É lindo ver como o Amor de Sai
continua atraindo milhares de
pessoas do mundo inteiro. Seu
Mahasamadhi tornou-se, mesmo
sem a Sua amada Forma física, um
importante local de peregrinação
espiritual conforme Ele havia dito
que se tornaria.

Shirdi Sai Baba,
Mahasamadhi, disse:

a

respeito

do

“Acredite em Mim, embora Eu deixe este corpo, Meus ossos em Meu Samadhi (túmulo) lhes darão
esperança e confiança. Não somente Eu, mas Meu sepulcro irá falar, se mover e se comunicar com
aqueles que se entregarem de todo coração a Mim. Não fiquem aflitos por Eu não estar presente
com vocês. Vocês ouvirão Meus ossos falando e discutindo a respeito de seu bem-estar. Mas sempre
se lembrem de Mim, acreditem em Mim de toda alma e coração, e vocês serão enormemente
beneficiados. (Sri Sai Satcharitra, cap. 25)

Nota: É válido relembrar que a palavra Samadhi possui diversos significados, porém, neste
contexto, ela quer dizer “unir, combinar-se”. Quando um Avatar ou um santo deixa sua forma
individual e se funde no Universal, chama-se este acontecimento de Maha-samadhi. O santuário
onde seus corpos são enterrados também leva esse nome.

“Quando o Deus sem forma assume uma forma, é natural que o ser humano medite sobre ela e O
adore naquela forma. As pessoas obtêm grande satisfação e experimentam a bem-aventurança
fazendo isso. Está tudo bem enquanto dura aquela forma. Uma vez que a forma divina deixa de
existir, o que você fará? A felicidade e a bem-aventurança derivadas da adoração de determinada
forma de Deus nasceu somente da sua ilusão. As vestimentas físicas duram por um determinado
período e então deixam de existir. Depois, a Divindade assume diferentes formas. Por exemplo,
você agora está apegado a este corpo físico.

Você adora este corpo e recebe grande satisfação e bem-aventurança por isso. Mas, depois de
algum tempo, este corpo pode desaparecer como o Avatar anterior. Então, vocês não devem ficar
tristes. Quando o divino Atma encarnado neste corpo físico alcança a sua morada eterna, é motivo
de alegria e não de tristeza. Pegue o exemplo de uma lâmpada elétrica. Cada lâmpada tem
voltagem separada, a qual dura por um determinado período de tempo. Os Avatares são como
essas lâmpadas elétricas. Terminado um período, Deus encarnou como muitos Avatares. Não seja
apegado a uma forma física de um Avatar em particular, mas a Divindade como Sem Forma, sem
atributos, Parabrahma, a qual se manifestou como diferentes Avatares em diferentes eras. Vocês
nasceram como um bebê e cresceram como uma criança, um jovem e uma pessoa idosa. Todos
esses diferentes estágios da vida são somente por um período limitado, mas vocês como indivíduos
estão lá em todas as diferentes etapas. Os Avatares vêm, cumprem as suas missões e desaparecem.
Por isso, vocês devem meditar na Divindade, a qual é verdadeira e eterna” (Divino Discurso 23/02/
2009)

“Procurem compreender que tudo no universo é permeado por Deus. O objetivo de toda a sua
educação é vivenciar Deus, presente em tudo e em cada ser. Atingir esse ideal deve ser o objetivo
das suas vidas. Fechem os olhos e contemplem a forma de Deus de sua preferência. Seja qual for a
Forma, é nessa Forma que Deus Se manifestará para vocês. Nunca pensem que Deus está em algum
lugar distante ou que esteja presente apenas em algum local em particular e não em outro. Ele está
presente em toda parte e permeia cada átomo do universo” (Divino Discurso 31/08/01)

“Eu afirmo que estou em tudo e em cada ser. Portanto, jamais sejam capciosos ou tenham ódio de
alguém. Espalhem o amor – sempre e por toda parte. Essa é a melhor maneira de Me reverenciar.
Não tentem Me quantificar ou Me avaliar – Eu estou além de sua compreensão. Orem ou venerem
para sua própria satisfação e alegria. É um erro dizer que Eu responderei apenas se for chamado,
ou que salvarei somente se for lembrado. Vocês já ouviram a declaração “Sarvathah paani
paadam” (Estou com os pés em toda parte)? Vocês podem ouvir Meus passos, pois Eu caminho com
vocês, ao seu lado, atrás de vocês. Quando clamam
em agonia: “Não ouvis a súplica do meu coração?
Vosso coração se tornou de pedra?”, Meus ouvidos
estarão lá para ouvi-los. Peçam para que Eu lhes
proteja como a um favorito. Meus olhos estarão lá
para guardá-los e protegê-los. Tenham incenso
para o culto e Eu sentirei seu perfume. Eu respondo
a qualquer Nome pelo qual Me chamem, a qualquer
pedido que Me façam com o coração puro e por um
motivo santificado. (Divino Discurso 07/09/1963)

“O homem tem conhecimentos a respeito de quase tudo, menos a respeito da morte. Por que uma
pessoa morre? Que benefício traz a morte? A resposta é: para que não morra mais. O homem nasce
para que não volte a nascer. Com o nascimento, ele adquire terras, riquezas, tecidos, grãos, bens
de conforto e de luxo, que julga lhe trarão felicidade e que, por isso, se tornam objetos de sua luta.
Mas o objetivo de compreender e assimilar Deus é esquecido. Talvez vocês perguntem: por que
buscar boa companhia, praticar boas ações, direcionar a mente para bons pensamentos? Vocês
prestam atenção às Minhas palavras, mas o que ganham agindo assim? Concordam que Eu lhes dou
felicidade, não é verdade? E o que Me dão em troca? Ofereçam-Me a prática daquilo que lhes falo.
Basta que pratiquem o que lhes ensino; isso é tudo que Eu peço. O homem não deve morrer como
um cão ou um gato. Ele deve partir deste mundo melhor, mais feliz do que quando aqui chegou,
cheio de gratidão pela oportunidade que lhe foi dada de encontrar Deus em tudo que viu, ouviu,
tocou, cheirou e provou. Em seu último suspiro ele deve se recordar do Senhor” (Sathya Sai
Speaks, V. III)

“A vida é eternamente perseguida pela morte. No entanto, as pessoas não toleram a simples
menção da palavra morte. É considerado mau agouro ouvir essa palavra. Qualquer coisa pode ser
incerta, mas a morte é certa. É impossível mudar essa lei. Por mais insuportável que seja, todos os
seres vivos receberam uma passagem rumo à morte no nascimento e cada momento se avança
cada vez mais próximo dela. O trem de samsara (vida) que você está viajando o está levando a esse
destino, quer você se sente quieto ou se deite ou leia ou medite ou cante na jornada. Reconheça
essa verdade e direcione sua mente para a boas tendências mentais (samskaras). Todos devem
examinar-se rigorosamente, detectar defeitos e se esforçar para corrigi-los. Quando as pessoas
descobrem e percebem seus próprios defeitos, é como renascer. As pessoas então começam de
novo, a partir de uma nova infância. Esse é o verdadeiro momento do despertar”(Prema Vahini,
capítulo 27)

“Saibam que o homem tem dentro dele todos os poderes que se possa pensar. Vocês devem estar
animados pelo sentimento de que a centelha divina está presente em todos os lugares e em todos
os seres. Se cultivarem sinceramente este sentimento serão capazes de, sem falhas, ter acesso total
ao divino poder dentro de vocês (...) O único desejo que vocês devem ter é o desejo por Deus.
Então Deus os protegerá o tempo todo e, finalmente, lhes dará a liberação.

Com Deus como seu amigo vocês certamente encontrarão a realização na vida. Aceitem
alegremente todos os testes a que Ele possa submetê-los, lembrando que todos eles são para o seu
próprio bem. Não importa quão difícil ou doloroso seja o teste, sempre repitam para vocês
mesmos: “Isto é bom para mim, isto é bom para mim”. Vocês devem ter fé total de que tudo o
que Deus faz é apenas para o seu benefício e bem-estar. Vocês têm uma doença e se submetem a
uma cirurgia. O médico corta seus órgãos com um bisturi afiado; ele faz isto não por raiva de vocês,
mas por que quer curá-los. Da mesma forma, entendam que Deus também os está curando por
amor a vocês; não há então espaço para lamentações e reclamações.

Quem é o maior e o melhor de todos os professores? Seu coração! Não o coração físico, mas o
coração espiritual. Vocês também precisam de um amigo. Qual o melhor amigo que poderiam ter?
Deus! Tomando Deus como seu amigo, seu coração como professor e o mundo como o grande livro
poderão adquirir todo o conhecimento que desejam.

Deus está em vocês, com vocês, acima, abaixo e em torno de vocês e sempre cuidará de vocês.
Vocês sabem por quê? Por que ele é seu melhor amigo. Os chamados amigos mundanos são
sempre egoístas e ‘têm seu próprio machado para cortar’, mas Deus não é assim. Ele é totalmente
livre de desejos e não espera nada. Apenas ajuda, sustenta e protege. E, em retorno, quer apenas
o seu amor. Ele não tem absolutamente nenhum desejo. O coração d’Ele é pleno de amor e
compaixão por Seus devotos. Isto é um reflexo do amor de Deus. Este tesouro de amor abnegado
está disponível em algum outro lugar, a não ser com Deus?” (Divino Discurso 20/05/00)

"(...) Enquanto o cântico Samastha Loka enchia o ar, Swami levantou ambas mãos. Mas não se
tratava do familiar Abhayahastha. ESTAVA SAUDANDO COM SUAS MÃOS UNIDAS! Parecia estar
enviando uma linda mensagem: "Saúdem a todos porque Deus está em todos". Ressoou em
meu coração o canto védico "Sahasra
sheersha Purusha" (esse hino diz que
Swami tem mil pernas, cabeças e
órgãos sensoriais, simbolizando o
fato de que Deus está em todos).
No costume indiano, essa saudação
é a maneira pela qual nos
despedimos depois de uma visita.
Meu cabelo fica em pé e minha pele
se arrepia quando percebo que
Swami tinha dado sinais do

Mahasamadhi. Mas eu não os vi! Swami diz "Pashyan Api Na Pashyati Mudho" (Tolo, vês mas não
vês). Essa era a minha condição.
Mas naquele dia eu tirei fotos. Hoje, ver as fotografias é muito consolador porque me diz que
Swami conhece Seus Planos. Mesmo quando Ele estava bem e faltava uma semana para que
fosse "internado" no hospital, Swami tinha deixado evidente para nós Sua decisão. E, ao nos
mostrar essa decisão, também nos mostrava Sua expectativa. Ele quer que nossas vidas sejam
Sua Mensagem, e um de Seus atos finais de bênção nos ensina que devemos ver Ele em todos,
tal como Ele vê a Si mesmo em todos. Devemos reverenciá-lO em todos, tal como Ele se
reverenciava em todos. Devemos amar a todos e servir a todos tal como Ele O fez. (...)
Prometamos a Ele, solenemente, que em nossas vidas estará implícita Sua Mensagem de Amor
puro por todos. E, enquanto uma lágrima desce por meu rosto, por meu sangue flui uma firme
resolução: amá-lO e vê-lO em todos! (Aravind Balasubramanya - Fotógrafo de Swami nos últimos
anos - http://media.radiosai.org/www/)

“Da mesma maneira que um pequeno pedaço de madeira se torna fogo quando entra em contato
com fogo, assim também quando vocês estiverem mentalmente perto de Mim, vocês se tornarão
divinos. Suas mentes serão iluminadas e dispersarão a escuridão da ignorância em vocês”. (Divino
Discurso 05/07/01)

