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Introdução
O tema “Morte” seguramente não se encontra entre os temas
mais populares e best sellers. É até considerado um mau agouro
pela maioria das pessoas. Entretanto, neste livro, o leitor se
debruçará sobre este tema, a partir de uma perspectiva
esclarecedora, rica e positiva. Ao longo de gerações, tornou-se
tradição evitar falar a respeito da morte. Quando alguém de um
ciclo de amigos e parentes morre, imediatamente, vê-se
enfatizada a tristeza, o pesar e as condolências. Pode-se também
dizer que, na cultura contemporânea, não há nada mais
inaceitável do que a morte. De modo inconsciente, também nos
fazemos de cegos para sua constante companhia. Basta olhar ao
redor e ver a assim chamada “morte” diariamente, evidenciada
sob diferentes aspectos, tais como nomes de ruas, instituições,
estátuas, monumentos, filmes, livros e fotografias que trazem à
baila ou homenageiam pessoas que já passaram por esta
misteriosa experiência. Simultaneamente, a cada minuto, outras
centenas de milhares de pessoas morrem nos cinco continentes,
sem que alguém se dê conta ou mesmo se interesse. Árvores
perdem suas folhas no outono, as flores da primavera logo
murcham e caem. Cada animal tem um tempo de vida e alguns
vivem muito pouco. Insetos pequeninos e até seres
microscópicos nascem e desaparecem aos milhões e a morte os
alcança a todos infalivelmente. Como algo tão onipresente pode
ser tão negado, rejeitado, suprimido e considerado antinatural? E
por que escolhemos não ver, não pensar e até fugir e, acima de
tudo... temer a morte? A resposta é simples: o conhecimento
sobre a morte é a “chave”, “o segredo” e o “trunfo” no jogo da
vida; a “última cena” de um filme dramático, intrigante,
empolgante e, conhecê-la antecipadamente, faria o jogo ou o
filme perder a graça. No jogo da vida, é preciso manter o sigilo,
dar continuidade e cultivar o suspense e a beleza do drama
divino. A morte como um fim, na verdade, não existe e algo
dentro de nós desconfia e reconhece isto, e este é o segredo e a
chave da vitória. A poderosa resistência e a negação da morte
encontram ressonância, respaldo e raiz no âmago de cada
indivíduo que se nega a acreditar na ilusão quando se lança

corajosamente nesta incerta, dolorosa e fantástica aventura do
viver, desconfiando do engodo e buscando libertar-se desta
divina miragem.
“A vida é um desafio, enfrente-o! A vida é um jogo, jogue-o!”,
afirma Sai Baba e a orientação para vencer o “jogo” vem a seguir,
na continuação deste axioma tão conhecido por seus devotos: “A
vida é um sonho, perceba-o! (ou desperte)” e “A vida é amor,
desfrute-o!”. O conhecimento espiritual que nos faz despertar
do sonho, e o puro amor que nos conduz ao sacrifício do ego são,
portanto, as cartas de maior valor neste divino jogo e desafio.
Sathya Sai Baba dirigia-se frequentemente a seus devotos,
exclamando: “Manifestações do Atma divino!”. Dizia-lhes
inúmeras vezes: vocês não são o corpo, não são a mente ou o
intelecto! Vocês não são os sentidos, as emoções ou o ego! Vocês,
na verdade, são o Atma, sem nascimento, sem fim e que
traduzimos como o Princípio Divino, o Princípio Vital, o Eu
Divino, o Eu superior, a Centelha Divina, entre outros nomes.
Todos os problemas humanos recaem, portanto, sobre uma única
questão: o esquecimento! O esquecimento daquilo que somos de
fato e que a inquirição sobre a morte estimula a lembrar: o
homem é, em essência, divino. Ele é a manifestação do próprio
Deus, o Uno Sem Segundo, o Supremo, Absoluto e Indivisível, a
Eterna Existência, Consciência e Felicidade, do qual todas as
outras coisas são reflexos e sombras. A compreensão deste
Princípio Vital resulta na libertação do apego, do medo e seus
derivados, bem como do sofrimento e da dor. Assim, somente o
autoconhecimento e o seu fruto, o amor, pode dissipar as nuvens
da ilusão que a morte simboliza.
Invariavelmente, adia-se refletir sobre a morte até que chegue a
velhice, mas esta temida lembrança é, na verdade, uma eficaz
ferramenta e disciplina espiritual, uma vez que faz pensar sobre
a fragilidade do corpo, a importância que se deve dar ao
implacável tempo que não se deve desperdiçar, a busca das
respostas às questões fundamentais: Quem sou eu? De onde vim?
O que estou fazendo aqui? Para onde vou? A lembrança da morte
e a inquirição sobre o seu verdadeiro significado devem,
portanto, estar sempre diante dos olhos da memória, enquanto

se é ainda jovem, forte e apto a concluir a jornada da vida,
apontando para o prazo de validade do corpo, para a realização
dos deveres e o cumprimento da missão que a cada um foi
confiada, sem atrasos, pois o corpo e seus maravilhosos
instrumentos perdem gradualmente suas funções, à medida que
se enfraquecem no processo do tempo.
Os 108 textos a seguir, uma coletânea de fragmentos dos
ensinamentos de Sathya Sai Baba, proferidos e escritos ao longo
de Sua vida, são peças de um quebra-cabeças que, uma vez
corretamente encaixadas, nos orientarão como um precioso e
minucioso mapa, permitindo-nos navegar seguros nesta divina
odisseia de autoconhecimento, conduzindo-nos, afinal, da
ignorância à iluminação e da morte à imortalidade.
Deusdeth Jr
Cidade do Porto, maio de 2020

Nunca se esqueçam de Deus.
Nunca acreditem ser este mundo a Realidade.
Nunca tenham medo da morte.
(Sai Baba*)

*Sathya Sai Baba foi um Guru, Líder Espiritual e Educador
nascido no sul da Índia, reconhecido e reverenciado como um
Avatar por milhões de pessoas em todo o mundo. Cientistas,
religiosos, acadêmicos, filósofos e leigos O vivenciaram como
uma Manifestação Divina Plena, cujos poderes e conhecimento se
mostraram ilimitados. Sua missão principal foi o
restabelecimento do Dharma através da prática da Verdade, da
Retidão, da Paz, do Amor e da Não Violência.

A morte não deve
promover o medo.
A investigação sobre a morte
é, de fato,
a investigação
sobre sua própria realidade.
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A investigação sobre a morte é o primeiro
princípio da disciplina espiritual. Sem ela, é certo
que o homem sucumbirá à falsidade, perseguindo os
objetos de prazeres sensoriais e tentando acumular as
riquezas materiais deste mundo. A morte não é nenhuma
calamidade ameaçadora; ela é um passo dentro do
auspicioso esplendor do além. Ela é inevitável, não pode
ser subornada, adiada por certificados de boa conduta ou
pela maior das cartas de recomendação. Uma vez nascido,
a morte é um fim inevitável. Contudo, é possível escapar do
nascimento e, por conseguinte, da morte, porque o
nascimento é consequência do carma. Pratiquem o carma
(a ação) que não gera nenhuma sequela, nem
consequências posteriores, que depois terão que ser
vividas e, assim, vocês não terão que nascer novamente.
Envolvam-se em atividades por mera obrigação; ou como
oferta de adoração a Deus; então, estas atividades não
poderão gerar nenhuma consequência posterior. (Trechos do
discurso de 18/07/1970)

02

Todo mistério latente na existência humana está
enredado na investigação sobre a morte. A glória e
a majestade do Divino são plenamente reveladas somente
quando a morte é investigada. Dentre as três bênçãos que
Nachiketa pediu a Yama, o Deus da Morte, a principal
relacionava-se à morte de acordo com a Kathopanishad
(escritura sagrada). “O homem existe após a morte? Alguns
declaram que sim, outros que não. Cada um argumenta
como melhor lhe parece. Qual destas opiniões é
verdadeira? Resolva este problema para mim”, suplicou
Nachiketa e insistiu numa resposta. Yama tentou evitar sua
súplica. Ele disse: “Filho! Nachiketa! Isto é um mistério
insolúvel. Os textos sagrados tratam-no como o mais sutil
dos sutis. Eu acho impossível fazer até mesmo os deuses
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compreenderem este fenômeno. Não obstante, você está
suplicando por esta dádiva. Por que se preocupar com este
problema? Você é apenas um garoto inocente. Merece
viver longamente, deleitando-se com muitos eventos
felizes. Vou proporcionar-lhe, como dádiva, grandes
riquezas; aceite-as e leve uma vida de felicidade
inigualável. Peça qualquer porção de prazer material e ele
será seu. Venha! Peça e alcance o cume da alegria”.
Nachiketa, porém, retrucou: “Dharmaraja! Seja qual for a
vastidão das riquezas e o prazer das experiências que
proporcionam, elas têm que receber seu impacto sem
murmúrio? Nada na criação pode lhe escapar, não é? Tudo
está impregnado pela morte. Por que, então, deverei ansiar
por artigos que só me proporcionarão um alívio
temporário? Dê-me a dádiva que meu coração tem real
interesse”... No Mahabharata, Dharmaraja é instado a
responder: “O que mais o surpreende no mundo?”, e ele
responde: “Embora vejamos pessoas morrendo todo dia,
não pensamos que nós mesmos poderemos morrer
também um dia. O que pode ser mais surpreendente que
isto?”. (Sathya Sai Vahini pág. 104)

03

O problema de escapar da morte, alcançando a
imortalidade, é a própria essência da indagação.
Quando os atos são feitos como oferendas a Deus, a pessoa
não se sente exaltada com o sucesso ou desencorajada com
o fracasso, pois Deus está sempre pronto, ajudando e
concedendo alegria e pesar, conforme Sua vontade e zelo.
O autor da ação não trará nenhum apego ao fruto de seu
feito e, assim, não estará atrelado às suas consequências e
não deixará vestígios em sua personalidade, o que lhe dará
uma condição além da morte. (Trechos do discurso de 18/07/1970)
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A morte não deve promover o medo, tampouco
deve ser considerada um mal presságio, e vocês
não devem fugir do problema, imaginando que ela só chega
para os outros e, não, para vocês. Também não devem
adiar reflexões sobre ela, julgando-as impróprias e
infrutíferas no agora, pois a investigação sobre a morte é,
de fato, a investigação sobre sua própria realidade. Esta
verdade deve ser reconhecida. O discernimento (viveka), a
dádiva especial concedida ao homem, deve ser empregado
para revelar a realidade do Universo visível, sua natureza e
validade. A morte é a principal causa de origem da questão
“Quem sou Eu?”, portanto, ela não deve ser ignorada como
indigna de atenção, pois, esse comportamento, os levará
em direção a ajñana, a ausência do conhecimento divino,
plantará em suas mentes as sementes da árvore da tolice e
erguerá os pilares da ignorância, maya. (Sathya Sai Vahini pág.
104)

05

A incessante labuta de cada dia que se sucede tem
como alvo e justificativa um único fim: tornar
doces e agradáveis os últimos dias da pessoa, Porém, cada
dia tem também seu anoitecer... O homem tem apenas um
curto espaço de vida aqui, na Terra, mas, mesmo durante
essa curta vida, poderá alcançar a Bem-aventurança
Divina, se usar sábia e cuidadosamente o seu tempo. (Prema
Vahini pág. 12)
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A vida é eternamente ameaçada pela morte,
mesmo assim, o homem não tolera a simples
menção da palavra “morte”. É considerado mau agouro
ouvir esta palavra, apesar de que, por mais insuportável
que ela seja, todas as coisas vivas estão, a cada momento,
aproximando-se mais e mais daquele acontecimento. Se
você comprar um bilhete com a intenção de fazer uma
viagem e entrar em um trem, mesmo que se sente quieto
ou se deite, leia ou medite, o trem o levará, quer queira
quer não, ao seu destino. Assim, também, cada coisa
vivente recebeu, ao nascer, um bilhete para a morte e faz
agora a viagem; por isso, sejam quais forem suas lutas,
seus cuidados e precauções, terá de alcançar aquele lugar,
algum dia. Tudo mais é incerto, mas a morte é certa. É
impossível mudar esta lei.
O homem ensinou aos olhos, aos ouvidos e à língua o
prazer da novidade constante; agora, portanto, ele tem de
lhes ensinar as tendências opostas. A mente precisa ser
dirigida para o bem; as atividades de cada minuto têm de
ser examinadas desse ponto de vista. (Prema Vahini pág. 37)

07

Como uma pessoa pode escapar da morte? Até
mesmo os Avatares (Encarnações Divinas) se
desprendem da forma física quando a missão pela qual
vieram é finalizada. É o cúmulo da estupidez perder a fé
em Deus quando alguém por quem você tem afeição morre.
A sentença que cabe à pessoa terminou e ela é libertada. A
ninguém é permitido nascer e viver por causa dos outros.
Portanto, não permitam que qualquer circunstância afete
sua fé em Deus, que é sua força e consolo. (Trechos do discurso
de 09/03/1967)
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Todo mistério latente
na existência humana
está enredado
na investigação da morte.
A glória e a majestade
do Divino
são plenamente reveladas
somente quando a morte
é investigada.
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O tempo perdido não pode mais voltar. Neste
vasto mundo, dentre todas as espécies, o homem é
o ser mais nobre e o mais evoluído. Ele é sublime e repleto
de traços bons. Se um homem perde esses atributos de
humanidade, eles não podem ser recuperados facilmente.
A noite que passou não pode ser revivida de jeito algum. As
águas do rio Yamuna, uma vez que adentraram o oceano,
não poderão retornar. Uma fruta que foi comida e digerida
não poderá ser recuperada. O homem está passando seus
dias imprudentemente, sem qualquer consciência do que
está lhe aguardando no futuro. Ele não tem consciência da
erosão contínua de seu período de vida, gasto pela
passagem do tempo. A vida é como um grande relógio.
Seus três ponteiros indicam a passagem dos dias, meses e
anos. Os homens se deleitam com o movimento dos
ponteiros do relógio, mas não percebem que cada
movimento é uma lembrança da diminuição do seu tempo
de vida. Portanto, antes das horas finais soarem, cada
homem deveria compreender quais são os seus deveres e
garantir que o tempo que resta será bem aproveitado. Qual
a causa fundamental do nascimento do homem no mundo?
Quais são os seus deveres? Reconhecer a divindade
inerente ao homem. (Trechos do discurso de 16/07/1997)

09

O homem é essencialmente um animal que
discrimina, dotado de discernimento. Ele não está
contente em satisfazer suas necessidades meramente
animais; ele sente um vazio, um descontentamento
profundo, uma sede não saciada, pois é um filho da
imortalidade e sente que a morte não é, e não deveria ser, o
fim. Este discernimento o instiga a descobrir respostas
para os problemas que o assaltam: “De onde eu vim, para
onde estou indo, onde é o final da jornada?”. Assim, o
intelecto (buddhi) deve ser mantido aguçado e claro.
(Trechos do discurso de 25/07/1958)
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Quando vocês enveredam pelo caminho espiritual,
vocês devem cultivar uma sensação de urgência,
pois a morte está à espreita, esperando para agarrá-los.
Para a travessia do Ganges numa barca, centenas de
pessoas aguardavam pela volta da embarcação que partira
da outra margem. Quando a embarcação chegou, essas
pessoas se apressaram para entrar na barca e, enquanto o
barqueiro atracava a embarcação, discutiam com seus
companheiros de viagem e o barqueiro, distribuindo
murros e bofetadas uns nos outros. Estavam envolvidos
pela dissensão e luta, discutindo sobre o preço da
passagem e exigindo alguns centímetros a mais de espaço
para se agacharem. Não estavam conscientes do perigo que
ameaçava suas vidas. Contudo, um homem sábio dentre a
multidão alertou-os e disse: “Irmãos! Dentro de dez
minutos chegaremos à terra firme, por favor, mantenhamse calmos, esqueçam esses desejos fúteis, orem a Deus”.
Essa também é a triste condição da Humanidade atual. Às
margens da morte, as pessoas festejam e desperdiçam
momentos preciosos com prazeres fúteis. O problema é a
identificação com o corpo, que nada mais é do que um local
de moradia, um veículo ou envoltório. Procurem se sentir
apenas como seu residente e a maioria dos seus
sofrimentos desaparecerá. Vocês estarão menos centrados
no ego e, em seguida, perceberão a unidade com os demais,
que também são residentes de outros corpos. (Trechos do
discurso de 16/03/1966)
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Alguns representam a morte como um deus
aterrador montado num búfalo monstruoso, que
lhes captura com um laço. Não, o laço é uma criação
pessoal de vocês. A morte não os enlaça, mas dá sinais
antecipados de sua chegada – avisos sob a forma de
intimações, como cabelos brancos, queda dos dentes,
enfraquecimento da visão, perda da audição, enrugamento
da pele, etc. Esse deus não está montado em qualquer
animal e é apenas um outro nome dado ao tempo. É o
tempo que rasteja inexoravelmente em sua direção e corta
o cordão da vida. Assim sendo, utilizem a capacidade de
agir com a qual foram presenteados para se libertarem das
garras do tempo. A lei do carma confere esperança ao
homem, pois, assim como é a ação, tal será sua
consequência. Não se amarrem ainda mais, buscando os
frutos da ação; ofereçam esses frutos aos pés de Deus,
usem-nos para glorificá-lO e realçar Seu esplendor. Não se
preocupem com o sucesso ou o fracasso dos seus
empreendimentos. Então, a morte não terá qualquer
chance de enlaçá-los. A morte será um libertador, não um
carcereiro. (Trechos do discurso de 23/03/1966)

12

Ninguém pode escapar das consequências de suas
ações. A morte pode vir a qualquer momento, em
qualquer lugar e de qualquer forma. Ninguém pode dizer a
hora e a maneira através da qual a morte chegará para
alguém. Ela é preestabelecida. Não faz sentido analisar os
prós e os contras de tais acontecimentos. Até mesmo bons
devotos, às vezes, desenvolvem dúvidas quanto a isso e
argumentam sobre tolices. (Trechos do discurso de 10/08/1993)
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A morte significa
o desaparecimento gradual
da consciência do ego.
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O desejo é a causa do nascimento. O tempo é a
causa da morte. Deus é o guardião da vida. Por
conta do desejo, ocorre o nascimento. O fio da vida é
cortado pelo tempo, que flui incessantemente sem
respeitar ninguém. Através da entoação constante do
nome de Deus, a vida torna-se meritória. A vida é uma
batalha; a batalha é travada até a vitória. O objetivo da
vitória é a “coroa” do Eu Divino (Atma), a “soberania”
sobre o reino da libertação... Quando vocês se preparam
para a vitória dessa batalha, travada com os seus inimigos
internos e os sentidos, o Senhor lhes dá os reforços que
precisam. Já que estão dirigindo-se a Ele, Ele por Sua vez
dá cem passos até vocês para cada dez que deem em
direção a Ele... Quando certa vez Brahma1 perguntou ao
sábio Narada qual foi a coisa que ele observou na Terra
que mais tenha lhe causado espanto, Narada respondeu:
“Do que vi na Terra o que mais me espantou foi... que
aqueles que irão inevitavelmente morrer choram por seus
mortos.” Aqueles que estão se aproximando da morte a
cada instante, estão chorando pelos que já morreram,
como se o seu choro tivesse algum efeito, tanto para
reviver os mortos quanto para prevenir sua própria morte!
(Trechos do discurso de 10/03/1967)

14

A vida do homem tem um começo e um fim; o
começo e o fim são ambos governados pela lei de
causa e efeito. O ninho de um pássaro construído com uma
cautela árdua no galho é balançado pela ventania e
derrubado pela tempestade. As encantadoras pétalas de
rosa, dançando na brisa e espalhando fragrância ao redor,
são levadas ao chão pela repentina rajada de vento. O
homem também é derrubado da altura de seu triunfo pelo
1

Brahma é o aspecto Criador de Deus.
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golpe de alguma mão imperceptível. O homem parece
horrorizado face às consequências que ele vivencia, porém
ignora a causa, já que não tem nenhuma inclinação para
procurá-la. A causa para o nascimento é a mesma para a
morte: a fascinação pelos objetos sensórios e o caminho de
ação que isso envolve. As crianças são felizes, uma vez que
ainda não se envolveram nessa atividade. Elas espalham
alegria e entusiasmo, inocência e confiança. Qual a razão de
serem tão joviais e alegres? Suas mentes são livres da
infecção da procura pelo prazer dos sentidos. Elas estão
emaranhadas na alegria imaculada de sua própria natureza
inata. Essa é a razão pela qual Cristo afagou uma criança e
aconselhou todos os adultos a se tornarem crianças, assim
eles poderiam ser salvos. O quão doce é o sorriso de um
bebê no berço ou da criança brincando no jardim? Essa é a
natureza genuína do homem a qual ele mancha,
estupidamente, ano após ano, enquanto cresce. (Trechos do
discurso de 23/04/1967)

15

Quando duas pessoas se encontram, é
considerado boa maneira que cada uma deva
perguntar sobre a saúde da outra. Isso é verdadeiro sobre
as pessoas do oriente e do ocidente. Vocês perguntam um
ao outro: “Como vai você?”, apesar do fato de ambas
estarem a cada momento mais perto da morte, que mais e
mais se aproxima. Na verdade, ambas estão sendo
submetidas ao declínio e, não, à saúde. Com cada exalar da
respiração, uma fração do tempo de vida escapa de seu
controle. Assim, cada um deve aconselhar o outro, lembrálo, instruí-lo a usar o presente disponível para realizar o
Deus dentro do Universo e de si mesmo. (Trechos do discurso de
05/10/1967)
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Todos têm que morrer mais cedo ou mais tarde.
Ninguém vive ansioso para usar a mesmíssima
roupa por anos a fio. A morte nada mais é do que deixar
cair estas velhas roupas. Quando até os Avatares deixam o
corpo depois que a tarefa é cumprida, como pode o homem
ser salvo desta inevitável dissolução2? (Trechos do discurso de
12/10/1969)

17

A natureza é a veste de Deus; a imortalidade
vestiu-se com as roupas da morte; a velhice está
latente no recém-nascido; a escuridão adormece no ventre
da luz e a luz está contida na noite. A Realidade Suprema é
a base, o imperceptível fundamento de todo o brilho e
glamour das aparências. (Trechos do discurso de 18/07/1970)

18

Da mesma forma que mudam de roupa, vocês têm
que mudar de corpo mais cedo ou mais tarde. É
por isto que se diz: "A morte é a vestimenta da vida".
Consequentemente, vocês não deveriam temer a morte. A
vida não é eterna. Ela é como uma nuvem passageira.
Enquanto houver vida no corpo, usem-na para servir os
outros. Ocupem-se vocês mesmos do serviço até sua última
respiração, pois o serviço ao homem é serviço a Deus.
(Trecho do discurso de 18/11/1999)

Dissolução: é uma das três características do Universo visível... Criação,
Manutenção e Dissolução.
2
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Quando o indivíduo
não aprende a renunciar,
a Natureza ensina a ele,
na hora de sua morte,
esta grande verdade
sobre a necessidade
e o valor do desapego e da renúncia.
Então, é bom aprender esta lição
antes que aconteça.
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Todos estão ansiosos para serem felizes; todos
desejam trabalhar menos e ganhar mais, dar
menos e receber abundantemente, mas ninguém
experimenta o outro método, que é querer menos e dar
mais. Cada desejo é um obstáculo que impede o
movimento, é uma âncora no pé. Um jovem estudante
universitário pode andar livre com suas duas pernas;
quando ele se casa, torna-se um quadrúpede! Um filho faz
com que ele tenha seis pés; a amplitude de seus
movimentos é restringida. Quanto mais pés, menor a
velocidade, mais firme seu apoio no chão; já, a centopeia,
precisa rastejar. Quanto mais coisas, mais obstáculos, mais
empecilhos. O acúmulo de sofás e cadeiras, camas e mesas,
prateleiras e raridades atravancam a sala e tornam os
movimentos lentos e perigosos. Reduzam os desejos e
vivam de maneira simples: este é o caminho para a
felicidade. O apego traz sofrimento em seu rastro;
finalmente, quando a morte exige que tudo seja deixado
para trás e abandonadas todas as pessoas,, vocês se sentem
aflitos. Sejam como o lótus na água; sobre ela, não dentro
dela. A água é necessária para que o lótus cresça; mas ele
não permitirá que nem uma gota o molhe. O mundo
material é a arena da virtude e um estádio para o espírito,
mas use-o somente para este propósito; não eleve o mundo
a uma condição superior ou adore-o como algo
extremamente importante. (Trechos do discurso de 15/05/1969)
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Tenham fé apenas no Deus Interior, o Atma. O
corpo, a mente e o intelecto são todos como as
roupas que vestimos. Por acaso, vocês choram quando
trocam uma roupa velha por outra nova? A morte é essa
troca de roupa. Por causa da longa associação que
estabeleceram com o corpo, vocês choram na hora da
morte. Se considerarem essa relação como temporária, não
chorarão. Vocês devem se apegar somente a Deus e a nada
ou a ninguém mais neste mundo. Deus é o amigo imutável
e constante. Depois da morte, para onde vai o Eu Divino?
Esta pergunta está na mente de muita gente. O que
acontece ao Eu Divino depois que o corpo desaparece e
quanto tempo leva para renascer? São perguntas cômicas.
Isso pode ser explicado por um exemplo: se vocês ligarem
um interruptor, as lâmpadas acenderão por causa da
energia elétrica que flui através delas e, se a lâmpada for
retirada, nada acontecerá com a energia que permanece
ali, embora a lâmpada não esteja mais lá. Da mesma forma,
o corpo vem e vai, mas o Atma é eterno.
Manifestações do Atma Divino! Vocês devem livrar-se de
todas as ideias e atitudes mesquinhas. Todas as coisas
terrenas são passageiras como nuvens. Só uma coisa é
permanente e imutável: o Princípio Divino que deve ser
experimentado através do caminho do puro amor. (Trechos
do discurso de 20/05/1993)
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O nascimento e a morte andam juntinhos. A morte
segue o nascimento como uma sombra. Não se
pode dizer quando, onde e como a morte ocorrerá. Pode
ser na infância, na juventude ou na velhice, dentro de casa
ou fora dela, numa cidade ou numa floresta, no chão, na
água ou no céu. Deve-se compreender que a morte é um
fenômeno natural e evitar preocupações a seu respeito.
Vocês são o Supremo Deus. Esquecendo a verdade da
Divindade inerente ao homem e preocupando-se com o
que está acontecendo em outros lugares, as pessoas
perdem seu ancoradouro. Tais preocupações não são
naturais, mas adquiridas de fontes externas. Todos têm
que compreender que a morte é o fim de quem nasce. O
nascimento é importante. Quando o significado do
nascimento é compreendido, a pessoa transcende o
nascimento e a morte. Durante a vida humana, deve-se
entender esta profunda verdade e buscar compreender o
Divino. Esta é a principal tarefa do aspirante espiritual.
(Trechos do discurso de 03/07/1993)

22

Deve-se estar em bem-aventurança no instante
da morte e, não, derramando lágrimas de tristeza.
Os últimos momentos de uma pessoa constituem a base
para seu próximo nascimento. (Trechos do discurso de 18/03/1999)

DA MORTE À IMORTALIDADE

| 17

Tudo está impregnado
pela morte.

༺༻
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O Cosmos é a forma de Deus, que é imanente em
todos os recantos do Universo. Quando um
templo é construído em um pedaço de terra, se for
derrubado, passa a ser mera terra novamente. Para Deus,
todo lugar é um templo. Quando as coisas são vistas por
essa perspectiva mais ampla, será reconhecido que
qualquer coisa pode acontecer a qualquer um em qualquer
hora ou local. Ninguém está apto a determinar onde algo
deve ocorrer. A vida pode acabar em uma cidade, na água
ou em uma floresta. A vida de cada um vai terminar no
local, na hora e da maneira prescritas para ele. Isto é
inevitável e está de acordo com a operação das leis da
natureza, baseada nos pares de opostos da vida. Há um
conflito contínuo entre esses opostos (prazer e dor,
nascimento e morte, etc.). O Senhor sempre se mantém fiel
às leis e regras que cria. O homem nem sempre aceita as
regras quando enfrenta problemas, mas qualquer que seja
a situação, o Senhor observa suas próprias normas.
Ninguém pode determinar que limites e leis governam as
ações do Senhor. A morte vem à luz junto com o
nascimento. Ela deve vir da forma determinada pelo
Senhor, que é uma testemunha de todos os
acontecimentos. Em alguns casos, Ele dá indicações e
alertas. Quando o indivíduo lhes dá atenção, é santificado,
caso contrário, é privado de sua santidade. (Trechos do discurso
de 21/07/1993)

24

Deus não tem nascimento, nem morte. Não há
mudanças em Deus, que é imutável e permanente.
O Ser Interior não é senão um reflexo de Deus e é o mesmo
em todos os seres, como uma eterna testemunha.
Nascimento e morte pertencem ao corpo e somente a ele.
Portanto, não é correto cultuá-lo, mas, sim, utilizar este
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veículo transitório para se fundir na suprema realidade.
(Trechos do discurso de 25/12/1993)

25

É de suprema importância ter bons sentimentos.
Se o indivíduo sempre nutrir bons sentimentos,
terminará bem sua vida. Aqueles que vivem cheios de
dúvidas e suspeitas acabam tornando-se uma presa de
suas próprias dúvidas. Deve ser compreendido que a
morte é mais importante do que o nascimento. O modo
pelo qual se morre indica a maneira como se viveu.
Portanto, encham suas mentes e corações com bons
sentimentos e bons pensamentos. O que é o bem? Apenas o
amor. Fujam do ódio, da inveja e de outros vícios. (Trechos do
discurso de 15/08/1993)

26

Aquele que está imerso na consciência corporal é
uma presa de todos os tipos de problemas e
preocupações. Deve-se reconhecer que o corpo é somente
um instrumento e que está fadado a perecer de um
momento para outro. Quando a morte fatalmente segue o
nascimento, por que se preocupar com ela? (Trechos do discurso
de 20/07/1997)

27

Trilhem o caminho correto desde a tenra idade,
pois, de outra forma, vocês se arrependerão na
velhice. Cultivem pensamentos sagrados e os ofereçam a
Deus desde a infância... Desistam do apego ao corpo e
desenvolvam sentimentos divinos. O corpo é frágil, feito de
cinco elementos e, com certeza, perecerá em algum
momento. As pessoas dizem que a duração da vida de um
ser humano é de cem anos, mas vocês não podem ter
certeza disto. Ninguém pode predizer quando a morte
ocorrerá. Poderá ocorrer na infância, na juventude, na
idade adulta ou na velhice. A morte é certa. Então, tentem
se conhecer enquanto estão vivos. Contemplem Deus até
seus últimos suspiros. Esta é sua obrigação principal.
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Cumpram também suas outras obrigações, como cuidar de
sua família e filhos, mas considerem até mesmo isto como
trabalho de Deus e tratem todos seus parentes como
divinos. Todas as ações devem ser empreendidas para
agradar a Deus. Muitas pessoas praticam a repetição do
nome de Deus e a meditação somente após a
aposentadoria. Suas mãos percorrem o rosário, a boca
pronuncia “Ram, Ram, Ram3”, mas a mente está no
mercado, vai ao clube e joga cartas, pois devem ter-se
ocupado de tudo isto cedo na vida. Qual é a utilidade de tal
repetição? Portanto, é melhor começarem a trilhar o
caminho espiritual desde a infância. É uma grande sorte e
mérito poder trilhar o caminho espiritual na infância.
(Trechos do discurso de 15/04/1999)

28

Buda, que já havia atingido o Nirvana, a
autorrealização, teve um encontro com Ananda, o
filho de sua madrasta. Observando Buda nesse estado,
Ananda chorou. Buda estava prestes a abandonar o corpo.
Ananda estava aflito e triste, pensando o que aconteceria a
eles e qual seria o futuro. Buda chamou Ananda para perto
de si e disse: “Ananda, essa não é hora para tristezas. Estou
prestes a atingir o Nirvana. Você também deveria procurar
atingir esse estado. Observe a morte. O ser vivo lamenta a
morte, mas o que é de fato a morte? A morte espera o ser
vivo no devido tempo. Onde há nascimento, há também
morte. Somente o Divino é livre do ciclo de nascimentos e
mortes. Ele é eterno, sem começo, meio ou fim. Ele é a
Testemunha Eterna. Excetuando o Divino, nascimentos e
mortes são naturais a todos os seres humanos. Por que,
então, você chora? Você também deve lutar para atingir a
libertação. (Trechos do discurso de 14/04/1998)
3

Ram: Mantra popular na Índia. Refere-se ao Avatar Rama.
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O nascimento seguinte é o
resultado dos desejos não
preenchidos nesta vida e é
determinado por eles.
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Na semana passada, a mãe de uma de nossas
voluntárias de Mahila morreu repentinamente.
Ela passou a noite no hospital e, como usual, cumpriu suas
obrigações (aqui), na manhã seguinte. Eu lhe perguntei
como ela pôde cumprir suas obrigações imediatamente
após o falecimento de sua mãe. Ela respondeu: “Swami,
Você tem dito que tanto o nascimento quanto a morte não
são nada mais que fatos naturais. Ambos são como
pássaros gêmeos que se movem juntos. Quem nasceu está
fadado a morrer. O que tinha que acontecer, aconteceu,
mas eu devo cumprir minhas obrigações. Isto é obrigação
para com Deus. Tudo o mais é efêmero e transitório;
somente o trabalho de Deus é permanente. Assim, vim aqui
para realizar este trabalho”. Ela mora aqui, no Mandir
(templo), e presta serviço há muito tempo. Desde então,
não tirou nem um dia de folga. A morte prematura de sua
mãe não a deteve no cumprimento sincero de suas
obrigações. Ela resistiu a tudo isto ocupando sua mente
com Deus. As mulheres têm este tipo de determinação. As
pessoas consideram seu corpo como tudo e gastam suas
vidam inteiras buscando confortos e conveniências para o
corpo. O corpo é passível de perecer. Apesar de se poder
estimar a duração de uma vida em 100 anos, não se pode
garantir que isso vá acontecer. A morte pode ocorrer na
infância, na juventude ou na velhice. Ninguém pode
afirmar quando alguém irá morrer. Então, por que vocês
deveriam passar por tantos sofrimentos em razão de seu
corpo, que é apenas uma bolha d’água? (Trechos do discurso de
20/11/1998)
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As pessoas usualmente adiam certos afazeres de
hoje para amanhã e de ontem para hoje, mas as
tarefas do sadhana (disciplina espiritual) não são dessa
natureza; para elas, não existe hoje nem amanhã. Este
exato momento é o momento. O minuto que passou está
fora de seu domínio e, também, aquele que se aproxima
não é seu. Somente o indivíduo que tenha gravado esta
compreensão em seu coração poderá fundir-se a Deus. Sem
assimilar esta verdade dentro do coração, o indivíduo
estará imerso nas aspirações de hoje e amanhã, baseado na
suposição de que o corpo é importante. É assim que ele
estabelece as fundações para o apego mundano e, então,
nasce mais e mais vezes no corpo e continua a ter
encontros com a morte. (Prema Vahini pág. 54)

31

Cometemos um engano ao nos identificarmos com
o corpo. Por exemplo, uma mãe morreu deixando
para trás seu filho de quinze anos. O filho estava arrasado
pela dor e lamentou: “Ó mãe! Você me deixou!”, mas quem
o deixou? O corpo da mãe estava justamente a sua frente;
então por que ele estava triste? Porque a vida deixou o
corpo de sua mãe. Assim, o corpo não era a mãe. Sua mãe
era o Princípio da vida, e o Princípio da vida (o Atma) não
tem morte. O corpo é como uma roupa; a morte é como
uma mudança de roupa. Tudo nesse mundo submete-se à
mudança, mas há algo que permanece imutável: o
conhecimento fundamental (jñana). Uma vez que o tiverem
conquistado, ele os seguirá e os protegerá onde quer que
possam ir. Gradualmente, vocês devem se livrar do apego
ao corpo e desenvolver a consciência espiritual. (Trechos do
discurso de 20/11/2001)
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Deve-se compreender
que a morte
é um fenômeno natural
e evitar preocupações
a seu respeito.
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Devemos receber com alegria até mesmo a morte.
Tudo o que acontece é para nosso próprio bem.
Uma vez que vocês tenham nascido, como poderão escapar
da morte? Nascimento e morte são pássaros gêmeos,
inseparáveis. (Trechos do discurso de 19/11/2001)

33

Da mesma forma como vocês mudam de roupa,
igualmente a alma toma um novo corpo depois da
morte. O homem não morre de maneira alguma. O corpo
pode mudar, mas o Eu Divino é imortal. Vocês são eternos;
vocês nunca mudam. O corpo muda, a mente muda, mas
vocês não são o corpo, a mente ou o intelecto, vocês são o
Eu Divino. O Eu Divino não tem uma forma. Ele é apenas
Pura Consciência. Os cinco elementos são as formas do Eu
Divino. Afastem-se da falsidade para alcançar a
imortalidade. (Trechos do discurso de 20/10/2001)

34

Com a morte de alguém em uma casa, as pessoas
expressam sua solidariedade para com aquelas de
luto, fazendo perguntas sobre o falecido. Se vocês falam de
maneira agradável, eles pensam que vocês são gentis, mas
se dizem a verdade, que cada um tem que encarar a morte,
eles pensam que vocês são cruéis. Quando as pessoas Me
falam sobre mortes e doenças, Eu digo: "Muito feliz". Um
homem ficou irritado com isto e perguntou-Me: "Você diz
que está feliz quando eu estou morrendo?". “A morte é
inevitável. Se não hoje, ela virá algum dia! A verdade é que
garante a real felicidade, portanto... Eu falo a verdade!”.
Quando respondi assim, ele se acalmou. Sejam destemidos.
Não tenham medo nem sequer se um raio estiver para cair
em suas cabeças. A morte só vem uma vez, não duas. Ela
está fadada a vir, um dia ou outro. Portanto, não tenham
medo da morte. Estejam prontos para qualquer coisa. Não
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tenham qualquer medo de seguir a verdade... Tenham um
amor inabalável por Deus até seu último suspiro. Não
deem guarida a conflitos ou dúvidas. Cada um tem que
enfrentar as consequências de suas ações. Ninguém pode
predizer quando e como, mas a pessoa está destinada a
enfrentá-las. Porém, quando pensarem constantemente em
Deus, vocês nada sofrerão. Deus os protegerá de todo
sofrimento. Ele sempre estará com vocês, em vocês, ao
redor de vocês, protegendo-os. (Sanathana Sarathi, Vol. 44, Número
02 - 2/2001)

35

O que é a libertação? É tolice imaginar que a
libertação é alcançada após a morte. A libertação
de todas as preocupações e sofrimentos é a verdadeira
libertação. Libertação é um estado de felicidade, paz e
êxtase depois de descartadas as dificuldades, tristezas e
preocupações. Satisfazer a fome do pobre, prestar socorro
aos necessitados, remover a ansiedade de todos e encher
seus corações com a paz suprema levam ao caminho da
libertação. A libertação, que é muito elementar, sutil e
dentro do alcance de todos, está sendo ignorada pelo
homem. Ele suplica pela libertação após a morte, mas a
libertação deve ser experimentada quando ainda se está
vivo. Neste mundo, apenas os seres humanos têm a
oportunidade de trabalhar por suas libertações... Este
intenso anseio por Deus é, por si mesmo, a libertação. A
vida do homem é sagrada, virtuosa, nobre e louvável, mas é
curta. Neste limitado tempo de vida, o homem deve ocupar
seu corpo e sentidos com pensamentos corretos e boas
ações. Embora a vida seja curta, as tarefas a serem
executadas são infinitas. Com sua inteligência, o homem
pode executar muitas tarefas grandiosas. Com
determinação, o homem pode tocar o céu e conquistar o
mundo, mas, hoje, o homem está desperdiçando toda sua
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energia. Qual a razão disso tudo? A razão é que ele está
perdendo o controle sobre seus sentidos e não está pronto
a renunciar suas fraquezas. Quanto mais ele perde o
controle de seus sentidos, mais fraco se torna. Com a perda
de energia, de seus sentidos e de seu corpo, o homem
envelhece mais cedo e seu tempo de vida é abreviado. Para
alcançar longevidade e manter a juventude, o poder dos
sentidos deve ser desenvolvido através do controle dos
mesmos. Desistam do apego ao corpo. (Trechos do discurso de
02/10/2000)

36

A verdade acerca de si mesmo deve ser aprendida
em primeiro lugar. Quando o homem não conhece
sua própria verdade, como pode julgar os outros ou lidar
com eles? Quando o homem sabe que é o Indestrutível, o
Eterno Eu Divino, liberta-se então do medo. (Trechos do
discurso de 29/03/1976)

37

A morte implica em certos aspectos que
enfraquecem e extinguem a vida, mas ela não
afeta o Atma. Ele nunca morre. Ele não pode ser destruído.
Sendo assim, a pessoa não deve sentir medo da morte. A
morte é apenas outro estágio da vida. Seja qual for o tempo
em que o indivíduo venha a sofrer de enfermidades e por
mais graves que sejam seus ferimentos, a morte somente
virá quando o Tempo (Deus) assinalar o momento exato e,
quando os apegos pela vida terminarem, também não
haverá mais nascimento. (Vidya Vahini pág. 30)
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Hoje, o homem está arruinando sua vida com a
ilusão de que está originando desejos ilimitados.
Diz-se: “Menos bagagem, mais conforto, faz da viagem um
prazer”. Sua jornada de vida só será suave e tranquila uma
vez que vocês reduzam a bagagem de seus desejos. O que
vocês trouxeram com vocês na hora do nascimento? O que
vão levar na hora da morte? Vocês vieram a este mundo de
mãos vazias e partirão de mãos vazias. Entendam que tudo
isto são nuvens passageiras. Seu corpo sofreu mudanças; a
mente também continua mudando, logo, vocês não são
nenhum deles. Vocês são imutáveis, o imutável Princípio
Divino Eterno. No momento do nascimento, vocês eram um
bebê, depois de dez anos, são chamados de menino. Aos
trinta anos são chamados de homem e aos setenta e cinco
tornam-se avós. Tais mudanças estão relacionadas
somente ao corpo, mas o Princípio Divino Inato permanece
o mesmo o tempo todo. Assim sendo, o Atma, o Eu Divino é
o seu verdadeiro Eu. Desenvolvam a autoconfiança.
Qualquer coisa pode ser alcançada com autoconfiança.
Então, deve-se desenvolver fé em si mesmo. Quem não crê
em si mesmo, não pode crer em Deus. (Trechos do discurso de
20/10/2001)
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A morte é apenas
um outro nome dado
ao TEMPO.
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O tempo é tudo. Vocês destroem a santidade de
seu tempo, permitindo-se atividades que violam
essa santidade. Deus lhes deu o corpo para santificar o
tempo através de ações sagradas. Deve haver harmonia
entre o tempo, a ação e o dever. O que é um corpo
humano, afinal? É apenas uma bolha d’água. A qualquer
momento, pode estourar. Está a caminho de perecer mais
dia, menos dia: hoje, amanhã ou depois de amanhã. Não
devemos lamentar essa situação, pois tudo que surge,
certamente, desaparecerá, e aquilo que se foi, com certeza,
retornará. Por conseguinte, não devemos dar muita
importância a essas idas e vindas. Precisamos nos esforçar
para perceber aquilo que não tem nascimento nem morte.
O sagrado e o profano, a felicidade e a tristeza são termos
relativos. Algumas pessoas consideram as dificuldades
como a causa dos sofrimentos. Em verdade, não é assim.
De fato, a felicidade nasce das dificuldades e, não, das
facilidades. Por isso, não é prudente orar por felicidade e
conforto. A sabedoria que conquistam nos momentos
difíceis não pode ser alcançada nos momentos felizes.
Perguntem a qualquer santo ou alma realizada como
adquiriu sua sabedoria e lhe dirão que precisaram passar
por muito sofrimento e dificuldades antes de alcançarem
tal sabedoria. Só podem alcançar felicidade, passando por
dificuldades e sofrimentos. Experimentem a bemaventurança que é inerente aos problemas. (Trechos do discurso
de 12/10/2002)

40

O mundo está fervendo com discórdia e violência.
A paz e a segurança estão ausentes. O medo
espalha-se em todos os lugares. Para se livrar do medo,
deve-se adquirir destemor. Como se obtém destemor?
Quando os desejos e os apegos são reduzidos. (Trechos do
discurso de 30/05/1992)
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Desejos produzem anseios. Desejos causam
nascimentos e também mortes. Quando o homem
é destituído de desejo, ele não necessita passar por
nascimento e morte. O nascimento seguinte é o resultado
dos desejos não preenchidos nesta vida e é determinado
por eles. Aqueles que não têm vestígios de desejos por
objetos materiais podem alcançar a consciência da
realidade do Eu Divino (Atma). Na verdade, o desejo de
conhecer Deus, amar a Deus e ser por Ele amado não é um
desejo que cria apego. Quando a consciência de Deus surge
em todo o seu esplendor, todos os desejos mundanos e
sensuais são reduzidos a cinzas nas chamas dessa
Consciência. O ser individual retornará para o Ser
Universal tão logo os desejos cheguem ao fim e se deleitará
na Suprema Paz, Paramashanti. O Ser, o Eu Divino, deve
interromper todos os contatos com o não-ser (o ego) para
que possa ganhar a imortalidade. Seus pensamentos
desempenham um papel vital em modelar sua vida. É por
isso que você é aconselhado a ter cuidado com seus
pensamentos e dar boas-vindas somente àqueles que são
bons. O homem é, basicamente, um amontoado de
pensamentos. A verdadeira sabedoria estabelece bons
pensamentos na mente do homem e, dessa forma, ele se
eleva ao estado do conhecimento do Eu Divino, o Atma. O
relacionamento entre você e o mundo material deve ser de
tal forma que faça com que os desejos fujam de você e, não,
que os torne mais intensivos e extensivos. (Vidya Vahini pág. 30)
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O apego ao corpo é como a parede que separa um
cômodo do outro e que fica no caminho da
realização do Eu Divino. Uma vez que esta parede seja
derrubada, vocês realizam o infinito e imortal Atma. Em
vez de realizar o Eu Infinito e Imortal, vocês estão
desenvolvendo apego ao corpo por vários seguidos
nascimentos. Desenvolvam o desapego pelo menos neste
nascimento. Vocês reivindicam algo como 'meu', mas isto
será de vocês somente enquanto seu corpo existir. Depois
de sua morte, o que vocês anteriormente reivindicaram
como de vocês pertencerá a outra pessoa. Sendo este o
caso, por que vocês deveriam desenvolver o apego a
posses mundanas? A vida humana é baseada em “eu” e
“meu”. “Eu” refere-se ao Eu Divino e “meu” refere-se à
matéria. A mente originou-se do Eu Divino, e a matéria é o
efeito da mente. Uma vez que vocês conheçam a natureza
da mente e da matéria, tudo o mais será conhecido...
Estudantes! Vocês ainda têm uma vida longa pela frente.
Não esperem até a velhice para seguir o caminho da
espiritualidade. Comecem cedo, dirijam devagar e
cheguem com segurança. Sejam muito cautelosos nesta
idade e não desperdicem seu tempo em buscas fúteis. O
tempo é muito precioso e, uma vez perdido, não poderão
recuperá-lo. Façam todo esforço necessário para conhecer
o que deve ser conhecido enquanto suas faculdades
sensórias ainda são fortes. Se não puderem fazer isto
agora, não conseguirão fazê-lo mais tarde. (Trechos do discurso
de 14/01/2002)

DA MORTE À IMORTALIDADE

| 33

43

Hoje em dia, o homem fica satisfeito em visualizar
e experimentar evanescentes alegrias mundanas.
Ele não tem descanso. Gastando as noites dormindo e os
dias comendo e bebendo, ele segue crescendo até que, na
velhice, a morte o persiga. Então, ele não pode decidir
aonde ir ou o que fazer; todos os seus sentidos
enfraqueceram-se; ninguém nem nada pode salvá-lo.
Assim, ele termina como carne obediente nas mandíbulas
da morte. Como é triste que esta vida humana, preciosa
como um diamante inestimável, cujo valor não pode ser
calculado, tenha sido barateada à condição de uma moeda
gasta e sem valor! É inútil arrepender-se após perder
tempo sem proveito, sem meditar em Deus ou praticar
alguma disciplina espiritual para compreendê-Lo. (Prema
Vahini pág. 54)

44

O corpo, que é feito dos cinco elementos, é de
estrutura frágil e propenso a desintegrar-se.
Embora o tempo de vida previsto para o homem seja de
cem anos, não se pode ter isto como garantido. A pessoa
pode deixar o invólucro mortal a qualquer momento: na
infância, juventude ou idade avançada. A morte é certa. Por
isso, antes de o corpo perecer, o homem deveria esforçarse para conhecer sua verdadeira natureza. O corpo foi
concedido a você para que conheça seu verdadeiro Ser. É
tolice desperdiçar seu tempo e sua energia em ocupações
mundanas. Se você conhecer seu Ser verdadeiro, terá
conhecido tudo que há. (Trechos do discurso de 21/07/2002)
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É de suprema importância
ter bons sentimentos.
Se o indivíduo
sempre nutrir
bons sentimentos,
terminará bem sua vida.

༺༻
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Qual a utilidade de projetar um poço quando a
casa se incendiou? Quando o poço será escavado?
Quando a água estará disponível? Quando o fogo será
extinto? É uma tarefa impossível! Como seria útil, nessas
ocasiões críticas, que houvesse um poço pronto, desde o
princípio! Começar a contemplar Deus durante os últimos
momentos é como escavar o poço depois que o incêndio
irrompeu. Assim, se desde agora a pessoa se equipar na
contemplação de Deus, ocasionalmente, estará em boa
vantagem quando o fim se aproximar. Comece hoje a
disciplina espiritual que deve ser feita amanhã! Comece
agora o sadhana que deve ser feito hoje! O indivíduo não
sabe o que lhe está reservado para o próximo momento.
Portanto, não deveria haver adiamento em empenhar-se
na disciplina espiritual (sadhana) que tem de ser feita. O
equilíbrio físico também é necessário para esta disciplina
espiritual e, assim, o corpo deve ser cuidado, embora o
excesso de zelo cause danos. (Prema Vahini pág. 54)

46

Se você raciocinar corretamente, verá que não
existe vivo ou morto. Diz-se que um corpo que se
move está vivo e que um corpo inerte está morto. Mas, nos
sonhos, veem-se muitos corpos, vivos e mortos, porém,
quando se acorda, eles não existem mais. Da mesma forma,
este mundo, que é tanto móvel quanto inerte, não existe de
fato. A morte significa o desaparecimento gradual da
consciência do ego. O renascimento ocorre quando a
consciência do ego retorna e é a isso que chamamos de
nascimento e morte... O ego nasce, o ego morre, é só isso.
(Sadeha Nivarini Cap. X)
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Nascimento e morte são produtos da Vontade de
Deus. Deus é a própria personificação do amor. Ele
está presente em todos os seres na forma do alento
vital (a respiração). Desde a antiguidade, os povos têm feito
esforços concentrados para compreender o mistério do
nascimento e da morte. Não é necessário ir muito longe para
se compreender este mistério. O corpo que assumimos nos
faz experimentá-lo a cada segundo. O processo de inalação
simboliza o nascimento e a exalação, a morte. O homem é
incapaz de entender o significado interior deste processo
respiratório. O que o homem precisa fazer para escapar do
ciclo de nascimentos e mortes? Ele deve desenvolver cada vez
mais amor, porém, atualmente, o homem não é capaz de amar
sequer seus semelhantes. Isto não significa que lhe falte amor.
Há amor nele, mas ele é incapaz de experimentá-lo. Ele
precisa valorizar o princípio do amor e não, somente, os
indivíduos. Quando inalamos (So)4, o princípio vital penetra
em nossos corpos e, quando exalamos (Ham), ele se vai. A
todo instante, esse processo de inalação e exalação nos
lembra de nossa inerente divindade (Eu sou Deus). Enquanto
há alento vital, o corpo pode ser considerado auspicioso;
assim que o princípio vital declina e se vai, o corpo torna-se
um cadáver. Tanto o nascimento quanto a morte relacionamse com o corpo, não com o princípio vital (Atma). Muitas
mudanças acontecem entre o nascimento e a morte e de
modo misterioso. Deus é o responsável por isso tudo, porém,
algumas pessoas negam a existência de Deus e desperdiçam
seu tempo em vã argumentação. Deus existe de fato. Ele não
vem nem vai. Está presente em todos os lugares, a todo
instante. O homem experimenta nascimento e morte por
causa de seu apego ao corpo. Ele só se libertará do ciclo de
nascimentos e mortes quando abandonar o apego ao corpo e
render-se completamente à vontade de Deus. (Trechos do discurso
de 25/12/2003)

So Ham: Mantra que consiste em observar o fluxo respiratório ao mesmo tempo
em que se pronuncia o som “So Ham”. Significa Ele sou Eu ou Eu sou Deus.
4
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O nascimento e a morte surgem da ilusão (maya).
A cada dia, neste mundo, muitos nascem e
morrem. Nascimento e morte ocorrem conforme o tempo e
as circunstâncias. Entre os dois eventos, o homem se deixa
iludir pelo corpo e desenvolve vários relacionamentos no
nível físico. Ele se identifica com o corpo e se deixa levar
pelos sentimentos de “eu” e “meu”. Este é um grave
equívoco. Enquanto o corpo sobrevive, vocês se
relacionam com alguém. Tão logo o corpo pereça, o que
acontece com os seus relacionamentos? O verdadeiro
relacionamento está no nível do Atma, o Ser interior, não
no nível físico, pois antes de nascer, quem está relacionado
com quem? O que acontece depois da morte? De fato, tanto
o nascimento quanto a morte são resultados da ilusão,
razão pela qual vocês são incapazes de reconhecer a
Divindade. Como estamos presos ao materialismo, somos
incapazes de compreender o Princípio Transcendental
(Atma). A verdadeira prática espiritual está em
compreender a própria identidade. O indivíduo deve se
perguntar: “Quem sou eu?” Todas as práticas espirituais
são concebidas para que vocês reconheçam quem
verdadeiramente são. Todos usam o termo “Eu” para se
apresentar. Significa que o princípio do “Eu” (o Ser)
presente em vocês é o mesmo que está nos outros. O
homem, entretanto, não consegue entender esta unidade.
Ele é enganado pelas diferenças baseadas no corpo físico.
Consequentemente, dá margem a conflitos e inquietações...
O nascimento e a morte dizem respeito ao corpo físico, não
ao Eu Divino, e a mente é responsável por ambos. Tudo é
criação do próprio homem. A vida em si não passa de um
sonho. Como pode ser verdadeira alguma coisa que
acontece em um sonho? Tudo isto é mera ilusão. Enquanto
estão imersos nesta ilusão, não podem ter a visão do
Absoluto (Deus). Só quando quebrarem as cadeias da
ilusão é que poderão experimentar a Realidade. Vocês
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podem compreender sua real identidade, observando o
processo respiratório, mas o homem não está interessado
num caminho tão simples e fácil assim. Ele procura
caminhos ásperos e difíceis e, no fim, fica frustrado.
Enquanto houver um espinho na carne, haverá dor. O
apego ao corpo é como um espinho que causa todo o
sofrimento. Assim que desistirem do apego ao corpo,
conhecerão seu verdadeiro Ser. Vocês sofrem por se
identificarem com o corpo, e ele nada mais é do que uma
ilusão. Não é necessário executar intensas práticas
espirituais para cruzar o oceano de samsara5. Tudo que se
precisa fazer é contemplar Deus incessantemente. Embora
Deus esteja dentro de si, o homem não consegue
reconhecê-Lo. (Trechos do discurso de 24/05/1967)

Sansara: O imenso teatro dos contínuos nascimentos e mortes a que o ser
humano está sujeito. Cruzá-lo equivale à liberação do ciclo de nascimentos e
mortes.
5
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A morte
é um passo
dentro do auspicioso
esplendor do além.

༺༻
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Uma pessoa pode sonhar que morreu e sentir-se
triste por isso, mas, quando acordar, suspirará de
alívio ao perceber que tudo não passou de um sonho.
Então, quem morreu no sonho? Tudo foi apenas uma
criação da mente. De modo semelhante, (quando
acordado) no estado de vigília, tudo o que o homem
experimenta é criação de sua mente. Meu pai, minha mãe,
minha esposa, meus filhos, etc.: tais sentimentos nascem
da ilusão. Não correspondem à realidade. Por causa dessa
ilusão, o homem desenvolve relacionamentos físicos que,
ao fim, sujeitam-no ao sofrimento. Quando ele desenvolver
um amor puro e imaculado, não experimentará dor ou
sofrimento. O amor ao corpo físico é falso e passageiro. O
amor pelo Ser Interior é verdadeiro e eterno. Para
entender a verdade de sua identidade, vocês devem
procurar dentro de si mesmos. (Trechos do discurso de 25/12/2003)

50

A bem-aventurança está dentro de seu próprio
Ser. Vocês esqueceram seu verdadeiro Ser
Interior que é a fonte da bem-aventurança. Vocês estão se
esforçando penosamente pela felicidade artificial externa e
não estão conscientes da realidade que reside no coração.
De fato, toda bem-aventurança está lá. O princípio do Amor
origina-se do coração e, não, do mundo... Vocês estão sob a
noção equivocada de que a felicidade reside na satisfação
dos desejos, mas, de fato, a felicidade começa a aflorar
quando os desejos são totalmente erradicados. (Trechos do
discurso de 14/03/1999)
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O homem ainda acredita que a bem-aventurança
pode ser obtida do mundo externo. Ele acumula
riqueza, autoridade, fama e saber no intuito de adquirir
felicidade, mas, verifica que está repleto de medo,
ansiedade e dor. O milionário é perseguido pelo coletor de
impostos, pelo trapaceiro, pelo caçador de doação, pelo
arrombador de casas e por seus filhos e parentes que
clamam por sua parte. A alegria de origem material tem
curta duração e tem a desgraça como seu reverso. Lutem
para perceber o Eu Divino, para visualizar Deus; até
mesmo o fracasso nessa batalha é mais nobre que o
sucesso em outras tentativas mundanas. O búfalo tem
chifres; o elefante tem presas, mas quanta diferença há
entre eles. Viver no corpo, com o corpo, pelo corpo, é a vida
de uma minhoca; viver no corpo, com Deus e para Deus, é a
vida de um homem. A sombria atividade odiosa das
pessoas tamásicas (preguiçosas, obscuras) faz com que se
apeguem ao ego e aos parentes e amigos; seu amor é
limitado a isso. As pessoas rajásicas (ativas e passionais)
procuram ganhar o poder e o prestígio e só amam aqueles
que irão contribuir para isso, mas os sátvicos (os puros, os
bons, os equânimes) amam todos como personificações de
Deus... (Trechos do discurso de 24/05/1967)

52

Aquele que está imerso na consciência corporal é
uma presa de todos os tipos de problemas e
preocupações. Deve-se reconhecer que o corpo é somente
um instrumento e que está fadado a perecer de um
momento para o outro. Quando a morte fatalmente segue o
nascimento, por que se preocupar com ela? (Trechos do discurso
de 20/07/1997)
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Todos vocês são personificações da existênciaconsciência-bem-aventurança
ou
Sat-ChitAnanda6, apenas não estão conscientes disso e imaginam
que são este ou aquele indivíduo, sujeitos a esta ou àquela
limitação. Este é o mito que precisa ser implodido para que
a vida divina possa começar. É o Divino que inspira, ativa,
conduz e preenche a vida de cada ser, não importa quão
simples ou complexa possa ser sua estrutura física. Do
átomo ao Universo, cada uma das entidades está movendose em direção ao estuário onde irá fundir-se ao oceano da
bem-aventurança. A vida divina é o próprio alento de todos
os seres; ela consiste em verdade, amor e não violência.
Pois, como pode alguém ser falso com outro quando não
existe nenhum outro? A falsidade nasce do medo. Quando
não há um outro, não existe medo algum. Ninguém é mais
amado que o Ser Supremo; portanto, quando tudo é Este
mesmo Ser Supremo, todos são igualmente amados como
Ele é amado. Quanto à violência, quem agredirá quem,
quando todos são apenas um? Removam as causas básicas
da ansiedade, do medo e da ignorância. Só então a
verdadeira personalidade do homem poderá brilhar. A
ansiedade é removida pela fé no Senhor; a fé que lhes diz
que qualquer coisa que lhes aconteça é para o seu bem e
que a vontade do Senhor seja feita. A aceitação silenciosa é
a melhor armadura contra a ansiedade, mas não a
aceitação heroica. A angústia surge do egoísmo, o
sentimento de que você não merece ser tratado tão mal,
que foi deixado desamparado. Quando o egoísmo se vai, a
angústia desaparece. A ignorância é apenas um engano,
uma identificação equivocada do corpo com o Ser
Supremo. (Trechos do discurso de 01/04/1957)
Sat-Chit-Ananda: Existência-Consciência-Bem-Aventurança. A bem-aventurada
consciência de Ser. Três qualidades básicas do Ser Supremo e que também é
inerente ao homem como sua verdadeira identidade. É também um dos muitos
nomes do Atma.
6
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A morte nada mais é
do que deixar cair
as velhas roupas.
O homem não morre...
de modo algum.

༺༻
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Somente o homem tem a chance de se libertar da
roda de nascimento e morte, através dos meios
mais agradáveis, como, por exemplo, servir a Deus, mas
como resultado da ignorância ou, o que é pior, da
perversidade, ele deixa a oportunidade escapar de suas
mãos e sofre angústia e dor, medo e ansiedade, ad
infinitum. Escapando das garras da fascinação exercida
pelos objetos materiais e pelos prazeres físicos, o homem
pode ter sucesso em seus esforços para libertar-se. Ele já
viajou longe o suficiente na estrada errada; agora, é tempo
de dar meia volta e mover-se firmemente em direção ao
objetivo. O amor que ele cultivou pelos homens e pelas
coisas tem que ser sublimado em pura adoração divina.
Então, isso se tornará transmutado em amor a Deus.
Convençam a si mesmos de que o Senhor está em vocês,
como o condutor da carruagem, segurando as rédeas dos
cinco cavalos (os sentidos), dando-lhes orientação
constante, como Ele fez quando Arjuna7 suplicou a Ele,
para liderar e guiar. Assim, torna-se fácil a vocês se
convencerem de que o mesmo condutor está liderando e
guiando todos os outros homens e até mesmo todos os
outros seres. (Trechos do discurso de 31/07/1967)

55

Um estudante, por exemplo, confunde uma
serpente com uma corda na escuridão do
anoitecer, sentindo medo imediatamente. Depois de trazer
uma tocha, vê que não é uma cobra, mas uma corda, e o
medo desaparece. Apenas a corda existia antes que ele
trouxesse a tocha. Não havia serpente; nem antes nem
depois. A serpente era a criação de sua mente por causa da
ignorância causada pela escuridão. Nos dias de hoje, a
Arjuna: É o personagem que simboliza a humanidade em diálogo com o Senhor
(Krishna) na Bhagavad Gita.
7
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escuridão da ignorância tem que ser afastada. A ignorância
é a causa da falta do poder de discernimento, devido à
percepção imaginária. Esses medos imaginários são
causados por apegos e raiva. Ambos são resultado do
carma, que é consequência do nascimento. Desta forma, há
uma relação muito próxima entre ignorância e nascimento.
O nascimento humano é resultado do carma (fruto das
ações na vida anterior). As ações resultam em apegos e
aversões, que, por sua vez, produzem medos imaginários.
A principal fonte desses medos é a ignorância (a ausência
do conhecimento), que não nasce nem morre. Não há uma
causa específica para esta ignorância. Ela surge devido ao
homem esquecer sua natureza divina quando é capturado
nas malhas da ilusão, maya, e do medo causado por ela. De
que modo pode livrar-se da ilusão? A resposta é: através
do reconhecimento do Senhor que domina a ilusão. Como
se
efetua
este
reconhecimento?
Através
do
reconhecimento do Uno que brilha fulgurante
ininterruptamente, amplamente desperto e totalmente
consciente. A falta de sorte é alheia a Ele, que é
eternamente auspicioso. Isto é... o Ser Interior, o Atma.
(Trechos do discurso de 29/05/1992)

56

O homem deve estar livre do medo. Os animais
assustam-se e os pássaros estão sujeitos ao medo.
O homem, entretanto, não deveria provocar medo nos
outros nem tampouco se assustar. Os jovens de hoje,
rapazes e moças, devem desenvolver o destemor como
uma qualidade fundamental. Vocês devem temer somente
uma coisa: o pecado. Deus é o único Ser a quem devem
amar. Todas as outras formas de amor são transitórias e
egoístas. Só o Amor de Deus, prema, é altruísta e eterno.
(Trechos do discurso de 16/07/1997)
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Uma vez Buda estava sentado sozinho em uma
floresta. Uma entidade demoníaca feroz apareceu
diante dele e disse: "Ó Buda, tenho muita fome. Você me
permite comê-lO?". Buda consentiu prontamente ao pedido
dela e disse sorridente: "Não é preciso ter medo da morte.
A morte é uma certeza e está fadada a vir mais dia menos
dia. Você tem fome; alimente-se de Mim e seja feliz". Assim
que Buda proferiu estas palavras sorridentemente, ela
transformou-se numa pomba. "Ó Buda, eu difundirei seu
evangelho de sacrifício. As pessoas têm medo da morte,
mas você tem prazer com a perspectiva de se sacrificar
para saciar a fome de alguém. Eu não sou uma entidade
demoníaca. Sou uma pomba e só desci para testá-lO. Eu
agora disseminarei seu evangelho de amor e sacrifício no
mundo". (Trechos do discurso de 21/05/2000)

58

A Divindade permeia tudo o que vocês veem,
ouvem e sentem. Estando o tempo todo na
companhia de tal Divindade toda-imanente, por que
deveriam preocupar-se e temer? “Por que temer quando
Eu estou aqui?”. Nunca tenham medo de nada porque Deus
está em vocês, com vocês, sobre vocês, abaixo de vocês, ao
redor de vocês. Ele os segue como uma sombra. Nunca O
esqueçam. Eliminem todas as suas preocupações. Qual a
utilidade de pensar no passado? Passado é passado,
esqueçam-no. O futuro é incerto. Qual a garantia de que
vocês estarão vivos amanhã? Não se preocupem com o seu
futuro. O presente é que importa. O presente é
Onipresente, não é um presente comum. Assim, façam o
melhor uso do presente e sejam felizes. (Trechos do discurso de
14/04/2001)
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A vida de cada indivíduo
terminará no lugar,
na hora e da maneira
prescrita para ele.
Isto é inevitável
e está de acordo
com a operação das leis
da natureza.

༺༻
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Sentimentos sagrados não emergem no homem
devido às barreiras criadas por apego, medo e
ódio. Apego é o sentimento que uma pessoa desenvolve
quando considera que algo fora dele pode trazer-lhe
satisfação e felicidade... Onde há apego, há ódio, que é o seu
reflexo. O medo nasce do apego - o medo de perder o que
se tem. Estas três características levam o homem a se
afastar de sua adesão à sinceridade e à fé. Portanto, elas
devem ser mantidas sob controle. Para compreender a
Divindade dentro do homem, todos devem voltar sua visão
para o interior. Tudo que é percebido no mundo exterior é
sujeito a mudanças. O homem não espera obter felicidade
de um mundo imutável (o mundo transcendental). Ele
deseja mudanças, mas a mudança que ele deve buscar é a
mudança divina, não as mudanças da vida terrena. Ele deve
buscar a verdade sobre si mesmo, pois, ignorando sua
própria verdade, ele é hoje, oprimido pelos medos.
Enquanto houver medo, Deus o evitará. Ele precisa
desenvolver fé na Divindade dentro de si, a fim de livrar-se
do medo e obter a força que ali se origina. O homem deve
buscar somente a Deus. Uma vez que a graça de Deus seja
ganha, tudo o mais virá com facilidade. Para atingir este
propósito, o homem precisa libertar-se do apego, do medo
e do ódio. Precisa desempenhar todas as ações como se
fossem uma oferenda a Deus, que é Onipresente. (Trechos do
discurso de 19/02/1993)

60

Todos terão que partir deste mundo algum dia, e
esse momento não deveria ser de angústia; deverse-ia partir graciosamente, com um sorriso e uma
inclinação respeitosa. Para que isso ocorra, é necessário
muita preparação. Partir, deixando tudo o que foi
acumulado durante toda uma vida, é uma tarefa difícil.
Assim, preparem-se para isso descartando os seus apegos,
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um após o outro, a partir de agora. Vocês veem muitas
coisas em sonhos e muitas outras são também adquiridas
durante as abstrações: poder, fortuna, status, reputação.
Quando acordam, vocês não choram por essas perdas,
ainda que durante o sonho tudo fosse muito real e lhes
desse verdadeira satisfação e prazer. Isso foi apenas um
“sonho”, dizem a si mesmos. Então, o que os impede de
tratar com igual indiferença as posses reunidas durante o
estado de vigília de suas vidas? Cultivem essa atitude e
poderão partir com um sorriso, no momento que as
cortinas caírem sobre esse palco da terra dos sonhos.
(Trechos do discurso de 01/08/1956)

61

O homem pode não ter conhecimento de sua
origem, mas seu fim está em suas mãos. Esta é
razão pela qual ele é compelido a se preocupar com o seu
fim. Não se preocupem com a próxima encarnação, pois ela
não está em seu poder. Esforcem-se apenas para assegurar
que seu fim seja puro e sagrado. Isto exige prática
espiritual. Muitos imaginam que a procura por Deus seja
uma prática espiritual, mas não há necessidade de se
buscar Deus. Para que existiria esta necessidade, se Deus
permeia tudo, interna e externamente? A prática a ser
realizada é livrar-se da identificação que tem o Ser Interior
com o corpo. (Trechos do discurso de 14/01/1993)
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Há muitos no mundo que pregam a
espiritualidade, mas nenhum deles tem qualquer
experiência. Qual é a utilidade de estudar livros sem a
experiência pessoal e a prática? Cada um deveria fazer da
consciência seu próprio mestre. Quando o momento do
Nirvana (antes da morte de Buda) se aproximava, Ele,
percebendo que seu meio-irmão Ananda chorava, chamouo e disse: “Até hoje, este mundo não reconhece a realidade.
Há milhares que sofrem diante de pessoas agonizantes,
mas não se esforçam para descobrir as experiências que
estão prestes a ocorrer após a morte. Eu sei a Verdade
sobre isto e estou imergindo nesta Verdade. Chorar por
isto não faz sentido. Parece-me que você está preocupado
com o sublime estado que atingirei em breve. Nenhum ser
humano deveria chorar pela morte de qualquer pessoa. As
lágrimas são associadas com o Divino e deveriam ser
vertidas somente por Deus e não por problemas triviais.
Você deveria chorar lágrimas de alegria. A tristeza não é
um estado próprio do homem. Consequentemente,
lágrimas de tristeza não deveriam ser derramadas”.
Aqui está uma ilustração de nossa experiência diária. Se
uma pessoa vê alguém chorando, pergunta: “Por que você
está chorando?”. Se, no mesmo local, outra pessoa estiver
alegre, ninguém perguntará a causa de sua felicidade. A
felicidade é considerada condição natural do homem. Ele a
procura todo o tempo. A tristeza é repugnante ao homem.
É uma fraqueza do homem abrigar a tristeza. Por já ter
sido presa da tristeza em muitas vidas, o homem vive
perpetuamente mergulhado nela. Para uma pessoa que
tem firme fé em Deus, não haverá motivo para tristezas.
Aqueles que dão lugar à tristeza são pessoas que não
entenderam o Princípio Divino que estabelece que Deus é
Um. (Trechos do discurso de 11/05/1998)
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A morte pode vir
a qualquer momento,
em qualquer lugar
e de qualquer forma.
Ninguém pode dizer a hora
e a maneira através da qual
alguém morrerá.
Ela foi preestabelecida.

༺༻
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Atualmente, as pessoas praticam várias
disciplinas espirituais para experimentar a
divindade. Será que Deus se aproximará de vocês por
causa dessas práticas ou se afastará se não as executarem?
Não! É a ilusão que se afasta quando realizam suas práticas
espirituais. Como resultado, ficam mais próximos do
Absoluto. Vocês deveriam fazer todos os esforços para se
livrarem da ilusão. Desistam do sentimento de que são o
corpo e que são os autores de suas ações. Só assim poderão
se livrar da ilusão e do medo. Reduzam seu apego ao corpo.
Esta é a disciplina que devem praticar... Desenvolvam fé
firme de que vocês são Deus. Lembrem-se constantemente:
“Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus”, então, tornar-seão Deus. O corpo é meramente uma roupa que precisam
vestir. Não é o seu verdadeiro Ser, mas quando cresce o
apego ao corpo, o sofrimento também aumenta. (Trechos do
discurso de 25/12/2003)

64

O sentimento de “eu” e “meu” é a causa da
ansiedade. Vocês serão assombrados por ela
enquanto não reconhecerem Deus. Tornam-se ansiosos
porque estão identificados com o corpo. Tão logo passem a
se identificar com o Ser, ficarão livres de todas as
preocupações. Por isso, deveriam fazer todos os esforços
para reconhecer seu verdadeiro Ser. Sob nenhuma
circunstância, derramem lágrimas de tristeza. Ficarão
livres da tristeza quando abandonarem o apego ao corpo.
Para ficarem livres das preocupações e dos medos,
alcançando a paz inabalável, devem reconhecer que “Eu
sou Eu”. Quando acreditarem firmemente nessa
declaração, nada poderá abalar vocês. Não desenvolvam
apego indevido ao corpo e às posses materiais. Vocês
somente serão redimidos quando conduzirem suas vidas
com espírito de sacrifício. O que devem conquistar é o
sacrifício, não o prazer. Considerar algo como sendo seu é
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a busca pelo prazer. Reconhecer que nada é seu é Yoga.
Esta Yoga lhes concede o verdadeiro poder. (Trechos do discurso
de 25/12/2003)

65

O homem nasce com uma grande sede, uma fome
profunda por bem-aventurança (a genuína
felicidade). Ele sabe que pode conseguir isto, mas não sabe
como. Ele tem uma vaga memória de ser o herdeiro do
reino da bem-aventurança divina, porém, não sabe como
reivindicar sua herança. Alguma coisa nele se revolta
quando é condenado a morrer, a sofrer e a odiar. Essa
mesma coisa lhe sussurra aos ouvidos que ele é filho da
imortalidade, da bem-aventurança, do amor, mas o homem
ignora essas orientações e, como quem troca diamantes
por lixo, corre em busca de prazeres mesquinhos e
confortos sórdidos. (Trechos do discurso de 03/04/1967)

66

As pessoas sofrem porque têm todo tipo de
desejos insensatos e anseiam por realizá-los e, aí,
fracassam. Elas põem demasiado valor no mundo objetivo.
É só quando o apego aumenta que vocês sofrem dor e
pesar. Se olharem a natureza e todos os objetos criados a
partir da perspectiva da sua visão interior, o apego será
descartado e, embora o esforço se mantenha, vocês
também verão tudo mais claro e com uma glória profusa
de divindade e esplendor. Fechem estes olhos, abram os
olhos interiores e vejam que grandioso quadro da Unidade
essencial vocês obterão! O apego à natureza tem limites,
mas o apego ao Senhor, que vocês desenvolvem quando o
olho interior se abre, não tem limites. Desfrutem da
Realidade e não desta falsa imagem. O Senhor é o Poder
Imanente em tudo. (Trechos do discurso de 23/02/1958)
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Ligar-se ao mundo pelo apego aos objetos
mundanos é uma maneira negativa de se
conduzir. Conduzam-se positivamente, voltando-se para a
Divindade. A diferença está somente no direcionamento de
suas mentes. Dirijam-se ao mundo e obterão a escravidão.
Dirijam-se a Deus e obterão a libertação. Deus não nasce
ou morre. Ele é a Testemunha Eterna. Vocês devem lutar
duramente para ganhar o amor de Deus. Quem receber o
amor de Deus ganhará o amor de todos. Se vocês sentem
que o Amor é Deus, não se apegarão a coisas terrenas.
Ninguém pode levar as riquezas do mundo quando morrer.
Esta é a verdade que temos constatado por toda a história
da Humanidade. Muitos grandes reis, imperadores, santos
e profetas se foram sem levar nada. Quando vocês
nasceram, não trouxeram nada com vocês. Prestem serviço
em consciência divina. Para levar uma vida útil e
significativa, rendam serviço à Humanidade, o que os
levará para mais perto de Deus. (Sai Baba citou o exemplo
do jogo de futebol, no qual seis jogadores de cada lado
chutam a bola até o gol). O objetivo da vida consiste em
dois pilares: o terreno e o espiritual. A bola não deve ir
além das traves. Deve ser lançada entre elas. Vocês
nasceram como humanos, com um objetivo: não nascer
novamente! Vocês precisam viver dentro da estrutura das
atividades mundanas e espirituais e, somente assim,
estarão conquistando a libertação. As seis más qualidades
de luxúria, raiva, ambição, desejo, orgulho e ciúme estão
em um lado e as boas qualidades de verdade, retidão, paz,
amor, não violência e sacrifício estão no outro lado. O jogo
é entre esses dois times. Uma outra lição que aprendemos
desse jogo é que a bola de futebol (o ego) é chutada
somente enquanto estiver inflada de ar, mas, se murchar,
vocês a tomarão em suas mãos. (Trechos do discurso de
18/04/1998)
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Verdadeiramente, o homem está perdendo muito
tempo em buscas mundanas, mas não gasta um
momento sequer para conhecer seu próprio Ser. “Quem
sou eu? Por que nasci? O que estou fazendo aqui?”. O
homem não coloca estas questões para si mesmo. Ao invés
disso, indaga aos outros: “Quem é você? De onde você veio?
O que você está fazendo?”. Ele tem curiosidade sobre os
outros, mas não sobre si mesmo. Qual o propósito da vida?
Certamente, não é comer, beber, dormir, morrer. O corpo
lhes é concedido para seguirem o dharma8. Seu dharma é
conhecer seu próprio Ser Interno. Vocês são a
manifestação da paz, da verdade e do amor. Assim,
procurem-na dentro de vocês; trilhem o caminho do amor.
Somente então terão tranquilidade. Através do amor, vocês
podem conseguir qualquer coisa. Deus é Amor - vivam em
Amor. Sem amor, vocês não podem ser bem-sucedidos. O
amor os ajuda a conhecerem seu próprio Ser. Para terem a
experiência do amor, vocês não precisam aproximar-se de
ninguém nem necessitam esforçar-se. Direcionem sua
visão para o interior. (Trechos do discurso de 28/09/1998)

69

Vocês são a personificação do amor. Não
desenvolvam apego ao corpo. O corpo está
destinado a perecer um dia ou outro, então, por que se
deixam iludir por este corpo impermanente? Somente o Eu
Divino é permanente. Para experimentar a bemaventurança divina, o amor é essencial. Se vocês
cultivarem amor, tornar-se-ão divinos. Não pensem que
Deus seja diferente de vocês, mas tenham a coragem de
dizer: "Eu sou Deus". Vocês não são o homem. Vocês são o
próprio Deus. Tenham esta convicção de forma firme:
vocês são Deus! (Trechos do discurso de 01/06/2001)
8

Dharma: Retidão, Ação correta.
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Da mesma forma
como vocês mudam
de roupa,
a Centelha Divina
assume um novo corpo
depois da morte.

༺༻
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A ilusão e o Absoluto são criados em sua própria
mente. Não estão presentes do lado de fora. O
Absoluto (Deus) está dentro de vocês, mas, como estão
imersos na ilusão, consideram a Divindade como uma
entidade distante. Assim que reconhecerem que vocês são
o Absoluto, estarão livres da ilusão de uma vez por todas.
Vocês sofrem por se identificarem com o corpo. Tão logo se
livrem do apego ao corpo, experimentarão a felicidade
duradoura. O prazer e a dor são criação de vocês. Não lhes
foram dados por Deus. Vocês são a causa de seu próprio
sofrimento, ninguém mais. Compreendam essa verdade. Do
ponto de vista espiritual, prazer, dor e relacionamentos
físicos são ilusórios. Não são reais. Da alvorada ao
crepúsculo, o homem leva uma vida ilusória, mas, havendo
nascido como ser humano, ele deveria, ao contrário,
experimentar a verdade. O corpo físico cresce durante um
certo período e, depois, torna-se débil e decrépito. O
nascimento e o crescimento dizem respeito ao corpo, o
qual é irreal. Porém, o homem considera real o seu corpo e,
por isso, sofre. Quando vocês enxergam com seus olhos
bem abertos são capazes de ver muitas pessoas, mas,
quando fecham os olhos, não conseguem ver ninguém. De
onde surgem todas essas pessoas quando abrem seus
olhos e para onde vão quando vocês os fecham? Vocês não
sabem. De fato, não sabem nem o lugar de sua origem e seu
próprio destino e é por esta razão que sofrem. Assim que
reconhecerem que não são o corpo e que nada neste
mundo pertence a vocês, não sofrerão mais. Tudo neste
mundo é criado por vocês mesmos e nada é real. Só Deus, a
Personificação do Amor, está sempre com vocês e em
vocês. Desprovido de amor, o homem nem pode existir. O
amor é a sua vida. É a luz que dissolve as trevas da
ignorância. Aquele que não cultivar amor terá que nascer
muitas e muitas vezes. Quem quer que nasça, morrerá um
dia e, quem quer que morra, nascerá de novo. Nascimento
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e morte são o efeito do mundo objetivo. Iludido por esse
efeito, o homem sujeita-se ao perigo. O amor do mundo é
passageiro e nem deveria ser chamado de amor. O
verdadeiro amor é imortal. Vocês devem cultivar este
amor. O corpo físico cresce e decai. Como podem
considerá-lo real? Na verdade, nada neste mundo é real. O
apego ao corpo é a causa desta ilusão. Assim, reduzam
gradualmente seu apego ao corpo. Esta é a disciplina
espiritual mais importante e que precisam praticar. (Trechos
do discurso de 25/12/2003)

71

Nascimentos e mortes dizem respeito somente ao
corpo físico. Seu verdadeiro Ser não tem
nascimento, tampouco morre. Aquilo que nasce... morre,
mas a morte diz respeito ao corpo e não ao Eu Divino e
Este é eterno! O Eu Divino é a Verdade! Vocês precisam
adquirir esta consciência para experimentar a felicidade
duradoura. Para experimentar a felicidade permanente, o
indivíduo precisa desenvolver firme fé em Deus. (Trechos do
discurso de 04/09/1996)
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O amor é altamente sagrado, precioso e vasto e
está presente, universalmente, em todos os seres.
É dever primário do homem reconhecer a divindade
presente dentro dele na forma de amor, mas o homem não
está fazendo qualquer esforço nesta direção e está
enfrentando dificuldades porque pensa que Deus é
diferente dele. Deus não está separado do indivíduo. Ele
mora em todos os seres vivos em forma de amor. Deve-se
fazer todo o esforço necessário para experimentar esta
verdade. Não há ninguém, neste mundo, desprovido de
amor. O amor é verdadeiramente divino, mas o homem
falha em entender a natureza divina do amor e o limita,
associando-o com coisas mundanas e efêmeras e
relacionamentos físicos. O amor de uma mãe em relação a
seu filho é chamado de afeição; o amor que existe entre
marido e mulher é chamado de paixão. O amor de uma
pessoa com relação a seus amigos e parentes é conhecido
como apego; o amor em relação a objetos materiais é
referido como desejo. Tudo isto é amor mundano, mas o
verdadeiro amor é essencialmente divino. Deve-se sempre
lembrar disto. Como o homem esqueceu esta verdade
fundamental, está desenvolvendo diferenças em base de
relacionamentos físicos e esta é a principal causa do
sofrimento do homem. Enquanto houver este sentimento
de diferença no homem, ele não poderá alcançar a
divindade. Eu tenho repetidamente aconselhado vocês a
abandonarem o apego ao corpo. O apego a Deus diminui à
medida que o apego ao corpo aumenta. O apego ao corpo é
mundano em natureza, enquanto o amor divino está
relacionado ao coração. Todo homem tem igual direito de
experimentar este amor. O homem não pode entender o
amor de Deus, porque ele tenta compará-lo com seu amor
limitado e egoísta. Tal comparação é incorreta, porque o
amor de Deus é totalmente desinteressado. Ele é infinito,
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imortal e imensurável. No linguajar vedântico9, o amor
divino é referido como Angirasa, essência que circula em
cada membro do corpo. Ao mesmo tempo, o amor do
homem e o amor de Deus são o mesmo, tanto em qualidade
quanto em quantidade (isto é, ilimitado). É uma tolice ver
diferença entre eles. O homem tenta entender o amor
divino do ponto de vista mundano, mas não há qualquer
relação entre atividades mundanas e amor divino. Eles são
totalmente diferentes um do outro. O amor divino é
imanente no homem, mas ele falha em entender isto.
Dentre todos os seres vivos, o nascimento humano é o mais
extraordinário. Deus está presente na forma de amor em
cada ser humano; Deus toma a forma de homem, porém o
homem falha em reconhecer a Divindade. O homem surgiu
de Deus. Sendo assim, por que o homem se considera
diferente do Divino? Deus é seu Pai. Sua essência flui em
vocês. Aquele que entende esta verdade, nunca se
distanciará de Deus. (Trechos do discurso de 22/10/2001)

73

Tudo é essencialmente divino. É por causa de seu
apego ao corpo que o homem torna-se incapaz de
perceber a Divindade. Sem dúvida, o apego é necessário
para a vida terrena, mas não se deve ficar muito apegado
ao mundo e neste processo desapegar-se de Deus. O apego
é obrigado a existir entre mãe e filho, esposa e marido,
irmãos e irmãs. Precisa-se entender que o apego é criado
por nós mesmos; ele não é inato. Portanto, o apego é
artificial. Somente o amor é inato e divino. Neste drama da
vida, Deus é o ator e também o diretor. É somente Deus
que representa diferentes papéis. Vocês podem pensar que
estão representando um papel em particular neste drama
Vedanta: Filosofia que trata da essência dos Vedas, as escrituras hindus mais
antigas.
9
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da vida, mas, na realidade, é Deus que representa o seu
papel. Deus protege a uns e pune a outros, mas, de fato, Ele
é o que experimenta ambos. Neste mundo, uma coisa pode
parecer boa enquanto outra pode parecer ruim, mas, na
realidade, bom e mau são apenas relativamente verdade.
De fato, Deus é a base de tudo. Ele age, Ele dirige, Ele
experimenta e Ele estabelece um ideal em cada aspecto.
Antes de tudo, vocês devem entender esta verdade. Vocês
estudam e se apresentam para um exame. Se nos
basearmos na forma física (corpo), as pessoas podem dizer
que alguém passou ou foi reprovado, mas, na realidade,
aquele que passa com nota dez é Deus e aquele que é
reprovado no exame também é Deus. (Trechos do discurso de
22/10/2001)

74

A divindade pode ser realizada apenas quando se
tem fé inabalável. Em primeiro lugar, deve-se ter
fé em seu próprio Ser Interior. Desenvolvam
autoconfiança, e ela os levará à autossatisfação. Quando
obtiverem autossatisfação, estarão preparados para o auto
sacrifício e só pelo auto sacrifício, pode-se atingir a
autorrealização. A autorrealização significa perceber que
vocês são tudo. Hoje, o homem perdeu sua autoconfiança.
Quando se perde a autoconfiança, perde-se tudo. Só pela
autoconfiança pode-se ter a visão da resplandecência
divina oculta. Todos são essencialmente divinos. Onde
quer que vejamos os cinco elementos, há divindade e,
como o homem é composto de cinco elementos, ele é
verdadeiramente Deus. Deus não possui qualquer forma
específica, mas as pessoas atribuem várias formas a Deus.
Vejam isto! Aqui temos uma imagem de Dakshinamurthi10.
Esta forma foi criada pela imaginação. Não é a realidade,
10

Dakshinamurthi: Um dos aspectos de Deus na mitologia hindu.
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pois como vocês poderiam visualizar Deus que é a própria
forma do Universo? O Universo é composto de cinco
elementos11. O corpo humano também é constituído dos
cinco elementos. Consequentemente, é chamado de
Universo. Os Vedas dizem: “Com milhares de cabeças,
milhares de pés e milhares de olhos, a Divindade permeia
tudo”. Isto significa simplesmente que todas as cabeças,
mãos, olhos e pés são d’Ele. Incapaz de entender esta
verdade, o homem se considera um “mero ser humano” e
desenvolve apego ao corpo. Vocês são humanos apenas na
forma, mas divinos em espírito. Então, tenham a convicção
firme de que vocês... são Deus. (Trechos do discurso de 10/09/2001)

11

Cinco Elementos: terra, água, fogo, ar e éter.
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Deve ser compreendido
que a morte
é até mais importante
que o nascimento.
O modo pelo qual se morre
indica a maneira
como se viveu.

༺༻
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Do ponto de vista do Atma, todos são Um e tudo é
Deus. Aquele que elogia é Deus, aquele que
censura também é Deus. Aquele que respeita e aquele que
rejeita é também Deus. Tudo neste mundo é uma
brincadeira (lila) de Deus... Aquele que está engajado em
atividades mundanas é chamado de ser humano. Aquele
que está engajado em atividades divinas é chamado Deus.
Não há ninguém neste mundo que não seja divino. Todos
são personificações da Divindade. Todas as formas são
uma parte da Forma Cósmica Divina, mas devido a seu
apego ao corpo, vocês se consideram seres humanos.
Abandonem o apego ao corpo, pois somente então poderão
compreender sua verdadeira identidade... Apesar do
princípio divino estar presente dentro de si, o homem se
considera fraco e pequeno. De fato, vocês não são fracos ou
pequenos; vocês são Deus e, sendo vocês mesmos divinos,
por que procuram Deus em outro lugar?... Eu digo
frequentemente, que vocês não são apenas uma pessoa,
mas três: a que vocês pensam que são (o corpo), a que os
outros pensam que vocês são (a mente) e a que vocês
realmente são (o Atma). Do ponto de vista físico, vocês são
um ser humano, mas do ponto de vista do Atma, o Eu
Divino, vocês são Deus. Uma vez que mudem sua visão, do
físico para o átmico, vocês verão Deus em vocês mesmos. O
erro está em sua visão e não na criação. Qualquer defeito
que encontrem na criação é reflexo, reação e ressonância
de seus sentimentos internos... Então, antes de tudo,
desenvolvam sentimentos divinos em vocês mesmos.
Somente assim, poderão perceber a realidade do
nascimento humano. (Trechos do discurso de 22/10/2001)
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Vocês são realmente afortunados por terem
nascido como seres humanos. Abençoados são
aqueles que se esforçam por sua libertação, mas nós
fazemos mau uso da vida humana quando seguimos o
caminho errado e cedemos às más atividades. Então, como
podemos conhecer o Eu Divino? Vocês irão conhecê-lo
somente quando abandonarem o apego ao corpo. Deus é a
personificação da felicidade, e esta felicidade deve ser
experimentada por todos. O amor pode assegurar esta
felicidade. Quando o homem cultivar amor, o mundo será
livre de todos os conflitos e guerras... Durante os últimos
5000 anos, o mundo testemunhou 11.000 guerras. Mesmo
hoje em dia, guerras estão sendo travadas. A razão disto é
que o homem é incapaz de entender sua verdadeira
natureza, dando, consequentemente, lugar a diferenças. Ele
está sendo levado pelo sentimento de meu e teu. Quando
ele nasce, não traz consigo nem mesmo um pedaço de pano
e, quando deixa o mundo, ele o faz sem sequer dar seu
endereço. Então, o que há no mundo que ele possa
reclamar como seu próprio? Nada. Enquanto está vivo, ele
sente que algo é seu. Quando parte deste mundo, não sabe
o que acontecerá com todas as suas possessões. Então, por
que deveria ele desenvolver o ego e o apego? Isto é uma
ignorância profunda. Seus méritos e deméritos são as
únicas coisas que o acompanham após a morte. (Trechos do
discurso de 22/10/2001)
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A causa para o nascimento é
a mesma para a morte: a
fascinação pelos objetos
sensórios e o caminho de
ação que isso envolve.

༺༻
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Vocês nascem por causa dos erros cometidos em
nascimentos prévios. Vocês devem empreender
ações meritórias neste nascimento, pois, agindo assim, não
precisarão nascer de novo. Vocês devem esforçar-se com
muito empenho para alcançar a libertação, mas como isso
é possível? Enquanto a casca não for removida do arroz,
ele germinará onde quer que seja semeado para nascer e
morrer muitas vezes. Uma vez que a casca seja removida,
ele não mais brotará. “Não há mais renascimentos”.
Enquanto o homem é coberto pela casca de maya ou apego,
ele nasce muitas vezes. Uma vez que a casca do apego seja
removida, não há mais renascimento para ele. Todas as
práticas espirituais são destinadas a remover esta “casca”.
Todos têm que fazer esforços nesta direção. Fazer esforços
é seu dever, o sucesso ou a falha está nas mãos de Deus.
Para alcançar o sucesso, vocês têm que cumprir seus
deveres. Se não pedirem, nem sua própria mãe os
alimentará. Se não baterem, a porta não será aberta. Peçam
e sejam alimentados. Batam e a porta será aberta. Do
mesmo modo, devem orar a Deus para que Ele lhes
conceda a libertação. (Trechos do discurso de 22/10/2001)

78

A cinza é um símbolo. Um símbolo da substância
básica indestrutível que cada ser é. Todas as
coisas transformam-se em cinza; mas a cinza continua
cinza, não importa o quanto vocês possam queimá-la. Ela é
também um sinal de renúncia, de sacrifício, de sabedoria
que queima toda a consequência do carma em cinza
ineficaz. Ela é um sinal de Deus e Eu a aplico em sua testa,
para lembrá-los de que vocês também são divinos. É uma
instrução valiosa sobre sua identidade. Ela também os
lembra de que o corpo é suscetível, a qualquer momento,
de ser reduzido a um punhado de cinza. Ela é uma lição de
desapego e renúncia. O homem deve viver seus dias sem
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desespero e desejo ilimitado. Vocês devem ser sensatos,
sem exultar quando a sorte sorri ou desmoronar quando a
desgraça os faz franzir as sobrancelhas. Ensinem a suas
crianças essa lição árdua. (Trechos do discurso de 03/04/1967)

79

O homem precisa reduzir seus desejos para
libertar-se da ilusão; os desejos originam-se do
apego, enquanto a libertação vem do desapego. Uma
pequena reflexão trará a atitude necessária ao
desenvolvimento do desapego. Vocês possuem uma casa
nesta cidade, vivem nela há alguns anos, chamam-na de
sua e sentem orgulho dela; protestam veementemente
quando alguém prega um cartaz em suas paredes e tomam
todos os cuidados para que a casa seja confortável,
encantadora e notável. Então, um dia vocês a vendem. A
casa não é mais o objeto do seu apego. Mesmo que um raio
a atingisse, vocês não ficariam atormentados. Em seguida,
os terrenos que vocês compraram com o produto da venda
tornam-se seus e motivam todo seu apego. Quando as
águas da inundação invadem esses terrenos, vocês ficam
preocupados e correm de um lado para outro, tentando
salvá-los da destruição. Em seguida, os terrenos também
são vendidos. Vocês acham que o dinheiro é seu, colocamno num banco e ficam apegados ao comprovante de
depósitos emitido pelo banco, que é guardado num cofre
de ferro; de tempos em tempos, examinam
cuidadosamente as folhas dos comprovantes. O dinheiro
que vocês colocaram no banco pode ser emprestado para
outras pessoas das quais não gostam, mas vocês nem
ligam. A caderneta de depósitos está em suas mãos. Nesse
caso, o que é realmente seu? Ao que vocês estão apegados
tão profundamente? À casa, aos terrenos, ao dinheiro ou à
caderneta de depósitos? A nenhuma dessas coisas. Vocês
estão apegados ao prestígio, ao conforto, à ostentação e à
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cobiça: sentimentos que surgem em suas mentes como
desejos e anseios, basicamente do seu próprio ego. Esse é o
motivo que os levou a buscar essas coisas, uma após outra,
como se lhes pertencessem. Todos vocês precisam envidar
algum esforço espiritual para eliminarem da mente a
luxúria e a avareza, a inveja e o ódio. Saiam do poço do ego
e entrem no oceano do Espírito Universal, do qual vocês
fazem parte. Forcem suas mentes a respirar a atmosfera
mais sublime do Eterno, lembrando-se de Deus e Sua glória
a cada segundo, a cada respiração... (Trechos do discurso de
27/03/1966)

80

Todos os homens são pequenos cofres, contendo a
glória divina, mas vocês amam alguns tão
amigavelmente, ao mesmo tempo em que odeiam outros
de modo tão hostil e, ainda, os dividem em grupos e
companhias. Quando um homem é bom para vocês,
atribuam esta bondade à Divindade nele; quando um
homem é mau para vocês, fiquem felizes por terem dado
alguma satisfação a ele, tornando-se o alvo de sua atenção!
Se eles machucam um sábio, este permanece indiferente,
porque sabe que não é o corpo! Se eles tentam machucar o
espírito, os sábios também sabem que é impossível, pois o
espírito está sempre em estado de bem-aventurança!
Através da prática espiritual, tornem-se este tipo de sábio,
imperturbável por prazer ou dor, perda ou ganho, vitória
ou derrota. Sejam uma testemunha, uma testemunha
desinteressada apesar de todas as reviravoltas do destino.
A indagação revelará a vocês que são fantasias passageiras
de suas mentes e que não são absolutamente reais. Por
meio da repetição do nome de Deus e da meditação, vocês
podem alcançar esta identidade com a realidade, que os
convencerá da irrealidade de tudo, exceto do Universal
Absoluto - Deus. (Trechos do discurso de 22/06/1969)
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A pessoa não deve sentir
medo da morte.
A morte é apenas
um outro estágio da vida.
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Para conhecer o Divino Onipresente o homem
precisa livrar-se do apego, do medo e do ódio: três
qualidades mundanas. Mas, apenas por desprender-se
dessas qualidades, o homem ainda não será capaz de
alcançar Deus ou compreender o Princípio Divino. Esta
mesa à minha frente não possui más qualidades, mas pode
ela compreender o Divino? A simples ausência de
qualidades negativas não é suficiente. Então, é preciso que
haja amor. Vocês precisam desenvolver amor por Deus.
Entretanto, só amar não os levará a compreender o
Princípio Átmico. Também é preciso mover-se em direção
ao Divino e, ainda assim, a proximidade com Deus não é
suficiente. Vocês ainda precisam cumprir as normas do
Divino e, somente quando o amor, a proximidade e a
obediência às normas do Divino se fazem presentes é que
alguém pode realizar o Princípio Átmico. (Trechos do discurso de
20/02/1993

82

A qualidade do açúcar é a doçura: se não é doce,
então não é açúcar. Similarmente, o Amor é sua
qualidade natural. Sem Amor, você não pode ser chamado
de ser humano. Existe Amor em você, mas você o está
limitando apenas a sua família, amigos e conhecidos, mas
lembre-se de que as pessoas de seu convívio irão
acompanhá-lo somente até o seu enterro, e que somente
Deus está continuamente com você, mesmo depois de sua
morte. (Trechos do discurso de 26/09/1998)
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O reconhecimento da Divindade inerente ao
estado humano requer práticas espirituais de
vários tipos. Atualmente, o homem está contaminado por
uma certa doença: a ausência de paz. Para curar qualquer
doença existem, normalmente, três etapas. Primeiramente,
tomar os remédios prescritos. Depois, após a ingestão do
medicamento, seguir a dieta indicada. Porém, tomar o
medicamento sem observar a dieta não irá ajudar a curar a
doença. Manter-se fiel à dieta sem tomar o medicamento
também não conduzirá ao objetivo. Tanto o remédio
quanto o controle da dieta são essenciais para promover a
cura. Se quiser curar a doença da ausência de paz que o
aflige, o homem terá que tomar o remédio do amor e
manter-se fiel à dieta de seguir as regras do Divino.
Somente então o sossego mental acontecerá. É verdade
que muitos têm amor a Deus, mas não vivem de acordo
com as leis do Divino. Aqueles que seguem as Suas leis de
maneira meramente formal não agem com amor a Deus, e
somente quando houver esta união entre o amor e a
obediência é que o homem poderá recuperar sua paz
mental. (Trechos do discurso de 20/02/1993)

84

Não importa que tipo de sistema de crenças vocês
cultivem. Tenham firme fé em Deus. Todas as
coisas deste mundo estão fadadas a sucumbir. Apenas o
Ser é eterno e imutável! Nunca se esqueçam de Deus!
Nunca acreditem ser este mundo a realidade! Nunca
tenham medo da morte! (Trechos do discurso de 09/10/1997)
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Um comerciante calcula o débito e o crédito que
obteve no final de uma semana, um mês, um ano e
calcula o balanço para chegar a um número específico:
seus ganhos. Da mesma forma, neste negócio chamado
vida, tudo acaba deixando algum saldo positivo ao fim de
todas as transações. As experiências que persistem até o
último momento da vida – as duas ou três que emergem à
consciência quando o indivíduo se recorda de tudo o que
aconteceu na vida –, essas são as realizações genuínas. Se,
no momento da morte, a pessoa anseia por satisfazer a
língua, essa será a prova de que, durante toda a vida, a
língua foi o seu senhor. Ou se uma mulher lembra-se do
seu filho e quer acariciá-lo, o desejo interno (samskara12)
do amor materno terá sido predominante durante toda a
sua vida. Isso prova que todas as outras experiências foram
lançadas ao esquecimento. Portanto, dirija toda a corrente
da sua vida em direção à aquisição daquele samskara ou
tendência mental que você almeja ter em seus últimos
momentos. Fixe sua atenção nisso, dia e noite. (Prema Vahini,
cap.16)

86

Vocês vieram a este mundo sozinhos, sem
companhia, não foi? Durante seus anos de vida,
juntaram para si todos estes parentes e acumularam
esposas, filhos, amigos e conhecidos que a vocês se
apegaram. Quando voltarem ao Reino do qual vieram,
vocês adentrarão os portais sozinhos, sem ninguém como
companhia. Então, permitam que assim seja também
durante sua jornada... (Trecho do discurso de 10/01/1970)

Samskara: são impressões subconscientes derivadas das experiências passadas
(em encarnações prévias ou na atual) que influenciam as respostas e nossa vida
futura. Tendências, inclinações. o resíduo mental levado de uma vida para outra.
12
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Cumpram com seus deveres com completo
sentimento de desapego, percebendo os defeitos
de cada objeto. Uma vez que compreendam as leis que
sublinham e governam o mundo, passando a reconhecer os
defeitos inerentes tanto aos objetos quanto ao mundo em
si e, também, quando compreenderem as relações que têm
neste mundo, então, rapidamente, serão capazes de vencer
os apegos que têm para com eles (os objetos, o mundo e as
relações). Antes de vocês nascerem, quem era o pai e quem
era o filho? Antes do casamento, quem era o marido e
quem era a esposa? Somente depois do nascimento passou
a haver um pai e um filho. Antes do nascimento, não havia
nenhuma relação e, depois da morte, nenhuma relação
haverá. Somente durante este curto e transitório período
entre o nascimento e a morte é que estes sentimentos de
possessividade e apego surgem. Tudo isto é devido a uma
visão e aproximação defeituosas. É produto de uma
mentalidade estreita e de uma visão curta. Para todos os
seus sofrimentos, seus sentimentos e atitudes são os
únicos responsáveis. Uma vez que reconheçam os defeitos
nos objetos e relacionamentos, não mais terão o desejo de
possuí-los. (Sai Baba Gita XII Pág. 115)
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Nenhum ser humano
deveria chorar
pela morte de qualquer pessoa.
As lágrimas estão associadas
com o Divino
e deveriam ser vertidas
somente por Deus.

༺༻
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Todas as relações físicas são temporárias. Em um
córrego a fluir é muito comum ver-se gravetos de
árvores que se encontram e se separam depois de se
moverem juntos por certo tempo e distância. O encontro
destes dois gravetos é como a união entre marido e
mulher. Eles se unem, caminham juntos, vivem unidos e se
separam num constante esforço realizado neste córrego
chamado vida. Neste contexto, Shankara13 deseja que vocês
abandonem a ilusão do apego. A questão seguinte é: “Quem
são seus filhos?”. Seus filhos vieram até vocês
provavelmente como resultado de alguma coisa que vocês
ou eles fizeram durante nascimentos prévios. Somente
com a finalidade de redimir algum débito entre vocês é que
eles vieram como seus filhos nesta vida... Se vocês fizerem
a pergunta a quem quer que seja: “De onde você veio?”, ele
não será capaz de responder. Como ele poderá dizer
quantos nascimentos já teve e em qual deles ele foi filho de
quem? Como ele poderá dizer quantos nascimentos mais
terá no futuro e em qual deles será um marido e de quem?
Também não será capaz de dizer quantos nascimentos já
teve e de que forma chegou a este presente nascimento.
Não sabemos de onde viemos e para onde estamos indo.
Neste mundo ilusório, continuamos a desenvolver apegos
e, por este motivo, nos afastamos de Deus sem nos
aproximarmos de nossa divindade. Apenas aumentamos,
através deste processo, nossa escravidão e desassossego.
Neste contexto, não deveríamos dar qualquer importância
aos relacionamentos que dizem respeito ao corpo... Quem é
sua esposa? Quem são seus filhos? Que mistério é este
chamado família? A quem você pertence? De onde você
veio? Saiba que todo o conhecimento está contido na
Shankaracharya ou Shankara: mestre que viveu na Índia, provavelmente, no
século VIII d.C. e foi responsável pela compilação dos ensinamentos da filosofia
Vedanta, difundindo-a por toda a Índia.
13
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resposta a estas perguntas. O propósito de nossas vidas é a
busca da verdade em tudo aquilo que vemos, portanto, os
relacionamentos que dizem respeito ao corpo não
deveriam nos preocupar e criar em nós uma determinada
crença em especial. Devemos apenas utilizá-los para
realizar nossos deveres, os quais devem ser cumpridos.
Não devemos ter qualquer apego em especial para com o
mundo. Não existe mãe nenhuma, não existe nenhum pai,
não existe filho algum, não existem tampouco riquezas ou
relacionamentos. Sejam vigilantes e despertem! Tudo
aquilo que sofrem por causa de nascimento, crescimento e
morte é doloroso... Vocês devem estar no seio da família, e
não há perigo algum nisto, mas não permitam que a família
entre dentro de vocês. (Trechos do discurso de 05/1973)

89

Neste mundo, o amor assume várias formas como
o expresso por mãe, pai, irmão, esposa, amigos e
parentes. Neste amor mundano, vocês encontram egoísmo
e auto-interesse, mas o Amor Divino é absolutamente
abnegado... O Amor Divino não espera nada em retorno.
Para cultivar tal Amor, o homem precisa cultivar a fé de
que ele é a Centelha Divina e deve entender que o mesmo
Deus está presente em todos. Uma vez que ele entenda e
desenvolva fé nesta verdade, será capaz de amar a todos...
Tudo está contido no Amor. O Amor é o Princípio da vida,
mas o homem esqueceu este Princípio do Amor e está
arruinando sua vida com o amor terreno. O amor entre a
mãe e a criança, na verdade, é afeição. O amor entre esposa
e marido é, na verdade, apego. O amor entre amigos e
parentes é simples amizade. Vocês não podem chamar a
tudo isto de amor. Somente o Amor Divino é o Amor
verdadeiro no estrito sentido do termo. O Amor diz
respeito somente a Deus e a ninguém mais. (Trechos do discurso
de 30/09/1998)
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A devoção e a atitude de entrega incondicional,
que é o seu fruto final, darão a vocês grande
coragem para enfrentar qualquer emergência; tal coragem
é chamada de renúncia. A história de um príncipe chamado
Mohajith é um bom exemplo deste mais alto tipo de
desapego. Mohajith foi até um sábio na floresta e pediu-lhe
orientação no caminho espiritual. O sábio perguntou a ele
se já havia dominado o apego, como seu nome indicava. O
príncipe respondeu que, não apenas ele, mas todas as
pessoas em seu reino haviam superado o apego. Então, o
sábio começou a testar a veracidade de sua afirmação. Ele
tomou as roupas do príncipe, ensopou-as em sangue e foi
até os portões do palácio com a horrível história do seu
assassinato por rufiões na floresta. A serviçal que ele
encontrou recusou-se a sair correndo para levar a notícia
aos aposentos reais, dizendo: “Ele nasceu, ele morreu. Qual
é a urgência especial desta notícia para que eu interrompa
minha rotina de trabalho e corra até o rei e a rainha?”.
Quando, finalmente, ele conseguiu uma audiência e pode
comunicar a triste notícia ao pai, este sentou-se sereno,
sussurrando para si mesmo: “O pássaro voou da árvore em
que havia pousado para descansar”. A rainha também
mostrou-se inabalável. Ela disse ao sábio que esta Terra é
um abrigo para caravanas, em que os homens vêm, ficam
por uma noite e, ao chegar o amanhecer, um a um partem
por diferentes caminhos. Amigos e parentes são as
palavras que usamos para o apego cultivado entre os
viajantes no acampamento, durante o curto tempo em que
se conhecem. A esposa do príncipe “morto” também se
mostrou imperturbável. Ela disse: “Esposa e marido são
como dois pedaços de madeira descendo um rio inundado;
eles flutuam juntos por algum tempo e, quando alguma
corrente se interpõe, eles são separados; cada um deve
seguir para o mar no seu próprio ritmo e no seu próprio
tempo. Não há necessidade de pesar pela separação dos
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dois; é da própria essência da natureza que assim seja”. O
sábio não cabia em si de alegria ao ver este firme e sincero
desapego nos governantes e governados. Ele voltou à
floresta e disse ao príncipe que, enquanto estivera fora, um
exército hostil invadira o reino, assassinara toda a família
real, capturara seus domínios e escravizara seus súditos. O
príncipe recebeu as notícias calmamente e disse: “Tudo
isso são bolhas, impermanentes, inconsistentes. Deixe-as
seguir seu caminho de bolhas. Guie-me para que eu possa
atingir o Infinito, o Imperecível” .Tal coragem provém da
Graça do Senhor; são necessárias gerações de aprendizado
e esforço. Por ora, vocês devem começar com o primeiro
passo, a limpeza da mente e o cultivo de virtudes. (Trechos do
discurso de 01/03/1955)

91

O núcleo, a essência da cultura indiana, é a
percepção da Unidade do princípio do Atma, que
preenche cada coração com o Amor Universal. Aqueles
conscientes desta Unidade, e estabelecidos nela, são
amigos e parentes dos indianos, qualquer que seja o país
que habitem ou seu idioma. Muitas comunidades humanas
têm, como base de suas crenças, a teoria de que o homem é
um aglomerado de matéria e que esta matéria está sujeita
às leis da física e da química. Nos idiomas do ocidente, a
morte é explicada como “abandonar a vida”, enquanto, na
linguagem de Bharat (atual Índia), é “abandonar o corpo”.
Isto se deve à crença do ocidental de que o indivíduo é o
corpo e à fé do indiano de que ele não é o corpo. Esses
afirmam e sabem que têm o Atma, a centelha divina, como
sua realidade, encapsulado em um corpo. (Sathya Sai Vahini
pág.49)
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Só o amor
permanece constantemente
com vocês
desde o nascimento.
É o amor que continua
com vocês todo o tempo,
não seus parentes ou amigos.
Este amor é Deus .
14

༺༻
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Trechos do discurso de 18/11/1999
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Sem Amor, você não pode ser chamado de ser
humano. Existe Amor em você, mas você o está
limitando a sua família, amigos e conhecidos. Lembre-se,
porém, que as pessoas de seu convívio irão acompanhá-lo
somente até seu enterro. Somente Deus está sempre com
você, mesmo depois de sua morte. (Trechos do discurso de
26/09/1998)

93

Há somente um verdadeiro amigo, que está
sempre com vocês, em vocês e em torno de vocês Ele é Deus. Enquanto há água no tanque, milhares de rãs se
juntam, próximas a ele, mas uma vez que o tanque esteja
seco, nem uma única rã será vista nas proximidades. Da
mesma forma, enquanto vocês são ricos e em posição de
autoridade, todos agem como seus amigos, mas, uma vez
que vocês tenham perdido posição e dinheiro, aqueles que
se diziam amigos se afastarão, sem ao menos se
preocuparem em dizer adeus. (Trechos do discurso de 27/09/1998)

94

Deus é denominado um amigo de bom coração.
Em todo relacionamento humano, há uma parcela
de egoísmo na demonstração de afeição. Somente Deus
demonstra Seu amor sem nenhum traço de egoísmo. O
homem falha em entender este sagrado princípio de amor
divino. Não pode haver melhor coisa do que ter Deus como
amigo. (Trechos do discurso de 19/02/1993)
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O Divino desce à Terra de tempos em tempos, e
para que esta vinda? Seu propósito fundamental é
promover o Princípio do Amor. O homem está arruinando
sua vida por não conseguir entender o verdadeiro
significado deste Princípio do Amor. Todos devem
entender que o amor está presente em todos os seres,
assumindo formas diferentes quando relacionado às
distintas relações na vida mundana. O amor entre marido
e mulher é denominado paixão. O amor entre mãe e filho é
chamado amor maternal. O amor entre bons amigos e
parentes é denominado afeição. O amor a Deus é conhecido
por devoção. O amor é único, embora seja expresso de
várias formas. As vivências são variadas, mas o objetivo é
um só. Neste mundo fenomênico, o amor assumiu
múltiplas formas, que se alteram de acordo com os
relacionamentos pessoais, mas o amor puro é inalterável.
Este amor puro está atualmente limitado pelo interesse
pessoal do homem. Imediatamente após o nascimento, a
criança agarra-se ao peito da mãe e o considera um
paraíso. Na medida em que cresce, transfere seu interesse
para a escola e esquece a mãe. Na sua juventude, vivencia
esse amor no esporte e nos jogos, nos estudos e no lazer.
Após completar sua educação, ingressa na vida familiar e
imerge nos prazeres dos sentidos. Mais tarde, deseja obter
riqueza e esquece esposa e crianças. Porém, mais tarde
ainda, perde o interesse pela riqueza e volta os seus
pensamentos para Deus. Assim, o homem demonstra o seu
amor por diferentes objetos em estágios diferentes em sua
vida. (Sai Baba cantou uma canção, descrevendo como o
amor humano se modifica de tempos em tempos e como o
homem desperdiça sua vida sem desenvolver o amor a
Deus). (Trechos do discurso de 30/05/1992)
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Não confunda esta morada temporária com o
lugar de sua morada eterna. Não se desespere
com preocupações passageiras e tragédias de curta
duração. Mergulhe no esforço de alcançar o Senhor Eterno.
Tudo neste mundo está sujeito à dissolução – se não hoje,
amanhã, mas tudo está destinado a desintegrar-se, não é
assim? Então, não é certo rejeitar o Senhor, cujo
relacionamento com você é eterno e deixar-se iludir por
este mundo com o qual você se relacionará por apenas um
par de dias. Como escrito anteriormente, os parentes
chegam até o portão externo ou até o cemitério, mas o seu
verdadeiro parente é o Senhor. Então, esteja atento! O
Senhor nunca o abandonará. Considerando o número de
nascimentos pelos quais você passou, certamente, já teve
inúmeras mães, pais, esposas, maridos, filhos, filhas,
amigos e inimigos. Mas, eles perduram até hoje? Eles
recordam aqueles relacionamentos? Você não significa
nada para eles, tampouco eles para você. Porém, tanto você
quanto eles têm em comum o próprio Senhor como
imutável parente. Deus perdura através de todos os
nascimentos. Ele é eterno e cuida de você de nascimento
em nascimento. Que maior tragédia poderia acontecer do
que esquecer-se de um Senhor assim? Com os sentidos
debilitados, enfraquecidos, recusando-se a funcionar, com
os pais, a esposa, os filhos e os parentes, todos se
apinhando de um lado, e, do outro lado, os mensageiros da
morte compelindo-o a fazer as malas sem demora para
seguir viagem – quem sabe quando esse chamado chegará
e como? Então, antes que esta hora chegue, esteja
preparado com o pensamento em Deus. (Dhyana Vahini pág. 54)
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O sentimento predominante
no momento da morte
funciona como
uma grande força
na vida seguinte.

༺༻
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Por que se preocupar com apegos de vida curta?
Tudo neste mundo é efêmero, transitório. Aquilo
que hoje está aqui pode não estar amanhã... o que quer que
você ame neste mundo terá um fim. O mesmo Senhor dá e
toma! Ele dá e toma como e quando deseja. Tudo é Seu,
então que tolice é essa, lamentar quando as coisas que Lhe
pertencem são levadas de volta por Ele mesmo! Portanto, o
sábio não se lamenta por ninguém, nem sente apego
demasiado por coisa alguma. Deixe que todo o seu anseio e
todo o seu apego sejam apenas pelo Senhor. Somente Ele é
eterno. Ele é a fonte de toda a alegria. Quanto ao restante,
ame uma coisa como uma coisa, e nada mais. Ame uma
pessoa como uma pessoa, e não mais que isso. Se você os
amar mais do que isso, será um sinal de que você tem sido
enganado a respeito de sua real natureza. Você pode
comportar-se como se a casa que tomou por aluguel fosse
sua própria, mas somente por um curto período. Tão logo
vença o tempo do contrato, ela passará a outro. Se você
pensar dessa maneira, saberá que a esposa, os filhos, as
propriedades e os parentes não serão seus por muito
tempo, mas somente por um curto período. Então, por que
se consumir, preocupando-se com coisas impermanentes?
Um milionário só pode comer o suficiente para encher a
medida do seu estômago, não mais que isso. Você precisa
vir a este mundo como um viajante que, ao cair da noite,
refugia-se em uma estalagem. Quando amanhece, ele
parte. Você vai rumo à sua meta, de estalagem em
estalagem, de estágio em estágio. É bom levar a vida sob
esse enfoque. Os animais com muitas patas arrastam-se
pelo chão. O homem tem somente duas pernas, então pode
mover-se livremente, indo aonde quiser. Quanto maior for
o número de pernas, maior será o cativeiro e mais estrita a
limitação. Quando alguém se casa, passa a ter quatro
pernas, tornando-se um quadrúpede. Mais tarde, quando
ele tem filhos, filhas, genros e netos, é transformado em
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uma mera centopeia, que consegue se mover apenas
arrastando-se pelo chão! Ele não poderá ficar em pé, ereto,
e perderá a liberdade de movimento. O homem terá de se
arrastar devagar, ao longo do lodaçal dos objetos materiais
e, assim, não lhe sobrará tempo nem inclinação para
conquistar a Graça do Senhor. Os apegos ao mundo têm
vida curta. As pessoas nasceram muitas vezes antes e
viveram suas vidas, amando, mergulhando no amor e
apegando-se aos outros, mas será que restou algum
vestígio disto tudo? Alguém sabe agora onde isto tudo foi
parar? Alguém se preocupa com as pessoas que amaram
em outra época (vidas)? Alguém se lembra deles pelo
menos de vez em quando? Não. O mesmo tipo de amor e
apego também estavam lá, mas, com o passar do tempo,
foram esquecidos. Da mesma forma, quando se parte deste
mundo, o amor que se tinha pelos outros, bem como a
alegria, a dor e a felicidade que se tenha experimentado
através desse amor serão esquecidos. Como os parquinhos
infantis, os sentidos da ação do homem também mudarão
daqui para lá e de lá para algum outro lugar! Fixando suas
mentes no inseguro amor mutável, é trágico que as pessoas
não se lembrem de cultivar as disciplinas que lhes darão a
bem-aventurança permanente do Senhor! Por que os
viajantes ficariam discutindo durante a noite sobre coisas
inúteis em vez de se prepararem para deixar a estalagem
ao amanhecer e começar uma nova etapa de sua
peregrinação? Brigando, eles perdem o sono e privam-se
do descanso, não restando energia para continuar a
viagem. Assim sendo, não se preocupe muito com as coisas
do mundo. A preocupação acaba em pressa sem sentido e
perda de tempo. Esse tempo é mais bem aproveitado
quando se medita em Deus. Todos os seres vivos são atores
neste palco. Eles saem quando a cortina é abaixada ou
quando seu papel termina. Neste palco, um pode
representar o papel de um ladrão, enquanto outro pode ser
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escalado para ser um rei; um terceiro pode ser um palhaço
e, ainda outro, um pedinte, mas para todos esses
personagens da peça, existe UM que dá as dicas. Aqui,
alguns detalhes devem ser claramente entendidos. Ele não
virá ao palco para dar dicas à vista de todos. Se assim o
fizer, a peça teatral perderá o interesse. Portanto, parado
atrás do biombo, no fundo do palco, Ele dá sua sugestão a
todos os atores, indiferentemente de seus papéis – sejam
eles diálogo, narração ou canção – no momento em que
eles mais precisam de ajuda. Da mesma forma, o Senhor
está atrás das cortinas do palco da criação, dando as deixas
a todos os atores conforme seus vários papéis. Assim, cada
ator deve estar consciente da Sua presença por trás da
cortina da ilusão (maya); cada qual deve estar desejoso de
captar as mais sutis sugestões que Ele possa dar, mantendo
o canto do olho sempre n’Ele e tendo o ouvido aguçado
para captar a Sua voz. Se a pessoa, ao invés disso, esquece
o enredo e a história (ou seja, o trabalho para o qual veio e
os deveres que lhe cabem), negligencia seu dever de
observar a presença por trás da cortina e simplesmente
permanece mudo no palco, os espectadores rirão de sua
tolice e o acusarão de estragar o espetáculo. Por essas
razões, cada ator que desempenha o papel de uma pessoa
no palco do mundo deve primeiramente aprender bem a
sua fala e, então, lembrando-se do Senhor atrás da cortina,
aguardar Suas ordens. A atenção deve estar em ambos: a
fala que aprendeu para fazer a representação e as
instruções do diretor teatral. (Dhyana Vahini pág. 40 a 44)
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Olhem para as nuvens que vagueiam pelo céu;
observem que elas não possuem relacionamento
duradouro e profundo com o céu que elas escondem por
uns poucos minutos. Este é o relacionamento entre seu
corpo e você, ou melhor, o Eu Divino em você. O corpo não
passa de uma fase transitória, escondendo e enevoando a
verdade. Como pode o comportamento do corpo – vigília,
sonho e sono – afetar de alguma forma a Consciência
Eterna, o Paramatma? E o que dizer de sua própria
sombra? Ela é uma coisa separada de você? Por acaso, seu
comprimento, claridade e o que ela faz afeta você de
alguma forma? Então, entenda que esse é o mesmo
relacionamento entre o corpo e seu verdadeiro Ser. Mas, se
você escolher acreditar que este amontoado de carne e
ossos é você, considere então o que acontecerá com ele, e
por quanto tempo poderá chamá-lo de “meu”. Ponderar
sobre este problema é o início da mais alta sabedoria. Esta
forma física, criada a partir da terra, do fogo, da água, do ar
e do éter, desmancha-se em seus próprios componentes,
como acontece com todas as coisas criadas. Apenas a
ignorância a tomará como real; somente o ignorante dará
valor a ela, como permanente e eterna. Esse corpo existia
antes do nascimento? Ele perdura após a morte? Não. Ele
aparece e desaparece, com um intervalo de existência!
Então, ele não tem valor absoluto; ele deve ser tratado
como a nuvem ou a sombra (mencionadas
anteriormente)... Da mesma maneira como a argila toma a
forma de um pote, panela ou prato e depois de um tempo
torna-se argila sem forma novamente, assim também tudo
isto é Sat-Chit-Ananda15 (existência-consciência-bemaventurança)... Todas as formas são Ele; Tudo é Ele. Você
Sat-Chit-Ananda: Existência-Consciência-Bem-Aventurança. A Bem-aventurada
consciência de Ser. Três qualidades básicas do Ser Supremo e que também é
inerente ao homem como sua verdadeira identidade. É também um dos muitos
nomes do Atma.
15
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também é Ele, acima e além do passado, presente e futuro.
Você não é esse corpo amarrado ao tempo, e preso nas
correntes do “foi”, “é” e “será”. Estejam sempre
concentrados nessa atitude, estejam constantemente com
o pensamento de que vocês são da mesma natureza do
Divino; assim, se tornarão verdadeiros sábios. A mente
está escravizada pelos desejos aos objetos, pela companhia
dos homens e pela preferência de um lugar a outro. Apego
é escravidão; não-apego é libertação. Desejar é estar preso,
morrer. Afastar a mente de todos os apegos é libertar-se,
viver para sempre. Para o homem, é a mente que causa a
escravidão e garante a libertação. A mente persegue um
objeto, apega-se a ele; os sentidos são alertados; uma ação
resulta; a mente fica feliz ou infeliz; sentimentos se
sucedem; o medo entra; a ira cresce ou a afeição se
desenvolve. Então, os laços são apertados. Medo, ira e
afeição são os companheiros mais próximos do apego, são
os queridos amigos que moram em seu coração. Eles são os
quatro inseparáveis companheiros, movendo-se sempre
juntos. (Jnana Vahini pág. 23)
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Devemos receber a morte
com alegria.
Tudo que acontece
é para o nosso próprio bem.

༺༻
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Era uma vez, um rei que tinha transferido toda a
responsabilidade de governar a seu Ministro e
estava passando seus dias no ócio. Ele nunca se preocupou
com nada, fossem pequenas ou grandes coisas. Ele tinha
um companheiro pessoal sempre ao seu lado, mais ou
menos, como um guarda-costas. Esse companheiro era
muito sábio, pois nunca fazia nada sem profunda
consideração sobre “como, por quê, e pelo quê?”. O rei
pensou em tudo isso como uma grande tolice e apelidou o
acompanhante de “A Nobre Joia dos Tolos”
(Avivekasikhamani). Ele não mediu esforços em
efetivamente gravar o título em uma lâmina de ouro e
forçava-o a usar sobre sua testa para que todos vissem.
Muitas pessoas foram enganadas com isso e o tomaram
como sendo um bobo da corte; não davam atenção a suas
palavras. Um dia, no entanto, o rei caiu de cama. O reino foi
procurar médicos que pudessem curar o rei. Mensageiros
foram enviados aos oito cantos, procurando drogas e
doutores. Uma centena de pessoas ocupou-se ao redor do
paciente real, mas todos os esforços falharam. A doença
piorava dia após dia. O rei estava à beira da morte. Ele
suspeitou que seu fim estivesse perto e, então,
apressadamente, fez algumas disposições. Falou com todos
aqueles com os quais queria se reunir e estava imerso em
sofrimento. Ele não tinha nenhum pensamento de Deus ou
qualquer outro poder auspicioso. Estava com um medo
terrível da morte e não podia pensar em mais nada. Um
dia, ele chamou seu bobo da corte para vir até ao lado de
sua cama e sussurrou em seu ouvido: “Logo partirei, meu
amigo!”. Então, o bobo perguntou sem qualquer escrúpulo,
“O quê? Mas, você está tão fraco e não pode caminhar uns
poucos passos sequer. Eu encomendarei um palanquim16.
16 Palanquim:

Veículo para uma pessoa, utilizado em países orientais (como China
e Índia) e que consiste numa espécie de liteira, cadeira portátil, usada como
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Por favor, espere até que ele esteja pronto”. “Nenhum
palanquim pode me levar até lá”, disse o rei. “Então,
encomendarei uma carruagem”, suplicou o bobo. “A
carruagem também não terá utilidade”, respondeu o rei.
“Sim, é claro, então, o cavalo é o único meio de viagem”,
resmungou o companheiro, que parecia ansioso por ir ao
socorro do seu senhor e aliviá-lo dos trabalhos da viagem.
O rei disse que o cavalo também não podia entrar lá. O
bobo não sabia mais o que fazer. Então, de repente, uma
ideia surpreendente lhe ocorreu: “Vamos, senhor! Eu o
carregarei até lá”. O rei ficou triste e disse: “Meu querido
amigo, a pessoa precisa ir sozinha para esse lugar, quando
sua hora chegar. Nenhuma companhia pode ser levada”. O
bobo foi acometido por uma grande dúvida. Ele perguntou
ao rei: “É curioso, não é? Você disse que o palanquim não
chega até lá, que a carruagem não pode ir até lá, nem
mesmo o cavalo. Você disse também que nenhuma outra
pessoa pode acompanhá-lo... Bem! Você poderia pelo
menos me dizer onde fica este lugar?” O rei respondeu: “Eu
não sei” e, imediatamente, o bobo enrolou a lâmina de ouro
com a gravação do título, “Avivekasikhamani”, e fixou-a na
fronte do rei, dizendo: “Raja, você sabe tanto sobre o lugar,
até quais as coisas que não podem ir até lá, mas não sabe
onde é o lugar e, apesar de tudo, irá para lá em breve. Oh,
você merece mais este título do que eu”. O rei ficou
dominado pela vergonha. “Ai de mim”, disse a si mesmo.
“Eu desperdicei meus anos, comendo, dormindo e
seguindo prazeres, nunca me importando em perguntar
quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo, para
onde estou indo e por que eu vim. O tempo precioso que a
mim foi concedido está próximo do fim. Não há mais tempo
para todo este questionamento; a morte está batendo à
transporte, coberta e fechada e sustentadas por duas varas compridas que são
levadas por dois homens ou dois animais de carga, um a frente e outro atrás.
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porta. Meus filhos começaram a chorar e meus súditos
estão sob grande inquietação. Nessas condições, posso eu
ainda estar imerso em questionamentos? Pode um
pensamento que nunca tive em toda minha vida surgir
assim, de repente, em meus últimos momentos? É
improvável. Mas, sim, eu, mais do que qualquer pessoa,
mereço o título de Bobo da Corte (Avivekasikhamani), pois
desperdicei minha vida em atividades inúteis, sem
qualquer pensamento sobre a Realidade”. O rei mandou
publicar que o questionamento é a melhor maneira de se
conhecer a verdade. O questionamento deve ser dirigido
para separar a verdade da inverdade, o eterno do
temporário. As pessoas devem chegar à conclusão de que
“Deus é o único Ente verdadeiro e eterno”. Por suas
próprias investigações independentes, seus súditos devem
não somente compreender esse Ente intelectualmente,
mas também alcançar a Graça de Deus por suas vidas
puras. Anunciando essa lição aos seus súditos, o rei deu
seu último suspiro. Observe como o rei, cego pelo poder
material e pelos prazeres, dirigiu erroneamente suas
energias em direção ao mundo, distante de Deus, e
terminou seus dias em agonia. Todo aspirante espiritual
precisa iniciar-se no caminho da inquirição. Somente então
poderá nascer e crescer a convicção de que a natureza e
todo o saber ligado a ela são irreais. Somente então, será
dado à natureza um valor apenas relativo e não absoluto. É
claro que tais conhecimentos devem ser aprendidos e
experimentados como necessários para o dia a dia, como
um tipo de rotina diária; mas, não devem ser confundidos
com o conhecimento mais elevado, a Verdade Eterna,
imutável... Ocupe-se da execução de suas tarefas; não se
permita ser alegrado pelo sucesso ou entristecido pelo
fracasso. Esteja pronto a renunciar a tudo que é prejudicial
e, então, através do discernimento, você poderá bater o
Tambor da Vitória! Grandes declarações como essa
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revelam a Verdade mais elevada e a Glória da Divindade.
(Prashanti Vahini pág 50)

100

Toda pessoa sente que é o corpo. Alguém pode
explicar como este sentimento apareceu e
persistiu? Ninguém pode se oferecer para responder esta
pergunta, pois apenas dizer, como alguns o fazem, que é a
vontade de Deus, não é sequer uma resposta. A simples
declaração “Eu não sei”, tem o mesmo significado da
declaração “É a vontade de Deus”. Ninguém ficaria mais
sábio ouvindo a segunda declaração ou a primeira. O que
permanece é o seguinte: “O Atma no Indivíduo é Eterno,
Imortal, Pleno; a morte não existe; o que parece ser a
morte é o deslocamento de Seu centro”. Nossas condições e
circunstâncias atuais são decididas pelos atos feitos em
vidas passadas. De maneira similar, as condições nas quais
passaremos o futuro são determinadas pelo que estamos
fazendo agora. Entre uma vida e outra, entre esta e a
próxima morte, o indivíduo progride ou regride, expande
ou se contrai. Como uma frágil embarcação em um mar
tempestuoso, o homem escala o topo da crista espumante
de uma onda gigantesca e, no próximo momento, é jogado,
com toda velocidade, no vale mais profundo. A subida e a
descida são consequências inevitáveis de seus bons e maus
atos. (Sathya Sai Vahini pág.31)
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Todos terão que partir
deste mundo algum dia
e esse momento
não deveria ser de angústia;
dever-se-ia partir
graciosamente,
com um sorriso
e uma inclinação respeitosa.

༺༻
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Não podemos pensar sem palavras. As
palavras são a matéria-prima essencial para o
pensamento. Quando o indivíduo abandona o corpo, as
palavras entram na mente; a mente entra no prana ou
força vital e o prana funde-se no Atma. O Atma, o Eu
Divino, quando se libera, lança-se ao Suryaloka, a Região do
Princípio Solar. De lá, alcança a região de Brahman (Deus),
Brahmaloka. Chegando a esta região, o Eu Divino não sente
mais qualquer ligação com prakriti (o mundo criado).
Viverá, existirá ali até o fim dos tempos. Viverá em
ilimitável deleite e possuirá todos os poderes, exceto um: o
da criação. A autoridade para governar todo o Cosmos é
exclusiva de Deus (Brahman). Deus é livre de todas as
variedades de desejos. O dever do homem realizado é
ofertar-Lhe amor e adorá-Lo através do amor. Isto eleva o
homem à mais alta posição entre os seres, mas aqueles
ainda inconscientes desta posição ou ainda incapazes de
cumprir suas responsabilidades pertencem a outras
categorias. Tais homens também ofertam, adoram e
engajam-se em atividades benéficas, mas almejam os
frutos que esperam ganhar; executam as ações motivados
pelo desejo de se beneficiar dos seus resultados.
“Ajudamos os desamparados; nosso caminho certamente
será mais suave e seguro. Libertamos os oprimidos e, por
isso, evitaremos os dissabores do caminho. Cantamos em
coro a Glória do Senhor (bhajan); e assim, estamos certos
do Paraíso” — esses são os cálculos de pessoas desta
natureza, que se engajam em “boas ações”. Quando elas
abandonarem seus corpos, ou seja, quando morrerem, suas
palavras se fundirão em suas mentes, suas mentes se
fundirão em seu prana, e o prana dali em diante se fundirá
no jivi, no indivíduo, e a centelha divina viajará para a
Região do Princípio Lunar (Chandraloka), ou seja, a região
da Divindade que preside a mente, sugerindo que elas
terão que entrar novamente no reino da mente, com todas
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as suas agitações e confusões, necessidades e desejos. No
Chandraloka, tais indivíduos desfrutarão alguma satisfação
e deleite, enquanto a consequência de suas boas ações
durarem. Porque é dito nas escrituras: Kshine punye
martyalokam vishanti (Quando o mérito adquirido é
desfrutado, entram novamente no mundo dos homens
mortais). O indivíduo (o jivatma) entra em um novo corpo
equipado com órgãos sensoriais, etc., apropriado às
consequências merecidas de seus atos em seu corpo
anterior e inicia outra carreira de vida. A morada da alma
em Chandraloka é a que os hindus se referem como o
tempo passado como um deva (semideus) no Paraíso ou
como um anjo, conforme as religiões cristã e islâmica. O
nome devendra, concedido ao senhor desses Devas, é uma
indicação de uma posição de autoridade. Milhares de almas
têm ascendido a esta posição. De acordo com os Vedas,
quando o bem mais elevado é cumprido, esta pessoa é
elevada à posição de devendra. A alma, elevada
previamente a esta posição, descerá ao mundo e retomará
sua carreira em forma humana. Assim como no mundo os
monarcas mudam, nos céus também os governantes não
podem escapar de ascensão e queda. Os residentes dos
céus também estão sujeitos à lei de altos e baixos. Somente
o Brahmaloka (morada de Deus) está livre de nascimento e
morte, ascensão e queda, altos e baixos. Esta é a doutrina
básica do pensamento indiano; seu néctar eterno, que
presenteia a Humanidade. Quando o indivíduo, jivatma,
torna-se um deva em Chandraloka, não pode manifestar
qualquer carma, qualquer ação. Somente o homem pode
expressar-se através do carma, da ação que o prende por
suas
consequências.
Carma
significa
atividade
empreendida com desejo, com um olho no resultado.
Quando a alma se encontra em Chandraloka, em estado de
deva (angelical), está contente e satisfeita e, então, não
ansiará por alguma atividade para obter prazer ou atingir
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algum sucesso. A estadia neste mundo (loka) é o prêmio
assegurado pelos seus bons atos realizados no passado, ou
pode ser a recompensa por tal bondade. Quando o deleite
emanado dessas boas ações é usufruído, e se esgota, o
equilíbrio da consequência acumulada tem que ser sofrido
e, portanto, o Atma, a centelha divina precisa retornar
como homem à Terra. Assim, atingindo o mais alto bem e
empreendendo atos da mais elevada potência de mérito,
ele pode limpar seu coração e alcançar a Morada de Deus,
Brahmaloka, de onde já não há volta. A palavra naraka
(inferno) não pode ser encontrada em nenhum lugar nos
Vedas. A concepção de Inferno é alheia ao pensamento
espiritual dos indianos. Essa ideia de inferno e suas várias
descrições são todos suplementos feitos mais tarde nos
Shastras e Puranas (escrituras hindus). Os autores destes
textos acreditavam que a religião ficaria incompleta se o
inferno não fosse postulado. Estabeleceram diversas
torturas como parte do inferno, mas colocaram um limite
para a dor por ele infligida. Declararam que não pode
haver morte no inferno. O propósito para o qual o inferno
fora criado foi incitar medo no povo para fazê-lo desistir
do pecado, mas, o advaita (escritura sagrada hindu) não
postula céu ou inferno. Ele se preocupa apenas com
escravidão e libertação, ignorância e iluminação. É
conhecido como vedanta17. Não há fé mais elevada do que a
representada pelo vedanta. (Sathya Sai Vahini pág. 57)

17

Vedanta: A quintessência da filosofia indiana. A última parte dos Vedas.
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Algumas dúvidas podem surgir nas mentes
das pessoas: como se evidencia tanta
parcialidade na Criação? Alguns nascem saudáveis e
outros, doentes. Alguns levam vidas prósperas sem
preocupações, enquanto outros labutam ao longo de toda
sua vida, em abjeta pobreza. Certamente, pode-se
argumentar que há sinais suficientes de parcialidade que a
Criação ou o Criador revelam. Deve ficar claro que a vida
floresce da morte. A vida baseia-se na morte. Uma coisa
viva consome outra para que possa viver. Os fortes
pisoteiam os fracos. Esta história de terror continua
incessantemente. Esta é a verdadeira natureza deste
mundo. Vendo isto, as pessoas concluem que se o mundo
foi criado por Deus, então Deus deve ser a própria
Crueldade em pessoa. Tal inferência parece justificada, do
ponto de vista do homem comum, mas, o Bharatiya
Paramartha Vahini, o Puro Fluxo da Cultura Espiritual
Indiana, declara que isto não é verdadeiro! Deus não é
causa de desgraça ou alegria, de boa ou má sorte. Então, o
que acarreta o mal e o bem? Nós mesmos, é a resposta. A
chuva cai igualmente na terra plantada como na não
plantada. Só a terra plantada recebe benefícios dela. As
nuvens não devem ser culpadas. A falha está no ignorante
relaxado, que deixa sua terra sem cultivo. A Graça de Deus
está sempre presente; ela não possui “mais ou menos” ou
altos e baixos. Nós a usamos mais ou menos ou a deixamos
ir ou a utilizamos para o nosso bem. Pode surgir a questão:
“por que alguns nascem afortunados e outros na miséria?
Eles ainda não fizeram nem o bem nem o mal para serem
tratados tão desigualmente”. Verdade, eles não fizeram
nada nesta vida, pois acabaram de nascer, mas fizeram o
bem ou o mal em vidas passadas, e as consequências do
que foi feito na vida passada serão vividas nesta vida. (Sathya
Sai Vahini pág. 87).
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Vocês se auto hipnotizaram
com este conceito
de que são pequenos;
de que um dia nasceram,
e de que um dia morrerão,
e por isso vivem
em constante estado de medo.
Meus queridos!
Não temam!
Sejam Felizes.18

༺༻
18

Livro Prema Dhara I - 43
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Aquele que nasce não pode escapar da morte
em nenhum momento ou local. A todo
momento, muitos nascem e muitos morrem, mas o homem
precisa descobrir como “evitar” a morte. O Atma, o Eu
Divino, que é o núcleo do homem, não nasce e, já que não
assume um nascimento, não atravessa a morte. A morte
apenas acontece ao corpo, ao qual ele está associado e
misturado. A ilusão de que esse corpo é o núcleo, a ilusão
de que esse corpo é real, isto sim, é uma verdadeira morte.
A aflição gerada por esta mentira é, de fato, o ato da morte.
Estar livre desta ilusão é alcançar a imortalidade. É o corpo
que se desintegra, não o Atma, não o Eu Divino, não o Ser.
O corpo passa por mudanças a todo momento e sua
mudança final é a morte, ou seja, quando o Ser, o Eu Divino
imutável, continuará. Quando a pessoa acredita ser apenas
este corpo mutável e começa a se referir a ele como “eu”,
esse tal “eu” morre, mas o verdadeiro “Eu” permanece
imortal sempre. Através de intensa atividade inspiradora,
ao investigar cada vez mais, corajosamente, na direção de
sua própria verdade, a consciência de que o “corpo é o eu”
pode ser suplantada e negada. (Sathya Sai Vahini pág. 188)

104

O que o mundo necessita, hoje, não é de uma
nova ordem, uma nova educação, um novo
sistema, uma nova sociedade, nem mesmo de uma nova
religião. O remédio encontra-se em uma mente e em um
coração cheios de santidade... Contudo, o homem, hoje,
deposita sua fé apenas no adquirir e acumular. Ele não
consegue ceder ou renunciar; não tem fé na verdade. É
atraído pela falsidade e considera a verdade como um
obstáculo. Sendo assim, é incapaz de dar-se conta de que a
morte é a feliz consumação de uma vida gloriosa. Ele
morre em ansiedade e desolação... O homem anseia por
conhecer todas as coisas, mas não anseia conhecer a
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verdade. Acima de tudo, ele não manifesta o mínimo desejo
de conhecer a verdade sobre si mesmo e, não se volta
nessa direção. Mesmo que o faça, é apenas para justificar
seus medos e preconceitos. O homem precisa explorar, ao
longo destas linhas, o valor e a validade de todos os objetos
no Universo. O corpo não existia antes do nascimento e não
existirá depois da morte, assim como um vaso feito de
barro, que existe como vaso com essa forma e nome por
algum tempo, mais tarde reassume sua natureza de barro.
O “vaso” nada mais é do que barro com uma forma e um
nome adicionados a ele por meios artificiais. Qualquer que
seja o objeto, tudo no Universo está inexoravelmente
sujeito ao impacto do tempo e deverá encontrar morte e
destruição. A árvore e o solo, a casa e o corpo, o rei e o
reino, cada um deve sofrer a mesma consumação. O
homem ignora os meios de tornar-se consciente do Imortal
em si. Ele se encontra enamorado pelo conhecimento
relacionado ao mundo fenomenal, e aqueles que se rendem
a essa fácil tentação são como os indivíduos que
abandonam o jardim do Paraíso e correm para dentro da
selva de vegetação venenosa. Eles rejeitam o original, o Eu
Divino, o Atma, pois estão fascinados pela imagem, o
visível, o fenômeno observável. Com essa atitude, estão
apenas se proclamando ignorantes, ao invés de
conhecedores ou buscadores da Verdade. (Vidya Vahini pág. 53)
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Os filhos de Bharat (Índia), cada um deles,
acreditam ser o Atma, o Eu Divino. Estão bem
conscientes de que o Eu Divino não pode ser cortado em
dois por uma espada, que o fogo não O pode queimar, que a
água não O pode molhar, e que o vento não O pode secar. O
Atma não possui limites. Seu centro é dentro do corpo, mas
sua circunferência é em lugar nenhum (e em todo lugar). A
morte significa que o Atma deslocou-se de um corpo para
outro. Esta é a firme crença que todo indiano tem em
mente. O Eu Divino não se sujeita a limitações ou leis
materiais ou mundanas. Por Sua própria natureza, Ele é
livre, ilimitado, é pureza, é santidade, é plenitude. Contudo,
já que está associado a corpos materiais, inertes, imaginase que também seja um produto de composição material.
Esta é a maravilha, o mistério, o milagre que Ele manifesta!
Desvendar e explicar este mistério estão além da
capacidade de qualquer pessoa. (Sathya Sai Vahini pág. 30)
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A morte é a feliz
consumação
de uma vida gloriosa.

༺༻
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Vocês nascem repetidamente, vendo, fazendo
e vivenciando o que já viram, fizeram e
vivenciaram, mas devem compreender que não nasceram
para nascer novamente. Vocês precisam, sim, ver e
vivenciar aquilo através do qual sua vida encontrará a
realização... Uma vez que conheçam e vivenciem o Eu
Divino, o Atma, não precisarão vivenciar nada mais. (Trechos
do discurso de 01/03/2003)

107

Mantenha sempre a morte, a inevitável morte,
diante dos olhos da memória e empenhe-se na
jornada da vida com bons desejos para com todos, com
estrita adesão à verdade, buscando sempre a companhia
dos bons e tendo a mente sempre fixa no Senhor. Viva,
evitando más ações e pensamentos raivosos e prejudiciais,
e não se apegue ao mundo. Se você viver assim, seu último
momento será puro, doce e abençoado. Esforço
disciplinado durante toda a vida é necessário para
assegurar essa consumação.
(Prema Vahini, cap. 16)
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A cada dia, levantem-se da cama como se
estivessem levantando da morte. Orem assim:
“Eis-me aqui a nascer. Que eu possa falar palavras
doces e suaves; comportar-me serenamente e de modo
favorável a todos; praticar ações que disseminem
felicidade sobre todos; formar em minha mente ideias
que sejam benéficas a todos, e que este dia valha a
pena na realização do Teu serviço.” Orem assim,
sentando-se em suas camas, antes de começar o projeto do
dia. Ao longo deste, recordem esta promessa. Quando se
deitarem à noite, analisem rapidamente todas as
experiências do dia, observem se, por palavra ou ação,
causaram dor ou desprazer a alguém e orem, então: “Estou
morrendo neste momento, caindo no regaço do sono.
Perdoa-me por qualquer erro cometido e recebe-me
sob o Teu amoroso abrigo”. Façam desta forma, pois o
sono é, de fato, uma pequena morte e a morte é um sono
prolongado. (Trechos do discurso de 22/01/1967)
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Vocês nasceram como humanos,
com um único objetivo:
não nascer novamente.

༺༻
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Orações
Asato ma sad gamaya
Tamaso ma jyotir gamaya
Mrtyor ma amrtam gamaya19

Sathya Sai Baba

Do irreal, nos conduza ao Real.
Das trevas, nos conduza à Luz
E da morte, à Imortalidade.

19

Oração védica recomendada por Sai Baba.
www.sathyasai.org.br/asatoma
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Deste mundo transitório,
leva-me ao Mundo
Eterno da Bem-aventurança.
Dá-me a Refulgência de Tua Graça
e ilumina minha Alma com a Verdade.
Libera-me da dor do nascimento e da morte
e destrói os desejos da mente
que produzem as sementes do nascimento.

༺༻

DA MORTE À IMORTALIDADE

| 110

O momento da morte é mais importante do que o do
nascimento. Mais do que ansiar nascer num dia auspicioso,
devemos ansiar por morrer num dia e hora auspiciosos. Se
morrermos assim, o renascimento será bom. Hoje em dia,
nós todos queremos nascer bem, mas não procuramos uma
boa morte. O significado intrínseco de um bom nascimento
é possibilitar-nos ter uma boa morte. Precisamos
reconhecer a verdade de que toda disciplina espiritual que
fazemos não é para uma vida de prazer, mas, sim, para uma
morte cheia de paz. Todos os grandes santos e yogues
dirigem suas preces para este desejo de uma boa morte e
rogam para que lhes seja permitido fundir-se com o
Senhor. Nossas tentativas devem ser voltadas para o
objetivo de nossa fusão com a Suprema Divindade. Esta é a
lição sagrada... e tenho a esperança de que vocês a
compreendam e ponham-na em prática. (Rosas de Verão nas
Montanhas azuis, 1976, Cap. 7)

Sathya Sai Baba

