurso para alunos em Prasanthi Nilayam. 

Mai 26 Bhagavan leva os alunos da Universidade a duas aldeias de 

Kammavaripalle e Ammagondapalem para realizar várias atividades de 

serviço. 
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Jun 01 Bhagavan inaugura o primeiro Seminário & Workshop Nacional sobre 

Educação em Valores Humanos no Auditório Purnachandra. 

Jun 12 Upanáyanam coletivo em Prasanthi Nilayam. 

Jul 02 O festival de Gurupurnima é celebrado em Prasanthi Nilayam. Bhagavan 

inaugura o novo prédio de dois andares para a Escola Primária na aldeia. 

Jul 07 Bhagavan discursa para residentes que se estabeleceram no ashram de 

Prasanthi Nilayam. 

Jul 11 Discurso no Auditório do Instituto. 

Ago 15 Bhagavan, no Instituto, discursa por ocasião das celebrações do Dia da 

Independência. 

Ago 28 Celebração do festival de Onam. 

Set 07 Festival de Sri Krishna Janmashtami. 

Set 18 Festival de Ganesh Chaturthi, em Prasanthi Nilayam. 

Nov 09 Akhanda bhajan global. 

Nov 14-16 Acampamentos médicos são organizados no Sri Sathya Sai Taluk. 

Nov 14 O impressionante palco-plataforma, com seu gopuram e imagens sagradas 

de Brahma, Surya, Chandra e Subrahmanya, devidamente chamado de 

Santhi Vedika – Tribuna da Paz – é formalmente inaugurado por 

Bhagavan Baba. 

Nov 16 Narayana-seva e Vastra-danam (serviço de oferenda de alimentos e 

roupas aos pobres) são realizados no estádio. Baba inaugura uma colônia 

de 60 chalés, a maioria construída como casas geminadas. A colônia 

recebe o nome de Karnam Subbammanagar. 

Nov 17 Bhagavan lança 90 livros publicados por ocasião do sexagésimo 

aniversário do Avatar. 

Nov 17 Baba inaugura a quarta Conferência Mundial das Organizações Sri Sathya 

Sai. 

Nov 18 Rathotsavam – Procissão da Carruagem. 

Nov 20 Bhagavan presenteia individualmente aos aldeões sessenta vacas leiteiras e 

suas primeiras crias no Hill View Stadium. 

Nov 21 Discurso de encerramento da Conferência Mundial. 

Nov 22 Quarta Convocação da Universidade. Baba inaugura o novo Teatro 

Espacial – o Planetário. 

Nov 23 Celebração do 60
o
 aniversário de Baba. 

Dez 05 Discurso no Auditório do Instituto, Prasanthi Nilayam. 

Dez 07 Bhagavan chega a Brindavan. 

Dez 08 Tem início uma semana de celebrações em Brindavan e Bangalore como 

parte das celebrações do 60
o 
aniversário de Baba. 

Dez 11 Discurso no Chowdaiah Memorial Hall, Bangalore. 

Dez 25 Celebração do Natal em Brindavan. 

Dez 29 Discurso no albergue da Faculdade, Brindavan. 


