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DIVINO DISCURSO

seu tempo em passatempos malignos. Adi Shankara,

O EGOÍSMO É A CAUSA DA INQUIETUDE

referindo-se a Deus, diz: Samvatsaraya Namaha

HUMANA

(louvores Àquele que é a personificação do tempo).

A PAZ SÓ VEM QUANDO VOCÊ PENSA EM

Tempo é Atma, tempo é vida, tempo é Deus.

DEUS

Portanto, não deveríamos perder tempo. Deveríamos
usar os cinco sentidos que Deus nos deu para realizar

Sentimentos mesquinhos estão em alta em todas as

o trabalho que Ele nos atribuiu. Deveríamos ter

camadas sociais. Todas as pessoas perseguem

pensamentos sagrados na mente ao realizar nosso

prazeres materiais. Eles não são importantes.

trabalho. Dediquem todo trabalho a Deus, sejam

Compreendam que a real felicidade está na

tarefas diárias, profissão ou negócio. “Pratiquem

proximidade com o Divino. Vários anos novos

todas as ações para agradar a Deus” (Sarva Karma

vieram e se foram, mas nenhuma transformação

Bhagavad Prityartham). Só se agirmos assim,

aconteceu no homem. Os anos passam e o mundo

Bharat (a Índia) brilhará como um país ideal para o

sofre muitas mudanças, mas a mente do homem não

mundo.

se modifica. De fato, sua mente o está levando à

Deste a antiguidade, Bharat vem sendo a

destruição. Vocês não podem ser chamados de

líder espiritual do mundo. A meta do povo de Bharat

verdadeiros seres humanos se as suas mentes não se

tem sido “Que todos os mundos sejam felizes!”

transformam.

(Samasta Lokah Sukhino Bhavantu). Assim sendo, o
propósito dos nativos de Bharat jamais foi restrito
apenas às suas famílias, seu país, seu povo. Todos os
países devem ser felizes. Todos os povos de todas as
nações deveriam ser felizes e prósperos! Este tem
sido o seu ideal. O que é devoção (bhakti) senão o
cultivo desta atitude generosa? Bhakti não é apenas
colher flores, tecer uma guirlanda com elas e
oferecer a Deus. O Senhor Krishna diz na Gita que o
homem pode agradar a Deus oferecendo-lhe uma

Façam todo Trabalho como Oferenda a Deus

folha, uma flor, um fruto e água (patram, pushpam,

Não é o Ano Novo que traz lucro e prejuízo,

phalam, toyam). Há um sentido esotérico nisto. A

felicidade e tristeza ao homem. Seu karma (ações

folha é o corpo, a flor é o coração, o fruto é a mente

passadas) é a causa principal. Se ele praticar más

e a água são as lágrimas de felicidade que brotam

ações, obterá maus resultados. Ele sofre por causa de

quando se contempla a Deus. Um verdadeiro devoto

seus maus atos e colhe bons resultados por conta de

oferecerá tudo isso a Deus. O homem se deixa

seus bons atos. O homem de hoje, porém, desperdiça

prender por várias ilusões e sofre por causa de seu
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apego ao corpo. Por que o homem recebeu um

modo de vida do homem. É a verdadeira yoga. Tudo

corpo? Foi para que pudesse orar a Deus. O corpo é

que se faz sem sacrifício é roga – doença. O mundo

o recipiente. Encha-o completamente com a água do

sofre com a falta de paz. O homem não tem paz nem

Amor pelo Divino (prema). Então seu coração se

por um momento. Onde está essa paz? Está dentro

tornará vasto. Ofereça a flor do coração a Deus. A

de vocês. Porém, são incapazes de desfrutar dela

vida humana deveria ter ideais elevados assim.

porque a procuram lá fora, no mundo.

Compreendam o Valor do Nascimento Humano

Dediquem suas Vidas a Deus

Usamos a palavra manava para indicar o

Não é preciso esperar pelo Ano Novo para

homem. Ela contém três sílabas: ma, na, va. Ma

começar uma prática espiritual. Cada momento é

significa “homem”, na significa “não” e va significa

novo. Portanto, o coração deveria florescer a cada

“novo”. Então, manava significa “antigo”. Vocês

momento, com sentimentos divinos. Então a mente

não são novos, são todos antigos! Passaram por

também começará a florescer gradativamente. Este é

muitos nascimentos.

o verdadeiro sentido do Ano Novo. Não é participar

“Ó Senhor! Estou preso neste ciclo de nascimento e

de um grande banquete, usar roupas novas e divertir-

morte. Constantemente, experimento a agonia de

se. Vocês esperam o dia de ano novo para encher

habitar um ventre materno” (Punarapi Jananam

suas barrigas? O que significa Ugadi? Significa

Punarapi Maranam, Punarapi Janani Jathare

origem da Era (Yuga). Qual é a origem do homem;

Sayanam).

qual é a sua realidade? O homem não é novo, é

Vocês passaram por muitos nascimentos e

ancestral. Deveria compreender sua realidade,

muitas mortes. Por que nasceram? E mais: por que

respondendo à pergunta: “quem sou eu?”. Quando se

morrem?

do

apresenta como fulano de tal, vindo de algum lugar,

nascimento humano. Qual é a meta da vida? O que

isto indica apenas a procedência do corpo, não a sua

vocês precisam conquistar? Qual é o propósito de

identidade real, que é o Atma. Compreendam que a

nascer como humano? Seria ter sucesso nos estudos,

sua verdadeira identidade é o Atma. Reconheçam

viajar para o exterior, ganhar muito dinheiro e

que o mesmo Atma está presente em todos e

mandar para casa? O que vão obter com isto? A vida

desenvolvam espírito de união e sacrifício.

humana não tem sentido sem sacrifício. “A

Encarnações do Amor!

Compreendam

a

importância

Imortalidade não é conquistada pela ação, berço ou

Todos deveriam cultivar amor. Não há Deus

riqueza; só é alcançada pelo sacrifício” (Na

além do amor. Nada é superior e mais poderoso que

Karmana

o amor. Nada é mais perfeito que o amor. Ao dizer

Na

Prajaya

Dhanena

Thyagenaike

Amrutattwamanasu).
Posição social ou riqueza de nada servem se
não se pratica sacrifício. O sacrifício é o verdadeiro

“Isto é Pleno! Aquilo é Pleno!” (Purnamada
Purnamidam)

estamos

dizendo

que

a

alma

individual (jiva) e Deus são ambos perfeitos.
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Deveríamos compreender esta unidade. Só então

ponto estão praticando os ensinamentos de Swami

poderemos de fato nos chamar de seres humanos.

em suas vidas diárias? Nada! Na prática, são zero,

Porém, a cada dia, o homem trilha o

mas no discurso, são grandes heróis. Vocês deveriam

caminho errado. Sendo assim, como a nação pode se

ser heróis não apenas no discurso, mas também na

desenvolver? Como acontecerá a transformação

prática. Desenvolvam unidade de pensamento,

mental para o bem? Por quanto tempo suportaremos

palavra e ação. Pensamento, palavra e ação devem

isto? O homem atual vem se tornando pior que os

ser sempre um só. Pratiquem silêncio por dez

animais. Estes, pelo menos, têm motivação e ocasião

minutos diários, no mínimo, e pensem nos

para seus atos, mas o homem moderno não tem

ensinamentos de Swami.

qualquer restrição.

Toda a matéria que há neste vasto mundo é

Sua vida é dom de Deus. Ela é propriedade

uma coleção de átomos. Não há matéria sem átomos.

de Deus, não uma propriedade que herdaram de seu

Ondas eletromagnéticas preenchem o mundo inteiro.

pai ou avô. O homem deveria oferecer esta dádiva de

Mas o magneto mais poderoso é Deus. Desenvolvam

Deus somente a Deus. Deveria passar sua vida a

pureza para que Deus possa atraí-los. Só depois

serviço de Deus. Uma vida que não é dedicada a

poderão se denominar aspirantes espirituais e

servir a Deus é inútil. O homem desperdiça sua vida

devotos.

ao acumular riquezas sem parar. À medida que
crescem suas posses, piora o seu comportamento.
Encarnações do Divino!
Este mundo se sujeita a muitos problemas

O Amor é a Fonte do Poder Maior
O mundo muda constantemente. Só Deus
permanece

o

mesmo

neste

mundo

mutável.

porque o homem se esquece do amor. Então,

Agarrem-se a Deus e pratiquem Seus ensinamentos.

cultivem amor e abram seu coração. Todo o seu

Então serão próximos e queridos a Ele. Vocês terão

coração está repleto de amor. Desfrutem dele.

paz e felicidade na mesma medida em que se

Compartilhem-no com seus vizinhos. Encham todo

aproximem Dele. Terão tanta bem-aventurança

mundo de amor. Isto é adoração verdadeira! Adorar

(ananda) quanto forem seus pensamentos sobre

não é oferecer flores a Deus, que vão murchar e

Deus. Não sentirão dificuldades quando tiverem

secar. Ofereçam as flores do amor a Deus. A

amor. Onde houver amor, não haverá dor.

propriedade de Sai é amor. Deixem que digam o que

Um

funcionário

trabalhava

em

seu

desejarem. Minha vida inteira é só amor! Tudo que

escritório. Todo dia ele se sentia cansado quando

Swami compartilha com vocês é amor. Swami passa

voltava para casa do trabalho. Sua esposa realizava

todo o Seu tempo em doação. Sempre doando,

tarefas domésticas, cozinhava e atendia ao marido.

doando. Doem aos outros pelo menos uma fração

Um dia, sua esposa adoeceu e foi internada em um

deste amor dado por Deus. Vocês dizem ser devotos

hospital. O funcionário voltou para casa, preparou

de Swami. Quem lhes deu este direito? Não! Até que

uma refeição e levou para sua esposa no hospital,
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mesmo estando muito cansado. Depois, passou a

desenvolver a virtude da equanimidade. Não

noite em vigília ao lado dela. De onde ele tirou

deveriam exultar quando estão felizes nem sofrer

energia para fazer tudo isto? Toda essa força veio do

quando têm problemas. Aceitem ambos como dádiva

amor que tinha por sua esposa!

(prasada) de Deus. Não pensem que tudo deveria

Se o amor por um ser humano pode dar tanta

acontecer da forma que desejam. Aceitem tudo o que

energia, quanto poder dará o amor por Deus? Então,

Deus quiser e ajam de acordo. Só então conseguirão

amar a Deus e fazer Sua obra lhes dará imenso

alcançar Deus. “O conhecedor de Brahman se torna

poder. Aqueles que compreendem isto são os

o

grandes devotos (parama bhaktas) e os verdadeiros

Bhavati).

próprio

Brahman”

(Brahmavid

Brahmaiva

aspirantes espirituais (sadhakas). Os antigos rishis e

Um ímã atrai pedaços de ferro. Se o ímã e o

santos conheciam o poder do amor. Embora

ferro permanecerem juntos por dois dias, o ferro

houvesse animais selvagens nas florestas, estes

ficará com poderes magnéticos. Assim, se você

animais não os atacavam. Eles podiam conviver com

estiver sempre próximo de Deus, também se tornará

as feras por causa de seu imenso amor! As vibrações

um com Deus. A meta da vida humana é reconhecer

desse amor podiam tornar até as feras amorosas. Esta

a unidade do indivíduo com Deus. Por isso, sempre

tem sido a prática em voga desde a antiguidade. O

que tiverem tempo, pensem exclusivamente em

homem atual, no entanto, é carente de amor.

Deus!

Naturalmente, seus sentimentos de ódio despertam a

ilimitada, quanto mais se aproximarem de Deus.

ira até mesmo dos animais pacíficos.

Sendo assim, dediquem-se sempre a pensar em

A

bem-aventurança

que

sentirão

será

Deus.
A Proximidade de Deus Concede Felicidade
Por esta razão, ofereçam amor e recebam
amor. Se derem raiva, só conseguirão raiva em

(Bhagavan concluiu Seu Discurso Divino com o
Bhajan “Prema Mudita Manase Kaho...”)
– Discurso de Bhagavan no Sai Sruthi,

troca! Por isso, o amor é sempre necessário. O amor

Kodaikanal em 13 de abril de 1996.

é a sua alma, sua vida, seu Deus. Vivam em amor!

*Continuação da edição anterior. Esta é a segunda

Compartilhem amor com os outros. O presente de

parte e a conclusão do Discurso Divino.

Ano Novo de Swami para vocês é amor.
Aceitem tudo com equanimidade. Em Tamil
Nadu, as pessoas preparam um prato para o Dia de
Ano Novo, que contém uma mistura de todos os
sabores: doce, azedo e amargo. O que isto
representa? Significa que vocês deveriam conservar
a equanimidade na alegria e na tristeza! A partir
deste dia de Ano Novo, comprometam-se em
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FÓRUM DOS EX-ALUNOS

tampouco! É algo desconhecido da humanidade; não

MEU ENCONTRO COM A DIVINDADE*

se enquadra entre os elementos conhecidos do

Indreshwar Singh Sirohi

homem neste universo”. Uma lila de Swami, que,
com certeza, deixou todos muito felizes!

No dia seguinte, Swami foi visitar o Colégio
Ayurvédico e a Escola Sainik, que minha avó

Como Swami me Concedeu a Matrícula em Sua

fundara. Então, um dia depois, Swami foi inaugurar

Escola

o “Digvijay Dwar” em Somnath, também criado por

Eu vou contar como entrei na escola de

minha avó. Havia grande euforia. No entanto, na

Swami. Eu prestei meu exame de ensino médio,

manhã seguinte, algo mais aconteceu. Havia uma lei

consegui uma boa nota e voltei para Bombaim

de controle do ouro. Aquele ídolo de Krishna, de 35

(Mumbai). Um grupo de amigos e primos meus

cm de altura, pesando dois quilos e meio, se

também foram aprovados. Nós éramos um grupo de

enquadrava nos artigos da lei. Havia uma equipe de

arruaceiros e decidimos que iríamos para o Colégio

especialistas presente e Swami, uma vez mais, disse

São Xavier. Preparamos tudo para isto. Todos

à minha avó: “Rajmata (Rainha Mãe)! Pergunte a

tínhamos sido aprovados nos níveis estadual e

eles se o ídolo é de 22 quilates ou 24 quilates, ou

nacional, em esportes, como tiro, natação, etc. Por

outra coisa qualquer”. Agora, todos estavam seguros

isso, o grupo todo sabia que se daria bem no campo

de que Swami iria encenar algum drama. Então,

esportivo. Pegamos nossas motos e carros e fomos,

fomos perguntar a eles.

seguros dos títulos e vitórias que conquistaríamos e

Tratavam-se de especialistas do governo que

também que, em meio a tudo, receberíamos um

conheciam bem seu trabalho e olharam para minha

pouco

de

avó com uma expressão condescendente. Eles

confirmado.

educação

também.

Tudo

estava

disseram: “Vamos responder em seguida. O ídolo

Com tudo pronto, uma bela manhã, minha

parece ter 24 quilates e, portanto, vamos ter que

avó me disse: “Gopal, nós estamos indo para Parthi

confiscar. É hora de dizer adeus a ele”. Pegaram uma

amanhã”. Ai meu Deus! Pensei. Swami pode mudar

balança e colocaram sob os pés do ídolo do Senhor

tudo. Fiquei apavorado com o que Swami poderia

Krishna. Fizeram pesagens, avaliaram a quantidade

fazer. Rapidamente, procurei minha gangue e disse:

de ouro e começaram a testar novamente. Alguns

“Amanhã eu vou para Parthi. O que fazer?” Eles me

minutos mais tarde, fizeram outra medida e outro

consolaram: “Não fique tão assustado. Você vai ficar

teste, e isto prosseguiu diversas vezes. O aparelho do

apenas um dia; nada vai acontecer. Swami vai fazer

governo realizou vários Padanamaskars no Senhor

algumas perguntas, no máximo. Você não tem

Krishna antes que eles finalmente decidissem dizer à

certeza de que vai ser chamado para uma audiência,

família: “Não é ouro 22 quilates; definitivamente

numa estadia de apenas um dia. Relaxe”. No dia

não é também de 24 quilates. Não é 100% ouro puro,

seguinte, chegamos a Puttaparthi. Alguns momentos
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depois da chegada de Swami, estávamos todos

vegetariana. Não consigo ficar sem comer carne,

juntos na sala de entrevistas. Minha mãe, minha avó

Swami”. Swami respondeu: “Sim, eu sei”.

e minha tia ocupando o lado das mulheres e eu,

Então Swami começou a explicar para a

sozinho, do lado oposto, representando os homens e

minha avó: “Veja, Rajmata, na escola em que ele

me sentindo ainda mais sozinho, isolado do mundo;

está, por causa de Swami e do Senhor Shiva, não

até mesmo Deus não estava comigo. Uma sensação

entra comida não vegetariana nas segundas e

muito ruim. Então, com muita fé, fechei meus olhos

quintas. Você sabe o que Gopal faz em Mumbai

e orei: “Swami, por favor não fale sobre os meus

nesses dias? Ele vai até a Esquina da Kemps com o

estudos”.

Tanque Gwalior e se sacia com os churrasquinhos

Swami continuou falando sobre algum outro

(kebabs) vendidos pelo comerciante muçulmano”!

assunto com minha avó e, de repente, olhou na

Sim, era tudo verdade. Naquela época eu andava

minha direção e perguntou: “Rajmata! Como vão os

pelas ruas que Swami mencionou, comendo kebabs.

estudos de Gopal? (Rajmata, Gopal Ki studies Ka

Eu enchia a barriga e, quando voltava para casa, as

Kya?)”. Ai meu Deus! Eu caí de joelhos em seguida

pessoas perguntavam: “Gopal, você não vai comer

e disse: “Swami! Não se preocupe. Tudo foi

hoje?” “Não! Estou sem apetite. Não me sinto bem,

providenciado; eu fui bem nos meus exames e

hoje”: era o que eu costumava dizer. Toda segunda-

praticamente entrei no São Xavier, com a Sua graça.

feira e toda quinta-feira eu ficava indisposto! Então

Está tudo bem”. Então minha avó disse a Swami:

meu pessoal pensava: “Pobre rapaz! Não gosta de

“Swami, este garoto não sabe de nada. Eu ficaria

comida vegetariana”, que eu chamava de comida de

muito feliz se ele estudasse aos Seus Pés de Lótus”.

coelho. Então, ficava tudo bem.

E, sabem o que Swami disse? “Haan, Hamare

Agora, Swami revelava mais segredos e eu

School Mein Padh Sakta Hai Lekin…” (Sim! Claro

só concordava com a cabeça. Swami disse: “Isso

que ele pode estudar na minha escola, mas...) e

durante dois dias na semana. Mas, na escola anterior,

seguiu-se um demorado silêncio. Eu vi toda a minha

o Colégio Rajkumar, todo dia serviam carne e

vida escolar desfilar diante de mim. Tudo aquilo que

mesmo assim ele fugia da escola, não é verdade?”.

você faz numa escola pública – pular o muro, sair

“Sim Swami”. Era o que eu podia fazer para me

para matar aula, lanchar, ir ao cinema, os trotes, as

salvar. “Ele pula o muro dos fundos e sai”. “Sim

travessuras, tudo que você faria, que não estava de

Swami”. E então, Swami deixou escapar: “Algumas

acordo com o elevado padrão esperado por Swami.

vezes ele vai para Bharti, outras, para Reshma”! Ai,

Eu não sabia o que Ele escolheria para comentar e

meu Deus! Então, Swami parou e eu estava

fiquei muito assustado. Então, Swami disse: “Na

petrificado. Como Ele podia fazer isso comigo?

nossa escola não se come carne, todos são

Fiquei pálido. Minha avó olhava para mim, olhava

vegetarianos”. Eu aproveitei a deixa e disse: “É,

para Swami e Ele nada de dizer que Bharti era onde

Swami! Eu estou acostumado com comida não

ficava a minha lanchonete favorita de omeletes, uma
7

tenda de um vendedor ambulante do lado de fora do

O Criador e Sua Criação

muro da escola, e Reshma era a minha venda de

Agora vou contar o que aconteceu em

kebab favorita. Dependendo de quanto dinheiro tinha

Brindavan, certo dia. Da mesma forma que vocês

no bolso, eu ia para Bharti ou Reshma e ambas eram

estão sentados aqui, nós estávamos sentados no

lojas onde trabalhavam homens, mas do modo que

Trayee Brindavan uma tarde, muito empolgados,

Swami falava, as coisas ficavam ainda piores.

porque

Swami

estava,

definitivamente,

muito

Minha avó caiu aos Pés de Swami, dizendo:

brincalhão. E, para confirmar, Swami moveu Sua

“Swami, salve meu neto. Por favor, mantenha-o em

mão e materializou um enorme diamante. Ele

Sua escola. Swami, ele é um bom menino. É essa

estivera falando sobre o diamante Kohinoor, que

genética dos Rajput. Não dá para corrigir. Swami.

enfeitava a coroa real. Então, sentimos que o

Por favor, salve-o!” Swami me deu uma olhada

diamante estava vindo e, para confirmar, era mesmo

severa, com um brilho maroto em Seus olhos, e

um grande diamante. Swami passou para nós e todos

disse: “Preciso dizer mais?”. “Não, Swami!” Pensei:

os rapazes admiravam o diamante, alguns até o

Você já fez muito estrago por um dia. “Você virá

beijavam e Swami falou, mas num tom suave: “Por

para a nossa escola?”. “Sim, Swami”, disse eu.

que estão admirando o diamante? O herói do

“Achchha! (Ok!)”, respondeu Swami. Logo em

Universo está sentado aqui”. (Heeray Ko Kya Dekh

seguida, terminou a entrevista. Depois disso, eu me

Rahe Ho? Hero Idhar Baitha Hai). Mas a

apresentei para a entrevista e teste de admissão.

importância da frase se perdeu porque Swami falou

Mesmo com todas as minhas tentativas de ser

muito suavemente. Então, Ele disse em voz mais

reprovado, no final prevaleceu a Vontade de Deus. E

alta: “Por que se agarram ao que foi criado? Por que

eu entrei na escola de Swami.

não segurar a mão do Criador?”.

Swami age como Krishna
Daqui, da residência informal do Senhor do
Universo, vamos para as verdejantes montanhas de
Kodaikanal, onde fica o seu parquinho. Eu tive a
sorte de ser abençoado com algumas viagens a
Kodaikanal com Swami. Aconteceu, numa tarde, que
Swami saiu um pouco mais cedo do Seu quarto e só
quatro

de

nós

estávamos

esperando.

Então,

descemos rapidamente atrás de Swami, que olhou
para nós e disse algo que literalmente tirou o chão de
baixo de nossos pés. Ele disse: “Vamos roubar?”
O autor com Bhagavan em Kodaikanal.

(Chori Karna Hai?) Uau! A gente tinha escutado
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direito? “Chori Karna Hai?” “Sim, Swami”,

Graça Ilimitada para os Contemporâneos do

respondemos! Então Swami foi na ponta dos pés até

Avatar

a porta da cozinha. Só para situar vocês, havia um

Agora, vou conduzi-los por mais uma

salão, onde estávamos, e uma pequena cozinha, onde

amável experiência que tivemos em Kodaikanal. Nós

a Sra. Ratanlal, que chamávamos carinhosamente de

viajávamos de ônibus, indo visitar a Cascata de

“tia”, fritava bolinhos e guardava, depois, no armário

Prata. Todos nos sentíamos próximos de Swami, que

da despensa. Swami caminhou na ponta dos pés

falava de um modo maroto, deixando todo mundo

assim que ela voltou para a cozinha, pegou alguns

muito alegre. Então o ônibus parou. Havíamos

bolinhos e trouxe para nós. Eles estavam muito

chegado à Cascata de Prata. Trata-se de uma queda

quentes. Então foi difícil segurá-los, mas devoramos

d’água que se precipita sobre rochas escuras e

rápido, assim mesmo, porque queríamos ver Swami

antigas, formando uma névoa maravilhosa. É uma

ir pegar mais, sorrateiramente. E Ele assim fez. À

visão dos deuses e, naturalmente, todos os rapazes

medida que comíamos, nossas gargantas ardiam,

abriram as janelas e afastaram as cortinas para olhar

nossos

olhos

para a beleza surrealista daquela cachoeira. Então

lacrimejavam. Mas, mesmo assim, estávamos muito

Swami disse alguma coisa que a maioria não ouviu.

felizes. Swami foi lá outra vez e trouxe grande

E Ele repetiu: “Ah! Meninos olham para fora, para a

quantidade. Começamos a jogar os bolinhos dentro

beleza externa. Deus fica sozinho do lado de

da boca para ver outra encenação do “ladrãozinho de

dentro”. Então, todos nós fechamos as cortinas,

manteiga”, conosco no papel dos sortudos Gopalas.

tomados pela profundidade daquela frase e o peso

Enquanto isso, a Sra. Ratanlal deu por falta dos

das palavras lentamente invadiu nossos corações.

bolinhos e ficou escondida atrás da cozinha para

Então, um de nós disse: “Swami! Somos tão

resolver o mistério. Nem bem Swami colocou Sua

afortunados de estar junto dos Seus Pés de Lótus.

mão nos petiscos, ela O agarrou e disse: “Swami! O

Não fizemos tantas ações boas para estar perto de

que está fazendo? Estou fritando isto para servir a

Você. Com certeza, devem ter sido nossos

todos, de noite. Não tenho como fazer mais”. E ali

ancestrais, nossos pais; as bênçãos dos devas e dos

estava o Senhor do Universo, em Sua própria

preceptores de nossas famílias, e assim por diante”.

cozinha, roubando Seus próprios bolinhos para Seus

Swami olhou para o menino e disse, casualmente:

estudantes! Vocês sabem o que Ele fez depois?

“Sabem os rishis que estão nos Himalaias? Alguns

Olhou para o alto, voltou-se rapidamente e saiu da

deles tem estado orando por centenas de anos, e

despensa dizendo: “Ah! Ela é o Santo Durvasa”

outros, até por milhares de anos. Eu apareço diante

(famoso por seu mau humor). Esta é a liberdade que

deles por uns poucos momentos preciosos e aqui

os devotos podem ter com Swami quando seus

estou com vocês, dia e noite. E o que fizeram para

corações estão repletos de amor puro.

chegar a Swami? Aqui, Swami está disponível ao

dedos

queimavam

e

nossos

custo de uma simples passagem de ônibus e lá estão
9

os devas rezando por uma chance de ter o darshan
de Swami”. Todos ficamos em silêncio.

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA
INESCRUTÁVEIS SÃO OS CAMINHOS DO

Aí Swami perguntou: “Agora, digam-me o

SENHOR

que vocês fizeram, ou seus ancestrais ou gurus

N. Kasturi

familiares, para merecer o Meu darshan?” Todos

Como os devotos sem dúvida sabem, Sathya

nós balançamos a cabeça: “Nada, Swami”. Então

Sai Baba concedeu visões de Si Mesmo como Rama,

Swami revelou a mais elevada verdade: “Certo!

Krishna e Kamakshi a seus devotos. Talvez a

Simplesmente

serem

experiência de Swami Amritananda em Puttaparthi

contemporâneos do Avatar, e isso é simplesmente

seja um exemplo valioso desse aspecto da Divindade

Minha Graça”! Eu espero que essas profundas

de Baba.

aconteceu

de

vocês

palavras de Swami reverberem em nossos corações

Assim que Swami Amritananda chegou a

por toda a eternidade.

Prasanthi Nilayam, Baba se aproximou e o chamou

– O autor é neto da falecida Rajmata Saheba

de “Amritam”, e ele ficou genuinamente espantado

Gulab Kunverba de Jamnagar. Ele foi aprovado

com a familiaridade e até mesmo a afeição que

como Bacharel em Comércio no ano de 1991, no

caracterizavam o chamado, pois, disse ele: “Apenas

Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior,

Ramana Maharshi, com quem eu vivi por 17 anos,

Campus de Brindavan.

costumava me chamar assim, e a voz e os modos

*Continuação da edição anterior. Esta é a segunda

foram exatamente a voz e os modos de Maharshi”!

parte e a conclusão do artigo.

Isto é de fato um milagre.
Mais tarde, Baba perguntou ao velho asceta
de 85 anos sobre um Ganapati Homa que ele havia
realizado por 41 dias em seu sétimo ano! Baba
contou ao Swami todos os detalhes daquele Homa,
incluindo o mantra longo e elaborado com que as
oferendas eram colocadas no fogo. O mantra, como
revelado por Baba, começa com “Om Srim Hrim
Klim Gloum Gam”. Baba lhe disse que ele havia
repetido este mantra mil vezes por dia, por quarenta
e um dias e havia feito muitas oferendas de coco no
fogo do sagrado Homa. “Mas qual é a recompensa
prometida nos Shastras?”, Baba perguntou ao velho
asceta. Este respondeu que os Shastras declaravam
que, se o Homa fosse realizado com um cuidado
ritualístico

escrupuloso,

o

próprio

Ganapati
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apareceria no Homa Kunda como o deus refulgente,

espesso de cor dourada que Ele mesmo colocou em

de coloração dourada e cabeça de elefante, e que,

minha boca. Então Ele se virou para os quatro cantos

com sua tromba, ele receberia as oferendas finais e

e, em cada um, com um gesto da mão, produziu uma

conclusivas

bem-aventurança

grande quantidade de um pó cor de bronze que

duradoura por meio do darshan. Baba lhe perguntou

aplicou nas minhas costas e no peito. Depois, surgiu

se ele tinha tido o darshan. Amritananda respondeu

vibhuti também, que Ele colocou em minha mão,

que não era tão fácil para um menino de sete anos de

pedindo que engolisse um pouco quando tivesse

idade obter o darshan do Senhor, por maior que

crises. No outro dia, Ele “trouxe” raízes macias e

fosse a quantidade de oferendas e mantras. Mas

com penugem de alguma planta e me pediu para

Baba o interrompeu e disse: “Não, não. É devido a

mastigá-las e engolir. Nos outros dias, Ele me deu

todo aquele japa e todo aquele Homa que você veio

uma pequena versão de uma banana da montanha

até aqui. Você obterá hoje, depois de um intervalo de

que eu jamais vira antes na Índia, no Sri Lanka, na

setenta e oito anos, a recompensa mencionada nos

Malásia ou nos Himalaias. Ele me deu a fruta

Shastras”. Então, Ele pediu que Amritananda olhasse

kharjura (tâmara), sem sementes. “Trouxe” um

para Ele e, pasmem, ele viu o elefante de coloração

punhado de folhas que amassou na minha frente,

dourada, o Ganapati descrito nos textos antigos. Ele

derramando

ficou fora de si por cerca de quatro dias depois desse

materializou e me mandou beber”.

e

concederia

darshan e abandonou comida, bebida e sono, na
bem-aventurança que obteve. (...)

o

suco

em

um

recipiente

que

“Em outro dia, rodopiou a mão e pude ver
um monte de folhas pequenas e verdes. Pediu-me

É interessante mencionar aqui a experiência

para comer todas, umas 100 gramas, e as passou para

de Swami Amritananda (um brâmane nambudiri de

mim em um piscar de olhos. Fiquei chocado ao

nascimento, que foi iniciado por Sua Santidade

descobrir que, por baixo delas, havia espinhos

Narasimha Bharathi Swami, o Sankaracharya do

pequenos e afiados e, quando olhei para Ele,

Templo de Sarada, em Sringeri) da forma como ele

implorando e perguntando “Quer realmente que eu

relatou a este autor. Ele sofria de asma crônica,

coma tudo, incluindo os espinhos?”, Ele se derreteu

doença que Baba diagnosticou como tendo sido

um pouco, esticou a mão e disse: “Me dê de volta”.

produzida e agravada pela prática incorreta de Hatha

Coloquei em Sua mão. Ele me devolveu e não havia

Yoga, em Tiruvannamalai. Durante os meses que

mais nenhum espinho nem vestígio ou indicação de

permaneceu em Puttaparthi, os remédios que Baba

que a planta fosse daquela espécie. Então eu comi

lhe deu evitaram as crises e ele partiu praticamente

tudo com prazer. Alguns dias depois, Ele me

livre

desses

chamou em sua sala e “produziu” uma grande

remédios, Swami Amritananda disse o seguinte:

quantidade de folhas verdes: “São bem específicas”,

“Nos primeiros dois dias, Ele me deu vibhuti que

disse, “vindas direto dos Himalaias”. Guardando

surgiu de Sua mão; no terceiro dia, veio um pó

metade com Ele, colocou o restante em minha mão e

daquele

sofrimento.

A

respeito
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disse: “Venha, mastigue e engula”. Tinha um gosto

DIVINO DISCURSO

terrivelmente amargo, e tive que buscar todas as

NUNCA SE ESQUEÇA DE DEUS

minhas penitências para realizar essa tarefa. Como

ONDE EXISTE A VERDADE EXISTE DEUS

rezei em meu coração para que Ele interrompesse

Encarnações do Amor!

aquilo e não me forçasse a comer a outra metade

As árvores dão frutos para o bem-estar dos

horrível da parte que reservara! Mas não. Ele não

outros; elas não comem seus frutos. De modo

demonstrou

dia;

similar, os rios correm para a prosperidade dos

passando-me o restante das folhas, ordenou: “Acabe

outros. Eles não bebem sua água. Eles saciam a sede

logo com essas também”. Reunindo toda coragem,

dos demais. As vacas não bebem seu próprio leite;

coloquei em minha boca a outra metade, mas

elas o dão para a saúde dos outros. Do mesmo modo,

(acreditam?) – o contato com Sua mão divina tornara

o homem deve entender que o corpo lhe foi dado

o restante das folhas incrivelmente doce, mais até do

para servir aos outros. Ele deve usar seu corpo para

que cana-de-açúcar ou mel! Ele riu da minha alegria

ajudar os pobres, os oprimidos e os necessitados.

nenhuma

gentileza

naquele

e alívio e me contou que os caminhos do Senhor são
verdadeiramente inescrutáveis”.
Esse relato genuíno de um velho sanyasi,

O Homem deve Buscar a Verdade
No

mundo

de

hoje

você

encontra

antigo seguidor de Ramana Maharishi, versado nos

inquietação, miséria e infelicidade para onde quer

Vedas e no Vedanta, é suficiente para instilar a fé até

que olhe. Nenhum governo nem armas de guerra

no mais duro dos cínicos.

foram capazes de resolver esses problemas. Com a

– Extraído do livro “Sathyam Sivam Sundaram”

exceção de Deus, ninguém mais pode salvar o

Volume 1.

mundo. Por isso, o homem deve encher seu coração
com amor, deve empenhar-se no serviço à sociedade
e tornar sua vida digna de ser vivida.
Cada

pessoa

deve

empenhar-se

em

Sathyanveshana (busca da verdade). Seja rico ou
pobre, pessoa comum ou sábia, deve-se buscar a
verdade nos próprios pensamentos, palavras e ações.
Mesmo que todos sejam centelhas da mesma
Verdade Divina, que é imutável em todos os três
períodos de tempo, é necessário que cada um
procure a verdade. No entanto, é necessário falar a
verdade sem ferir nem deixar o outro triste. A
verdade que falamos deve ser expressa em palavras
doces. Todos são possuidores da verdade. Cada um é
12

uma pequena fração da verdade. Todos são centelhas

homem entra num dilema para entender os

da verdade divina, sem que haja diferença de casta,

sentimentos dos outros. Maus pensamentos surgem

religião ou credo. O Atma eterno em todos os seres é

no homem devido à má visão. Todo o bem e o mal

uma parte de Meu Ser, diz o Senhor Krishna na

que estão acontecendo no mundo são resultado da

Bhagavad Gita.

visão (drishti). Não há defeito na criação (Srishti) de

Como procurar a verdade? Existem três

Deus. Não podemos mudar a criação de Deus.

partes na palavra falada. São elas: sathyam,

Devemos

procurar

mudar

asathyam e nijam (verdade, inverdade e fato). Tudo

vivenciarmos a verdade.

nossa

visão

para

que vemos no mundo é nijam. Aquilo que é a base é

Ouvimos com nossos ouvidos. Ouvimos

sathyam. Um pequeno exemplo: começando por um

tantas coisas. Ouvimos músicas doces, palavras

cientista até um homem comum, cada um dirá: “O

ásperas e a difamação de outros. Nossos ouvidos

sol nasce no leste e se põe no oeste”. Isto não é

também ouvem o que falamos. Quando fazemos

sathyam. Isto é nijam. O sol não vai a lugar nenhum;

Sathyanveshana, fica claro que devemos falar

ele fica onde está. Ele aparece no leste e no oeste por

palavras doces e ouvir tudo o que é bom. Fazer mau

causa da rotação da terra. Então, o sol nem nasce

uso de nossos ouvidos para ouvir coisas ruins é

nem se põe. Isto é sathyam. Por isso, quando

errado.

dizemos que o sol nasce e se põe, isso é nijam. Dizer
que o sol estacionário se move é asathyam.

Similarmente, fazemos mau uso de nossa
língua. Devemos falar palavras doces e suaves. Ó,
língua! Você entende o quanto é sagrada? Todos lhe
respeitam porque você é o auge do sacrifício. Você

Façam Uso Adequado de Seus Sentidos
Em seguida vem a visão. O mesmo par de

não fica com a comida que lhe é dada. Você

olhos vê a mãe, a esposa, a filha, a nora e todas as

imediatamente a envia para as outras partes do

outras pessoas. Porém, os sentimentos que se têm ao

corpo. Não lhe fica bem repreender e caluniar.

se ver cada uma delas são diferentes. Embora a visão

Tudo neste mundo é criação de Deus! Se

seja a mesma, os sentimentos são diferentes.

você vê algum defeito, é devido apenas ao defeito de

Entender a verdade como a forma adequada de ver

sua visão e não da criação. Tudo vai lhe parecer

também é Sathyanveshana. Você vê sua mãe com

vermelho

reverência, sua filha com afeição e sua esposa com

Similarmente, tudo parecerá azul se você vir as

carinho.

coisas através de óculos azuis. Isto é maya (ilusão)!

Seu

relacionamento

determina

seus

sentimentos quando você vê os outros.
A verdade é uma só! Entender que
sentimentos nutrir por cada um que se vê é

se

você

usar

óculos

vermelhos.

Se você tirar os óculos, tudo lhe aparecerá nas cores
naturais! Por isso, devemos pôr em prática
Sathyanveshana para tudo.

Sathyanveshana. Mas, hoje, a visão das pessoas se
tornou impura e os sentimentos se distorceram. O
13

Deus, que é Um Só, tem Muitos Nomes
Não precisamos buscar Deus em lugar

ESPECIAL
APROFUNDANDO NOSSA FÉ NO SANKALPA

nenhum, porque Deus está presente em toda parte,

DE SWAMI

em cada um. As Upanishads dizem: Isavasyam Idam

Dr. Ramesh M. Wadhwani

Sarvam (o universo inteiro é permeado por Deus).
Só existe um Deus, mas Ele é chamado por

Nós, devotos, somos de fato afortunados

diferentes nomes como Alá, Buda, Zoroastro,

pela oportunidade de respirar o mesmo ar que nosso

Krishna e assim por diante. Ek Prabhu Ke Anek

Divino Mestre, o Purnavatar, Bhagavan Sri Sathya

Naam (o Deus Único tem muitos nomes). Sahasra

Sai Baba, respirou. Numa população de mais de 6

Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad (o Ser

bilhões de pessoas, somente uma pequena minoria

Cósmico tem milhares de cabeças, olhos e pés).

teve o privilégio de conhecê-Lo, ouvi-Lo e vê-Lo.

Realizamos a adoração dos 1008 Nomes de

Com amor e humildade, compartilho algumas das

Deus (Sahasranama Archana). Mas, não apenas

experiências de minha família com Swami, nos

destes, pois todos os nomes, como o de Cristo, de

tempos em que Ele amorosamente nos ensinou o

Alá, de Zoroastro, são apenas Dele! Todas as formas

propósito da vida.

e nomes se dirigem apenas a Ele! Não há nome nem
forma que não pertença a Ele. Sendo isto assim,
onde pode haver espaço para as diferenças? Onde
está a necessidade de se procurar por Ele? O que se
deve buscar nas coisas do mundo é apenas a verdade
(sathyam).
Toda a criação nasce de sathyam e se funde
em sathyam. Tudo é apenas a verdade! Tudo que
precisamos saber é o que é a verdade. A verdade é a
forma de Deus. Onde está Deus? Onde houver a
verdade, aí estará Deus. Por isso, a verdade é a
comprovação de Deus. O Amor é a patente de Deus.
O amor e a verdade emanam do coração que está
cheio de compaixão.
(A ser continuado no próximo número…)
- Discurso Divino de Bhagavan em Sai Sruthi,
Kodaikanal, em 14 de abril de 1996.
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Puttaparthi em 14 de novembro, o ashram estava

O Querer de Swami é Imutável
Em junho de 1991, sofri severas dores no

fervilhando de excitação. Não eram apenas os

peito, que mais tarde foram diagnosticadas como

preparativos para o Aniversário que estavam em

séria doença coronariana, exigindo cirurgia. Apesar

pleno andamento, a obra de construção do primeiro

dos alertas do cardiologista, Dr. Siva, que examinou

Hospital Sri Sathya Sai de Super Especialidades

cuidadosamente todos os testes clínicos e os

adiantava-se ao mesmo tempo.

verificou com outro cirurgião cardíaco, minha

Logo ao chegar, visitei o canteiro de obras

esposa Sunita recusou-se a dar seu consentimento

do hospital buscando oportunidades de serviço

para uma intervenção cirúrgica sem primeiro obter a

(seva). Com milhares de trabalhadores L&T (Larsen

permissão e as bênçãos de Bhagavan Baba. O Dr.

and Toubro) e voluntários, a construção parecia

Siva disse à minha mulher claramente: “Ramesh é

extremamente agitada. Completar a construção do

uma bomba relógio ambulante”. Os médicos

hospital e torná-lo operacional em uma semana

insistiram que ela não retardasse sua decisão. No

podia parecer uma tarefa impossível para um

entanto, por ter uma fé tão robusta em Swami, ela

observador comum. Mas um devoto sabe que a

optou por manter sua decisão até nossa próxima

Vontade (sankalpa) Divina de Bhagavan sempre

viagem aos Divinos Pés de Lótus, em novembro de

prevalece. Bhagavan Baba visitava o canteiro

1991, para as celebrações do Aniversário de 66 anos

diariamente e, tendo Ele lançado Seu Olhar Divino

de Baba.

(drishti)

Após ouvir de minha esposa um não firme
para a operação, o Dr. Siva prescreveu várias

sobre

o

projeto,

um

progresso

extraordinariamente rápido prosseguia.
Em

18

de

novembro,

chegou

um

medicações, inclusive um emplastro diário em meu

carregamento com mais de 100 computadores,

braço esquerdo para controlar a angina. Minha rotina

servidores, impressoras, roteadores e um conjunto de

também mudou consideravelmente. Minha dieta era

acessórios

restrita e precisava de alguém ao meu lado o tempo

“computadorizar” o hospital inteiro desde o início, o

todo. Mesmo as dores persistindo diariamente,

Sai Systems Int Inc ofereceu este equipamento ao

Sunita e eu continuamos nossas preces diárias para

Pés de Lótus de Baba. Com minha experiência em

Swami e tínhamos confiança completa Nele. Nosso

TI, fui afortunado de receber a oportunidade de

foco estava sempre Nele, lembrando-nos sempre da

serviço de instalar, inicializar e checar todos os

afirmação: “Ele sabe o que é melhor para nós”.

sistemas de TI para o hospital. Infelizmente, por

para

o

novo

hospital.

Esperando

Como sofri frequentes dores de angina por

causa da agitação frenética no canteiro de obras, era

cinco meses, foquei atentamente na minha visita que

impossível descarregar o equipamento e muito

se aproximava ao meu Amado Bhagavan, para a

menos instalar tantos computadores em apenas

comemoração de Seu Aniversário de 66 anos. Esse

alguns dias. Já que projetos dessa magnitude levam

dia

geralmente meses para sua implementação, comecei

finalmente

chegou.

Quando

chegamos

a
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a me preocupar sobre como deixar isso pronto a

visitasse o centro de computação. O carro de Baba

tempo.

passou rapidamente por nós. Pensei: “Parece que não
Na manhã seguinte (19 de novembro),

vai acontecer, mas está tudo bem também, pois Ele

sentei-me na primeira fila para o darshan da manhã

sabe de tudo”. Exatamente no momento em que este

e então tive a oportunidade de informar Bhagavan

pensamento, como um relâmpago, cruzou minha

Baba sobre a chegada do carregamento. Também

mente, o carro Dele reduziu a velocidade e entrou no

pedi a Ele que indicasse onde deveria ser feita a

campus da universidade pelo portão seguinte.

descarga. Swami me disse para descarregar todo o

Rapidamente nos apressamos de volta para dar as

equipamento no centro de computação da faculdade.

boas-vindas a Swami no centro de computação.

Após o darshan, abordei o então Vice-Chanceler,

Ao entrar no centro de computação, Swami

Prof. Sampath, que me deu permissão para

tinha um sorriso radiante em Sua face. Nós O

prosseguir com minha tarefa. A remessa foi então

saudamos com a chama do arathi e Ele aspergiu

finalmente descarregada e estava pronta para a

akashata (arroz auspicioso) em todos nós. O Prof.

devida inicialização e testes.

Sampath se encarregou de conduzir Bhagavan Baba

Durante o darshan na manhã seguinte (20 de

pelas

estações

de

trabalho.

Ele

explicou

a

novembro), faltando dois dias para a inauguração do

importância dos computadores e sua habilidade de

hospital, informei a Swami que a descarga estava

reunir informações, realizar análises e também

completa. Ele então me instruiu para que eu

desenvolver pesquisa. Após essas explicações,

prosseguisse com a instalação e os testes. Ele

Bhagavan pacientemente dizia, “Sim, Eu sei, Eu

também me informou que viria para uma inspeção

sei…” O Senhor Onisciente era tão atencioso, tão

no dia seguinte. Fiquei muito empolgado. Informei a

amoroso e tão compassivo.

universidade e os dirigentes do campus da faculdade

Ao final de Sua visita, Swami abençoou a

sobre a tarefa designada e a visita de nosso Divino

todos e falou de Sua felicidade. Ele nos deu

Senhor ao centro de computação. A maioria dos

Padnamaskar e distribuiu pessoalmente prasadam

dirigentes, exceto o Dr. Sampath, duvidavam de que

para cada um antes de sair. Muitos do colégio e da

Swami

estava

universidade tinham perdido o evento porque

extremamente ocupado com o hospital. Achavam

ninguém esperava que o Senhor viesse. Mais uma

que a tecnologia de computação não era prioridade

vez Baba comprovou o princípio de “Amem a Minha

Dele.

Incerteza”.

fizesse

a

visita,

porque

Ele

Mas o Prof. Sampath sugeriu que ficássemos

Acredito que Baba nos dá muitos momentos

em pé na rua principal do lado de fora do portão e

de ensinamentos, quando nosso trabalho é dedicado

orássemos quando Swami passasse pela faculdade.

a Ele. Através de Suas próprias ações, Baba

Com

silenciosa,

calmamente ensinou uma lição muito importante

fervorosamente chamamos por Baba para que

naquele dia. Ele cumpriu Sua palavra vindo ao

as

mãos

postas

em

prece
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centro

de

computação

apesar

do

programa

Três dias depois, em 25 de novembro,

extremamente apertado. Ao fazer isto, Ele lembrou

durante o darshan da tarde, Baba nos chamou para

Seus devotos da importância da palavra dada. Sua

uma entrevista. O irmão Jim Sinclair dos EUA, e o

ação demonstrou que a palavra dada é um

irmão Hira e seu pequeno grupo do Japão se

compromisso obrigatório, sem importar o quanto

juntaram a nós também. Após algumas leves

estamos ocupados. A importância da montagem do

conversas com algumas pessoas, Baba olhou para

sistema de computação para o hospital empalideceu

mim e perguntou: “O que você quer?” Eu respondi:

em comparação com o desafio que a construção do

“Nada, Baba, só quero Você”. Baba imediatamente

hospital estava enfrentando para cumprir seu prazo.

Se levantou de Sua cadeira e, com um movimento

Para o Senhor, todos são igualmente importantes. O

suave e circular de Sua Mão Divina, materializou um

que importa para Ele é a sinceridade e a pureza de

bracelete pesado, de ouro puro. Ele imediatamente

coração.

apontou para o grande Om sobre o bracelete – para
que todos nós víssemos. Apontando para o símbolo

É Meu Dever Cuidar Dele

do Om, Ele disse: “Isto é quem Eu Sou. Pegue-o,

Vamos voltar para as dores severas que

estou voltando com você”, e o colocou em minha

estive sentindo nos meses anteriores. Curiosamente,

mão. Eu estava profundamente chocado e sem

em meio a todas as atividades frenéticas de seva do

acreditar.

hospital, e apesar das demandas e do estresse físico

imediatamente para beijar Seus Pés de Lótus. O

crescente, não senti nenhuma dor no peito desde

Divino Senhor então convidou Sunita, Jatin (que

minha chegada à Morada Divina. Em meio à grande

tinha nos acompanhado) e eu para uma entrevista na

atividade, cheguei até a deixar de tomar algumas das

sala privativa de entrevistas.

Com

profunda

gratidão,

curvei-me

minhas medicações. Estou convencido de que o

Quando o Senhor se estabeleceu em Sua

Amor Dele deve ter atuado como uma anestesia 24/7

cadeira, tocamos Seus Pés de Lótus Divinos e nos

porque não senti quaisquer sintomas significativos

sentamos ao Seu redor. Ele pegou o bracelete de

de angina, nem estive consciente deles durante os

volta e tentou colocá-lo ao redor do meu pulso. Por

últimos sete dias. Exatamente como Bhagavan diz:

alguns minutos Ele ficou mexendo no bracelete, pois

“Você faz Meu trabalho e Eu farei o Seu”!

não conseguia desconectar suas ligações, ao mesmo

No dia seguinte, em 22 de novembro de

tempo em que murmurava: “Nunca tive tanta

1991, o Hospital de Super Especialidade abriu na

dificuldade; por que é tão difícil…” Enquanto

hora, como Swami havia prometido no ano anterior.

continuava com Sua tarefa, meu braço direito

Eram instalações lindas de estado-da-arte – e

repousava sobre Seu colo. Este pequeno “drama”

operacionais! Comemoramos o Aniversário de 66

ainda

anos de Swami com alegria contagiante e muito

pressionando várias partes de meu braço como se

amor.

eliminasse um desequilíbrio em meu corpo...

continuou

um

pouco,

e

Ele

ficava
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possivelmente relacionado ao meu problema do
coração.

Tenho estado saudável a partir de então,
para muita surpresa de meu médico, naturalmente.

Depois de haver prendido o bracelete em

Faço meus check-ups periódicos de saúde e, durante

volta de meu pulso, agradeci profusamente a Ele e

esses 27 anos, só tenho recebido atestados limpos.

novamente beijei os Seus Divinos Pés de Lótus.

Baba cumpre com Suas Palavras Divinas de proteção

Baba então olhou para Sunita e perguntou como ela

(“É Meu dever cuidar dele…”). Em visitas

estava. Ela imediatamente disse: “Swami, a saúde de

posteriores

Ramesh não está boa...”. Baba imediatamente olhou

frequentemente dava um tapinha em meu peito. Em

para mim e gentilmente deu três tapinhas em meu

outras ocasiões, Ele esfregou vibhuti em meu peito.

peito. Ele então disse à minha esposa, de forma

Ele fez isso sem dizer uma palavra – apenas sempre

muito tranquilizadora: “Não há nenhum problema de

protegendo amorosamente e fazendo Sua parte do

coração”. Baba ainda enfatizou: “Não precisa se

dever prometido!

aos

Seus

Pés

de

Lótus,

Baba

preocupar com a saúde dele. A saúde dele é

Com o passar dos anos, Swami tem ensinado

problema Meu; é Meu dever tomar conta dele. Eu

à minha família algumas lições criticamente

estou dentro dele, ao redor dele, acima dele; nenhum

importantes: precisamos estar muito cônscios do

mal virá para ele…”. Apesar desta garantia expressa

dever que nos foi designado na vida, e devemos

de forma clara e imponente, Sunita ainda perguntou

cumpri-lo como Ele cumpre o dever Dele, sem

a Baba: “E quanto aos médicos, remédios e

qualquer advertência ou imposição. Uma vez que

operação?”, ao que Baba respondeu: “Nada de

tenhamos pedido a Ele por bênçãos e/ou qualquer

remédios, nada de médicos, nada de operação”!

aconselhamento, Sua palavra proferida em resposta

Finalmente, apontando para o bracelete, Baba disse:

deve ficar gravada em nosso coração, e devemos

“Esta é Minha raksha (proteção Divina) e nenhum

seguir Suas Instruções. Devemos ter plena fé em Seu

mal acontecerá com ele.” Havia tanta garantia no

sankalpa, porque tudo o que Ele diz acontecerá em

Divino

seu devido tempo, sem que nos preocupemos com

comando

ressonando

através

de

Seu

Sankalpa Divino!!! As lágrimas começaram a minar

isso ou mesmo nos lembremos Dele.

de nossos olhos de tal modo que não conseguíamos
encontrar palavras para agradecer à nossa Mãe
Divina, que é sempre tão amorosa, cuidadora e

Um Lampejo da Onipotência de Swami
Agora,

deixe-me contar outra história

provedora. Fizemos nosso Padnamaskar final e

relacionada à saúde em minha família. Antes de

prosseguimos para a saída da sala de entrevistas.

1993, minha mãe, que tinha então mais de 80 anos,

Tudo que posso dizer é que o amor e o cuidado Dele

tinha sofrido vários pequenos ataques de coração,

excedem o de um milhão de mães reunidas. Ele é

superando-os pela graça de Baba. Todavia, o ataque

onisciente e onipresente.

em maio de 1993 foi o mais devastador. Ele a levou
ao coma e ela ficou pendurada num respirador para
18

poder sobreviver. A pedido médico, todos os cinco

Simultaneamente havia a pressão de outro

filhos vivos foram chamados de várias partes do

assunto. Minha esposa estava numa “Missão de

mundo para seu leito para tomar uma decisão

Baba” para trazer 12 moças dos Estados Unidos para

importante. Tínhamos que decidir por quanto tempo

Brindavan para participar do Curso de Verão.

ela seria mantida no respirador. Como podemos

Depois de retornar a Pune, eu tinha que seguir

tomar a responsabilidade de decidir manter alguém

diretamente para Mumbai para recebê-la. Minha

vivo ou não – especialmente nossa própria mãe! Os

esposa estava dividida pelo dilema difícil entre o

médicos tinham perdido toda esperança, já que

dever da família e o compromisso com o dever Sai

nenhum

diárias

de conduzir 12 moças numa viagem para Baba. Ela

importadas, melhorava sua condição. Meus irmãos e

deveria ir diretamente a Baba sem vir primeiro

eu não estávamos prontos para perder nossa mãe.

visitar sua sogra no hospital de Pune? Ela estava

Nós, em grupo, decidimos que eu iria procurar as

num dilema: por um lado, havia a condição terrível

bênçãos e o conselho de Baba.

de minha mãe e, por outro, havia seu dever em

remédio,

inclusive

drogas

Cheguei em Brindavan, Whitefield, numa

relação ao grupo de 12 jovens adultas que estavam

quarta-feira, na hora certa para o darshan da tarde.

sob seus cuidados. Naquele ponto, ela sabia em seu

Tive a boa sorte de estar presente na sessão de

coração que seu Swadharma (dever pessoal) com

Trayee (Sua Morada), onde Swami dava Discursos

Baba era mais importante que a pressão da família

informais a Seus estudantes e aos funcionários.

que ela sentia. Ela orou intensamente para a Mãe Sai

Durante aquela sessão, Swami falou comigo e me

para que tomasse conta de minha mãe enquanto ela

pediu para eu ir a Puttaparthi no dia seguinte e falar

estava no seu dever Sai com as estudantes. Ela pediu

para os estudantes no albergue sobre o uso

que nada adverso acontecesse com minha mãe

apropriado e inapropriado de computadores. Fiquei

enquanto ela estivesse envolvida em seu dever

sabendo por membros da faculdade que Baba não

naquelas duas semanas, senão a Divina reputação de

estava satisfeito com o manuseio diário e a

Baba estaria em risco aos olhos de sua família.

dependência

excessiva

dos

estudantes

de

Dada

a

urgência

da

situação,

orei

computadores. Com Sua graça e bênçãos, cumpri

sinceramente e então compartilhei a natureza de meu

minha tarefa e cheguei de volta na sexta para o

problema com o responsável pelo seva naquela

darshan da tarde e a sessão de Trayee. No entanto, a

manhã de sábado. Humildemente pedi um assento

sexta se esvaiu sem qualquer oportunidade de levar a

especial na passagem de Baba no darshan para que

Baba a mensagem de minha família relacionada com

eu pudesse entregar a Ele a carta tratando do coma

a condição desafortunada de minha mãe. Eu estava

de minha mãe. Assim, consegui ficar em pé no

muito preocupado pois a manhã seguinte seria a do

portão de Trayee Brindavan. Quando Baba passou

meu último darshan antes de retornar para Pune,

por mim, pegou a carta de minha mão com um olhar

minha cidade de residência.

demorado,

amoroso,

tranquilizador,

e

então
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continuou a caminhar em direção aos devotos

ESPECIAL

sentados para o darshan sob a árvore. Enfim, o

MINHAS EXPERIÊNCIAS NA DIVINA

problema tinha sido passado para Bhagavan Baba.

PRESENÇA DE BHAGAVAN*

No entanto, comecei imediatamente a me preocupar

Srivilas Suri

sobre o que eu ia dizer para minha família. À medida
que Baba se aproximava de novo em Seu caminho

A primeira usina de produção de biogás por resíduos

de volta do darshan, a minha própria mente

de gado (Gobar) estava sendo construída por um

‘diabólica’ começou a importunar em hindi: “Swami

devoto de Gujarati1 e fomos solicitados a cavar um

Dhekhega Yaa Nahi Dhekhega, Bolega, Yaa Nahi

poço profundo. Não havia JCB2 naqueles dias.

Bolega...” (Swami vai ver ou não? Swami vai falar

Swami visitava o local todas as noites para

ou não?) Swami voltou, passou por mim e se dirigiu

inspecionar o trabalho. Eu costumava colocar as

à sala de entrevistas. Meu coração afundava à

sandálias de Swami nos bolsos de minha roupa e Ele

medida que eu pensava: Swami se foi e eu tenho que

as usava assim que chegava. Os pés de Swami eram

partir num voo em três horas sem uma orientação

realmente muito pequenos! Em uma mão, eu

específica Dele… o que vou dizer a meus irmãos?

costumava segurar Sua caixa de Tambulam (betel)3,

Logo que este pensamento passou por minha mente,

Seus lenços, e segui-Lo. A usina de biogás seria

Baba, que estava em pé a cerca de 5 metros de

inaugurada durante o festival de Dasara4.

distância, voltou-se e me disse para entrar. Meu
coração começou a bater rapidamente e eu corri atrás

As comemorações de Dasara em Prasanthi

de outros devotos sul-americanos que O seguiam

Nilayam

para a cobiçada entrevista.

Fui dispensado das responsabilidades de

(A ser continuada no próximo número…)

porteiro durante o Dasara e, junto com meu amigo

- O autor, Dr. Ramesh Wadhwani, foi um devoto

Sambasiva Rao, fomos convidados a decorar o

ardoroso de Bhagavan por mais de quatro

galpão, cobrindo as vigas com panos brancos. Era

décadas. Sua residência “Sai Nivas” em Shelton,

um trabalho muito arriscado, pois era preciso

CT, EUA tornou-se um Centro Sai em plena
atividade.

1

Estado localizado no extremo oeste da Índia.

2

J.C. Bamford Excavators Limited, universalmente
conhecida como JCB, é uma empresa multinacional
britânica, sediada em Rocester, Staffordshire. Fabrica
equipamentos para construção, demolição e agricultura.
3

Betel (Piper betle) é uma planta trepadeira perene. Na
Índia, costuma-se comer as folhas logo após as
refeições por possuir propriedades digestivas quando
combinadas com noz de areca, cal comestível e outras
especiarias.
4

Festival hindu comemorado no final de Navaratri.
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equilibrar-se nas vigas, segurando o pesado pano

Em um Dasara, Swami me pediu para que

branco, puxando-o e amarrando-o com uma pequena

fosse até Anantapur e trouxesse provisões para fazer

pedra a um dos ângulos. Um passo em falso e

a Prasada. Meu parente, E. Satyamurthy, um fiel

qualquer um de nós poderia cair de uma altura de

devoto de Swami, me emprestou seu carro. Sozinho,

aproximadamente 6 metros do chão.

fui para Anantapur. O comerciante de grãos carregou
o carro com dois sacos de arroz, um saco de Toor
Dhal (ervilha amarela), uma pequena quantidade de
tamarindo, rapadura e pimentas vermelhas. Com
essa carga, cheguei a Prasanthi Nilayam à noite.
Para a Prasadam7 no dia seguinte, duas
panelas enormes foram mantidas, à noite, no fogão à
lenha. Em uma panela, o arroz foi colocado e cozido.
Em uma outra panela, o arroz foi cozido com
rapadura para Chakkera Pongal (arroz doce). As
senhoras estavam preparando polpa de tamarindo
para o Pulihora (arroz com tamarindo). Apenas uma
medida de pimenta em pó foi adicionada ao arroz em
cozimento. Fiquei imaginando como uma quantidade
tão pequena seria suficiente para todos os bhaktas
(devotos). Por volta das 4 horas da manhã, o

A pesada imagem de prata de Shirdi Sai
Baba, que estava no Mandir5, devia ser levada
durante os nove dias para onde Swami realizaria a
Cerimônia do Puja6. Após o Puja, a imagem devia
ser colocada de volta no Mandir. Eu tive muita sorte
de ter recebido a tarefa de carregar a imagem de
Shirdi Sai Baba.

Pulihora e o Chakkera Pongal foram levados para
Swami provar. Diziam que o próprio Swami viria à
cozinha para inspecionar a comida! Eu havia
testemunhado esse fato durante as comemorações de
Seu aniversário. No dia seguinte, o Pulihora e o
Chakkera Pongal foram distribuídos a todos os
devotos e foi como um Akshaya Patra8! Se isso não
é um milagre, o que seria?

5

Mandir é o cômodo (ou aposento) interior do templo
onde a imagem da divindade é instalada ou colocada.

7

Prasadam: Alimento abençoado e dado por Deus.

6

Puja é um ritual de oração realizado por hindus de
cunho devocional a qualquer divindade. Nas ocasiões
especiais como para hospedar e honrar um convidado,
ou para celebrar espiritualmente um evento, as
cerimônias são feitas em grande escala com
participação de muitas pessoas.

8

Akshaya Patra: uma vasilha/panela milagrosa de onde
o alimento nunca se esgota. Quanto mais o alimento é
retirado, mais alimento aparece dentro. Em muitas
situações, as pessoas pensavam que havia pouca
comida para muita gente. Quando Swami era jovem,
Swami entrava na cozinha onde se fazia o preparo dos
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Um dia, decidi visitar minha irmã em

ficou satisfeito por eu ser brâmane. Os eruditos

Bangalore e, sem a permissão de Swami, parti no

védicos foram alojados no Veda Pathashala11.

ônibus matinal para chegar em Penukonda. Perdi o

Swami, no dia final, materializou contas de Tulsi12,

trem na Estação Ferroviária de Penukonda e decidi

ouro e Navaratnas13 para serem oferecidos no Homa

seguir para Dharmavaram para pegar o ônibus para

Kunda14. Foi uma experiência inesquecível!

Bangalore. O ônibus foi cancelado devido a alguma
falha mecânica. Cheguei em Penukonda à noite pelo

Alcance a honra da Graça de Swami

mesmo ônibus da manhã, e com o qual saí de manhã
e cheguei em Prashanti!

Às vezes, Swami deixava Prasanthi Nilayam
de repente e todos sabiam que Ele ficaria em

Durante toda essa jornada infrutífera, eu não

Whitefield, Brindavan, antes de seguir para outro

tinha comido nada e cheguei às 19h30. Desanimado,

lugar. Ele sairia pela porta oposta ao seu quarto, na

fiquei pateticamente na varanda para conseguir ver

outra ala do corredor. Costumávamos trancar a porta

Swami ao menos uma vez. Ele saiu do quarto no

do lado de fora depois que Swami entrava em Seu

andar de cima e me perguntou: “Yemiti, Prayanam

carro e corríamos para a estrada para entregar as

Vatchava”

chaves a Ele. Sua chegada também era mantida em

(“Como foi sua viagem? Você foi a Bangalore e

segredo. Ele costumava visitar Chennai e ficar na

voltou?”). Eu não sabia o que responder e pedi

casa de Venkatamuni. Eu visitava Swami nessa casa,

Baga

Zariginada?

Bangalore

Velli

perdão silenciosamente por ter deixado a cidade sem
a permissão Dele.
Swami decidiu iniciar o Yajna (ritual do
fogo) durante o Dasara no ano de 1964. Um Yajna
Kunda9 foi construído com tijolos no galpão de
alojamento (shed) para os homens, e o erudito
védico Sri Kamaavadhani ficou encarregado do
ritual. Foi-me pedido para cuidar das necessidades
dos eruditos dos Vedas. Sri Kamaavadhani queria
testar se eu era brâmane e pediu minha Gothra10. Ele

11

Escola onde os Vedas são ensinados.

12

Tulsi ou Manjericão Sagrado (Ocimum sanctum), é
uma planta perene, do mesmo gênero que o manjericão
(Ocimum basilicum) e da mesma família botânica que a
hortelã (Lamiaceae). Considerado sagrado, todos os
hindus cultivam-no em frente da porta de trás de suas
casas. Possui propriedades medicinais e possui relativa
importância na medicina natural ayurvédica indiana.
13

Navaratna é uma palavra composta em sânscrito que
significa "nove joias" que têm um significado cultural
importante nas religiões indianas do hinduísmo,
jainismo e budismo.
14

alimentos. Ele abençoava a comida, respingando um
pouco de vibhuti e às vezes água de coco que Ele
quebrava na hora, e então, havia alimento para todos.
9

Pequena cavidade feita a partir de tijolos onde o fogo
do ritual é acendido, e onde se oferecem as oblações do
ritual.
10

Gothra é a linhagem ou clã atribuído a um hindu ao
nascer. Na maioria dos casos, o sistema é patrilinear.

Homa é o sacrifício do fogo; é a mais antiga prática
espiritual ou ritual, e tem sido praticado desde milhares
de anos no subcontinente indiano. Muito antes que a
adoração de Deus através de Suas imagens tivesse
começado, muito antes que outras formas de adoração
viessem a existir, havia a adoração de Deus através da
realização de sacrifícios. O sacrifício do fogo é uma
representação simbólica do sacrifício do ser humano.
Num homa Deus é invocado no fogo. O fogo do
sacrifício é aceso num altar sacrificial, chamado homa
kunda.
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quando ia para Jamshedpur para fazer meus exames.

ter recebido uma longa carta escrita por Swami de

Um dia, na casa de Venkamuni, Raja Reddy, outras

Mumbai, expressando Seu descontentamento com a

pessoas e eu estávamos discutindo e comentando

atitude dos moradores de Prashanti, especialmente

sobre Swami visitar as casas dos artistas e estrelas

das mulheres. Fiquei surpreso e contei a Kasturi

do cinema. Ele foi à casa de Anjali Devi15.

sobre a carta.

Swami chegou à noite e disse: “Estrelas do

Kasturi disse: “Você é jovem demais para

cinema também são seres humanos. Eles foram

ler esta carta e os moradores não vão acreditar. Em

desrespeitados pela sociedade. Eles precisam mais

vez disso, vou ler a carta”. Pouco antes da sessão de

de mim do que vocês”. Dizendo assim, Ele pôs fim à

bhajans à tarde, Kasturi leu a carta com seu

nossa especulação.

inimitável estilo dramático. A carta ficou com

Nos anos posteriores, Anjali Devi não

Kasturi e eu perdi um bem valioso devido à minha

apenas apresentou colegas astros do cinema a

ignorância. Além disso, nem tirei uma cópia da

Swami, como também doou o terreno para construir

carta.

“Sundaram”, o atual local de adoração para os

Devido ao calor intenso, alguns de nós nos

devotos de Sai em Chennai. Eu tinha ido junto com

reuníamos perto de um lago fora de Prashanti para

o grupo de Swami à casa de Anjali Devi, antes da

dar um mergulho. Fui empurrado para dentro do lago

construção. Há uma razão para isso, que relatarei

por alguém e não sabia nadar. De repente, uma cobra

mais adiante.

d'água envolveu meus pés e começou a me arrastar

Eu não conseguia concluir minha graduação

para baixo. Gritei por ajuda e fui resgatado.

e disse a Swami como eu estava frustrado. Swami

Após muita persuasão de Kasturi, de

me incentivou dizendo: “Nuvvu Naa Daggira

Surayya e de outros devotos mais antigos e

Degree Sampadinchu, Vere Ye Degree Vaddu”

respeitados, Swami retornou a Prashanti pouco antes

(“Você recebeu um diploma de Swami, nenhum

das comemorações de Dasara. Fazia quase dois

outro diploma é necessário”). Com esse consolo,

meses desde que Ele havia deixado Prashanti e, de

parei de me preocupar com a minha graduação.

certa forma, eu tinha ficado dispensado das minhas

Eu costumava ir a Brindavan para receber

responsabilidades.

instruções de Swami. De alguma forma, Swami
ficou muito, muito zangado com os moradores de

Swami esvazia o meu ego

Prashanti e prometeu não voltar para lá até que eles

Assim que Swami chegou, Ele perguntou

corrigissem seu comportamento. Fiquei chocado por

sobre o incidente do lago e me mandou de volta para

15

Anjali Devi era uma atriz, modelo e produtora
indiana de filmes em télugo e tâmil. Ela ficou
conhecida por seu papel como a Devi Sita em Lava
Kusa, bem como por seus papéis em filmes como
Suvarna Sundari e Anarkali.

Jamshedpur. Eu não tinha voltado para casa por
quase três meses.
De Jamshedpur, um certo K.K. Rao, um
sadhaka (praticante) altamente evoluído, chegaria a
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Prasanthi Nilayam. Swami abordou K.K. Rao, e

Eu perdi o Dasara em Nilayam, mesmo

disse-lhe para que não fosse ao darshan. Em vez

meus pais tendo ido. Após a entrevista, Swami

disso, Ele próprio daria o darshan no local onde o

perguntou ao meu pai: “Yemiti Vaadu Akkada, Yemi

devoto estava hospedado! Que privilégio raro para

Chesttunnadu, Andariki Bhajanalu Nerputhunnada?

essa pessoa! A partir daí, a quem quer que viesse de

Dasara Ki Raaledu” (“O que ele está fazendo lá? Ele

Jamshedpur Swami pediria que entregassem Vibhuti

está ensinando bhajans a outras pessoas? Ele não

a ele. K.K. Rao era projetista aposentado da empresa

veio para o Dasara”).

Tata e morava perto do meu pai; assim, eu o visitava

Assim que meu pai me contou isso, corri

todas as noites para uma Satkalakshepam (conversa

para Prashanti, apenas para ser completamente

espiritual). Ele me contava tantas histórias de suas

ignorado por Swami. Todas as minhas orações

experiências espirituais! Uma noite, eu o encontrei

silenciosas e pedidos a Kasturi e a Surayya foram

meditando, seis centímetros acima do banco! Foi a

inúteis. Eles disseram: "Swami está muito zangado

primeira vez que vi alguém levitando! O Sathya Sai

com você". Pateticamente, eu rezei para que Swami

Sasangam16 foi formado em Jamshedpur por um

aceitasse meu perdão. Eu não tinha trabalho, porque

certo Murthy, que era o chefe de K.K. Rao. Como

Swami havia literalmente me banido! O aniversário

sempre, quando Murthy chegou para o darshan de

de novembro estava chegando e, no entanto, Swami

Swami, Ele pediu que desse pacotes de vibhuti a

não cedeu. De repente, faltando apenas um dia para

K.K. Rao. Murthy sentiu-se diminuído por ter de

as celebrações começarem, Ele me chamou e me

visitar K.K Rao e não lhe deu o vibhuti. Quando

advertiu com palavras fortes, dizendo que eu me

Murthy chegou numa outra vez, foi ignorado por

comportara como se fosse Seu embaixador ou

Swami por ter desobedecido ao Seu pedido, e

divulgador,

somente depois de muito tempo, Murthy foi

autorizado a participar dos bhajans e a ensiná-los

chamado por Swami. Como eu também era de

especialmente às mulheres? Chorei e caí aos Seus

Jamshedpur, Murthy confessou sua falha para mim.

pés pedindo perdão.

e

perguntando

quem

havia

me

Quando cheguei a Jamshedpur, depois que

Depois de ter ficado responsável pela

Swami me enviou de volta após o incidente do lago,

decoração do galpão, junto com Sambasiva Rao, nós

os devotos em Jamshedpur me convidaram para

o preparamos para o início das celebrações. Como

conduzir bhajans em suas casas, pois eu fazia parte

sempre, fui alocado para carregar a pesada imagem

do grupo de bhajans em Prashanti, juntamente com

de Shirdi Sai do Mandir para o galpão. Além de

Raja Reddy e Mysore Raghu. O ego tomou conta de

decorar o galpão, também tive a tarefa de cuidar do

mim e comecei a ensinar bhajans a alguns grupos e,

sistema de som, do qual eu não tinha conhecimento

também, para as mulheres.

algum! Graciosamente, Swami me disse o que fazer
e eu fiquei encarregado do som dos Discursos de

16

Na boa companhia de Sathya Sai.

Swami! As luzes das lâmpadas fluorescentes
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costumavam ser fixadas no galpão decorado e as

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA

conexões foram feitas por mim, embora eu não fosse

ENCONTROS DE UM DIRETOR DE CINEMA

eletricista! Houve um curto-circuito em uma das

COM BABA

lâmpadas fluorescentes, que fez com que algumas

Jeff Grant

pessoas levassem um choque elétrico. Isso aconteceu

Eu não sou um devoto de Sai Baba no

no lado feminino do galpão. Swami imediatamente

sentido aceito dessa palavra. Não participo de

me instruiu a repará-la. Em um acesso de inspiração,

reuniões, não uso nenhum anel materializado por Ele

pulei para a viga do palco onde Swami estava

no meu dedo, não tenho Sua foto em minha casa.

discursando e desconectei o fio que estava dando

Então, por que estou falando sobre Ele? Existem

choque!

duas razões. A primeira é que, há vinte anos, fui para
“Vorayi, Neeku Emanna Jnanam Unda?

Current shock Kodutundani Telise, Pyiki Enduku

a Índia fazer um documentário sobre o Hinduísmo, e
a última parte dessa produção foi sobre Sai Baba.

Ekkavu (“Sabendo muito bem que você receberia um

A segunda é que, cerca de um mês atrás,

choque elétrico, por que você subiu na viga? Você

quando eu estava andando por uma pequena cidade

não tem nenhum senso de discernimento?”) Esse

em Sussex, na Inglaterra, subi numa loja de livros;

pensamento não me ocorreu e meu único dever era

na janela havia um livro sobre Sai Baba. Algo me

obedecer à ordem de Swami!

fez adquiri-lo. Quando cheguei em casa e folheei-o,

(Continua na próxima edição ...)

tive uma sensação muito forte de que, em breve, Sai

- O autor Sri Srivilas Suri é um antigo devoto de

Baba voltaria à minha vida.

Bhagavan, tendo passado muitos anos de sua vida

Quando fui contratado para dirigir o

próximo à Divina Presença de Bhagavan.

documentário em 1975, ficou decidido que o grupo

*Continuação da edição anterior.

de trabalho, formado por quatro integrantes, iria à
Índia juntamente com o produtor para verificar os
locais das filmagens e conhecer várias pessoas,
incluindo Sai Baba. Eu sabia muito pouco sobre Ele
naquela época e fui para lá como um cético que
nutria um pouco de esperança. Eu sempre senti que
havia algo mais, algo além de tudo isso. Se esse
homem, Sai Baba, pudesse fazer valer este meu
sentimento, certamente seria bem-vindo. Caso isso
não se realizasse, não faria diferença alguma. O que
aconteceu foi que vi e senti coisas em Sua presença
que permaneceram comigo desde então.
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A primeira vez que vi Baba foi na viagem

Deus? E para nós que, mesmo nos primeiros

exploratória inicial. Nós cinco – o produtor, meu

segundos de nossa reunião, é claramente um ser

assistente, o cinegrafista e seu assistente, e eu – nos

completamente único e extremamente poderoso de

acomodamos em uma pequena sala vazia no Ashram

alguma forma. Qualquer pensamento que venha à

em Puttaparthi. Estávamos sós, sentados a uma mesa

sua mente perde seu sentido, principalmente porque

de madeira, um tanto apreensivos. Tínhamos ouvido

eu sabia, não sei como, que Ele sabia exatamente o

as histórias mais extraordinárias sobre Sai Baba. O

que estava acontecendo em minha mente.
Minha cabeça “girava”. Eu não disse nada;

que ou quem exatamente poderia entrar naquela
sala?

e, se não me engano, ninguém, exceto meu produtor,
O produtor, um devoto de longa data de

falou a respeito das filmagens. Então Sai Baba olhou

Baba, obteve Sua permissão para fazer este filme.

para mim do outro lado da mesa e com uma espécie

Foi assim que conseguimos chegar tão perto Dele.

de gesto giratório de Sua mão disse palavras do tipo:

Eu não sabia na época que havia milhares de pessoas

“muitos, muitos problemas; como um carrossel”. Ele

em todo o mundo que teriam “dado o braço direito”

estava absolutamente correto. Minha cabeça estava

para estar onde estávamos naquele dia.

bastante confusa. "Lembre-se", disse Ele, "devagar e

Baba entrou – estatura baixa, túnica cor de

com firmeza vence-se a corrida".

açafrão, pele escura do sul da Índia e um enorme

Naquela época, minha própria vida estava

“tufo” de cabelos negros. Ele surgiu sorrindo. Não

mergulhada em uma crise bastante profunda.

houve pomposidade, formalidade. Não havia sinal de

Durante alguns anos, tive muito sucesso em meu

aparência apocalítica que se tornou norma nas

trabalho. Ganhei muito dinheiro, muitos prêmios e

representações teatrais daqueles que os produtores

fiquei muito conhecido no meu ramo de negócio.

idealizam ser profundamente espirituais. Ele chegou

Mas

sozinho, sem capangas, sem assessores e sem

Psicologicamente, estava em pedaços e não podia

penduricalhos; era extremamente amistoso.

fazer nada. Esse encontro com Sai Baba parecia, de

Ao mesmo tempo – não sei se posso
expressar isso – Ele possuía algo que só posso

algo

estava

me

afastando

disso

tudo.

alguma forma que não conseguia entender, fazer
parte desse mesmo processo.

descrever como algo além do que se imagina. Esse

Enfim, minha mente estava confusa ao

sentimento avassalador cresceu em mim quanto mais

mesmo tempo em que Ele me olhava. Então, de

eu estava com Ele. Eu estava na presença de alguma

repente, me perguntou: “você quer cinzas?” Eu não

outra “coisa”. Não era homem ou mulher, pois isso

tinha a menor ideia do que ele estava falando. Mas,

limitaria algo que eu achava não ser limitado.

em vez de dizer “Como assim? De que cinzas está

Ele se sentou entre nós à mesa, demostrando

falando?”, eu simplesmente disse: "sim".

um olhar de interesse. Bem, o que dizemos a alguém

"Estenda sua mão", disse Ele. Eu assim o

que, para grande parte da população do mundo, é

fiz. Ele avançou Sua mão sobre a mesa – talvez
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estivéssemos um metro e meio afastados – e fez esse

tantas vezes: "Existe apenas uma religião – a religião

movimento com os dedos, que é tão familiar para

do Amor".

muitos. E, então, a cerca de uns 30 centímetros dos

Baba nos deu total liberdade para filmá-lo.

meus olhos, cinzas pareciam cair das extremidades

Não havia restrições sobre onde poderíamos ir.

de Seus dedos para formar um pequeno monte na

Acredito que foi a primeira vez que Ele permitiu

palma da minha mão. "Agora você come", disse Ele.

isso. Em seu aniversário de 50 anos, o Ashram

Fiz exatamente o que me pediu, sem saber

estava tão cheio de pessoas que era quase impossível

exatamente o porquê disso. Nosso grupo ficou no

ir de um lugar para outro. Mesmo naqueles dias, o

Ashram por apenas algumas horas antes de

Ashram cobria uma grande área da região. Havia um

voltarmos para Bombaim (agora Mumbai).

cronograma de atividades, mas quem conhece um

Quando voltamos a filmar por ocasião do

pouco sobre Sai Baba provavelmente sabe que uma

aniversário de 50 anos de Sai Baba, algumas

programação é apenas algo que se espera que

semanas depois, duzentas mil pessoas haviam se

aconteça,

amontoado no Ashram. Naqueles dias, Puttaparthi

acontecer. Ele deveria aparecer por volta das 14hs

era uma pequena comunidade no meio do nada. Era

para dar uma palestra no enorme salão de nome

preciso passar por estradas de terra que as chuvas

Purnachandra.

destruíam em intervalos regulares. Motoristas de

aparecendo no palco, vendo a reação da plateia.

não

necessariamente

Eu

realmente

algo

queria

que

irá

filmá-Lo

Bangalore (agora Bengaluru) não davam garantia de

Sabendo que Ele poderia mudar de ideia e

que chegaríamos até Puttaparthi. Então chegar até lá

aparecer em um local completamente diferente,

foi uma façanha por parte daquela multidão. Ainda

decidi colocar uma câmera no corredor onde Ele

lembro com muita clareza a vista do lado de fora do

supostamente chegaria, e a outra em outro lugar –

Ashram; ônibus após ônibus cheio de pessoas se

mas onde? Decidi posicionar a outra câmera junto ao

perdendo na distância, luzes brilhando através da

cinegrafista do lado de fora do prédio onde Baba

poeira. As pessoas haviam viajado no topo dos

morava, no centro do Ashram. Era provável, pensei,

ônibus e estavam penduradas nas janelas. Centenas

que aonde quer que fosse, teria que sair de lá. Por

estavam chegando a pé. Um grupo havia saído do

outro lado, era igualmente possível que Ele não

estado de Rajasthan, a mil quilômetros de distância.

passasse por lá. Eu não tinha a menor ideia.

O que mais me impressionou em Baba não

Deixei o cinegrafista com instruções de que,

foi o fato de que Ele parecia ter algum tipo de

se Sai Baba aparecesse por lá, deveria me avisar

controle sobre a realidade material; acredito nisso

através do walkie-talkie para eu poder me deslocar

facilmente. Para mim, a coisa mais impressionante

rapidamente naquela direção. Eu estava com a outra

sobre Ele, algo que não encontrei em nenhum outro

câmera no salão Purnachandra, e igualmente pediria

ser humano, foi esse sentimento de poder universal,

a ele que viesse em minha direção se Baba

totalmente sem ego e compassivo. Como Ele já disse

aparecesse onde eu estava. Ao mesmo tempo em que
27

nos esforçávamos na desafiadora tarefa de nos

tradicional gesto de erguer Suas mãos de vez em

deslocarmos no salão, ficava cada vez mais claro

quando. Também não falava nada. Tudo o que eu

que, se Baba aparecesse em qualquer lugar, dada a

ouvia era o som de Seus pés descalços pisando no

quantidade de pessoas no local, não haveria a menor

chão e o grunhido dos corvos. Duzentas mil pessoas

chance de que um de nós chegasse ao outro ponto a

observavam essa pequena figura de cabelos pretos

tempo. Chamei a produtora no meu walkie-talkie.

em uma túnica cor de açafrão.

Ela disse não ter mais informações sobre o que

Em princípio, fomos atrás dele, filmando-O.

estava acontecendo, e que não teria nenhuma, pois

Depois de mais ou menos trinta segundos da cena,

ficou completamente presa na multidão, sem pode se

pensei: "Certo, isso é suficiente para este ângulo.

mexer. Em outras palavras, com base em nenhuma

Agora, o que eu realmente gostaria era de dar a volta

informação, tive que tomar a decisão sobre ficar

na frente Dele e fazer um “close” de seu rosto”. Mas

onde estava e chamar o cinegrafista, ou sair dali e

algo me segurou. Ainda estava passando pela minha

me juntar a ele do lado de fora do salão. De qualquer

mente: “Quem na verdade é esse homem? Ele é

maneira, tive que “apostar” tudo em uma única

Deus? E se Ele é, posso realmente ficar na Sua frente

ficha.

e colocar uma câmera de filme bem na frente do Seu
Fiquei lá, no meio do salão, olhando para o

rosto?” No momento em que isso passava pela

chão. Apaguei tudo de minha cabeça. Então, de

minha mente, ele de repente se virou para nós, olhou

repente, me ouvi dizendo ao cinegrafista: “vou sair

para mim, gesticulou e disse: “Vá para a frente”. E

daqui”! “Agarrei” um Sevadal e pedi que me levasse

eu consegui minha chance.

ao prédio onde Baba morava o mais rápido possível.

O fato de Ele ter a reputação de ser capaz de

Nos vimos “lutando” pela vida, no meio da

materializar objetos físicos pode chamar a atenção

multidão. Conseguimos abrir caminho apesar de

de muitas pessoas. Bem, houve o evento das cinzas

ainda estarmos levando equipamentos bem pesados.

em nosso primeiro encontro, que, tanto quanto eu

Dentro de quinze a trinta segundos após chegar,

pude observar, foram materializadas na palma da

Baba surgiu no prédio, bem na minha frente. Eu não

minha mão. Houve uma noite em que eu me sentei

podia acreditar. Agarrei o ombro de Don e disse-lhe

no chão em frente a Ele em um pequeno salão,

para

no

enquanto Ele se levantava e dirigia-se a alguns

Purnachandra e logo saiu em direção ao centro do

jovens. Então, ele materializou uma série de colares

Ashram, para uma área aberta do tamanho de um

de prata e “St. Christophers” (medalhinhas) e jogou-

campo de futebol. Agora, lembre-se, havia duzentas

as para os devotos. Quando falamos dessas coisas,

mil pessoas lá, nos telhados, no chão, ocupando cada

elas parecem ser totalmente improváveis. Fomos

centímetro quadrado do espaço. Baba estava no meio

enganados por um mestre mágico? E, no entanto,

deles, e nós, O seguindo.

Baba não estava

quando presenciamos esses milagres, damos mais

segurando nada com Ele; fazia somente seu

atenção às nossas percepções do que a nossos

seguir

Baba.

Baba

então

entrou

28

preconceitos, nos colocamos na posição de dizer

MENSAGEM DE BHAGAVAN NO SRI

que, no mínimo, não temos a menor ideia de como

KRISHNA JANMASHTAMI

este tipo de coisa poderia ser possível. No entanto, lá

DESENVOLVA FÉ INABALÁVEL EM DEUS

estão os objetos materializados.
No filme que nosso grupo fez, houve uma

Mais doce que açúcar, mais saboroso que creme de

cena que mostrou Baba materializando um colar de

leite, e certamente mais doce que o mel é o nome de

prata. Ele fez aquele típico movimento giratório com

Krishna. A repetição constante desse terno Nome

as mãos e da palma da mão apareceu um colar.

permite ao praticante saborear o próprio néctar

Quando estávamos editando o filme, examinamos

divino. Portanto, deve-se contemplar o Nome de

quadro a quadro. Num quadro, nada aparecia além

Krishna incessantemente.

da palma da mão. No outro, 25 milésimos de

(Poema em télugo)

segundo depois, surgiram dois ou três elos de uma
correntinha, no próximo quadro, mais algumas, e

OBEDEÇA AO COMANDO DIVINO DE

assim por diante.
No entanto, como citei anteriormente, a

FORMA IMPLÍCITA
Encarnações do Amor!

coisa mais impressionante sobre Baba não é Sua

Desde os tempos antigos, o princípio de

aparente capacidade de manipular a matéria. Ele

docilidade de Krishna fascinou jovens e idosos.

mesmo descreveu esse poder como “o mosquito nas

Desde o seu advento, Krishna fez as pessoas se

costas de um elefante". E sobre essas coisas que Ele

perderem em êxtase com suas brincadeiras divinas,

materializa para as pessoas, Ele diz: "Eu dou o que

música encantadora e felicidade inenarrável. Krishna

você deseja para que você queira o que eu vim para

e Balarama, juntamente com outros vaqueiros,

dar". As coisas que Ele disse me impressionaram

levavam vacas para pastar nas margens do rio

muito. Qualquer um pode dizer qualquer coisa, sem

Yamuna, envolvendo-se em diversão e brincadeiras.

exatamente proferir a verdade. Eu não tinha dúvida
de que Suas palavras diziam aquilo que realmente

Os vaqueiros têm um vislumbre da divindade de

Ele queria dizer. Para as centenas de pessoas

Krishna

sentadas nos recantos do Ashram, na esperança de

Certo dia, os vaqueiros se perderam em

vislumbrá-Lo, uma vez Ele disse: “Por que vieram

êxtase enquanto observavam as brincadeiras divinas

até aqui? Ver Deus? Por que olham para mim? Se

de Krishna. Consequentemente, distraíram-se das

querem ver Deus, olhem para si mesmos”.

vacas e do local onde estavam. De repente, enquanto

(Continua na próxima edição ...)

descansavam, sentiram o vento quente soprando de

- Extraído do artigo de Jeff Grant, diretor de

todas as direções. Eles perceberam que estavam

cinema britânico, em "Encounters with Divinity"

sendo cercados por fogo descontrolado. O fogo

(Encontros com a Divindade).

enfurecido era tão intenso que eles foram incapazes
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de abrir os olhos para enxergar. As vacas começaram

Krishna pediu a eles que fechassem os olhos

a correr desnorteadamente, incapazes de suportar o

e focassem Nele por algum tempo. Os vaqueiros

calor abrasador. Ninguém podia controlá-las. A

obedeceram implicitamente a Sua ordem. Eles

intensidade do calor se tornava cada vez mais

fecharam os olhos e começaram a cantar o nome

insuportável a cada momento. Então, os vaqueiros

Dele. Em dado momento, Krishna ordenou que eles

oraram a Krishna para vir em seu socorro. “Ó,

abrissem os olhos. Pasmem! O fogo descontrolado

Krishna! Só você pode apagar esse fogo e nos

havia desaparecido totalmente! Todas as vacas

salvar”. Vendo aquela situação, Krishna riu e disse:

estavam pastando como se nada tivesse acontecido.

“Ó, vaqueiros! Vocês estão em minha companhia,

A alegria deles não tinha limites. Eles queriam voltar

estão brincando comigo e desfrutam de felicidade. É

rapidamente para seus respectivos lares e narrar o

um tanto estranho vocês ficarem com medo mesmo

maravilhoso milagre realizado por Krishna. Os

após experimentarem Minha Divindade. Em várias

vaqueiros experimentaram muitos desses milagres

ocasiões no passado, vocês foram testemunhas de

que autenticaram a divindade de Krishna.

quando derrotei demônios enviados por Kamsa17.
Então por que vocês têm medo quando estou com

Um banquete para os sábios

vocês?”

Certo dia, Krishna e Balarama, juntamente
com os vaqueiros, brincavam nas margens do rio
Yamuna. Eles estavam pulando de galho em galho
nas árvores. Alguns deles ficaram cansados. Naquele
exato momento, os sábios Vamana e Bharadvaja
chegavam às margens do Yamuna. Eles pediram aos
vaqueiros que lhes mostrassem um local adequado e
seguro onde as águas fossem rasas para que
pudessem se banhar. Krishna e Balarama também
desceram das árvores. Bharadwaja reconheceu
imediatamente que Krishna era Paramatma18 e
Balarama representava Jivatma19. Ele juntou as mãos
em reverência e pediu a Krishna que lhes mostrasse
18

17

É tido como um grande demônio, que pertencia à classe
dos Kshatriyas, mas que, de algum modo, havia se
desviado do Dharma ou Retidão universal.

“O Absoluto a partir do qual isto (Universo) emanou, no
qual tudo isto existe, no qual tudo irá imergir.” (Em
Bhagavata Vahini, p.211.)
19 Alma Individual. Talvez possa haver dificuldade em se
perceber a diferença entre Atma e jiva. O Atma é a
divindade inerente no homem, o próprio Deus que habita
em cada ser e, como tal, livre de ilusões. O jiva é seu
reflexo, a alma afetada pelo ego, que vê o corpo como
sua parte constitutiva e passa por várias encarnações,
assumindo novos envoltórios carnais.

30

um local adequado para tomar banho. Krishna pulou

preocupação de que eu estava perdendo peso. Eu

na água e mostrou a eles um lugar seguro. Ele lhes

dizia a ela: “Por que deveria comer mais e mais?

disse que guardaria comida pronta e saborosa para

Estou sendo preparado para lutar com alguém? Não

eles. Os vaqueiros se perguntaram como Krishna

gosto de engordar ".

poderia prover comida para os sábios, uma vez que
não havia trazido nada com Ele. Naqueles dias, não

Siga o comando divino com fé

havia quiosques ou vendedores ambulantes. Depois

Certo dia, fui convidado para comer na casa

que os sábios terminaram o banho, Krishna abriu

de uma família da aldeia. Na verdade, a intenção

uma bolsa que apareceu do nada. Ao pegar a comida

deles era Me envenenar. Eles estavam com ciúmes

de dentro dela, todo o local ficou saturado com o

de Minha crescente popularidade e prosperidade.

doce aroma de arroz cozido em leite. Ele serviu a

Naquela época, Eu costumava saborear vadas

comida em um prato e pediu que eles comessem. Os

(croquete indiano) feitos de feijão fradinho. Sabendo

vaqueiros eram tão travessos quanto os macacos.

disso, misturaram veneno nos croquetes e os

Eles não se aquietavam um minuto; perguntavam

ofereceram a Mim. Antes de visitar esta família,

repetidamente a Krishna: "De onde Você tirou

havia dito a Easwaramma e Subbamma para não se

aquela comida?” Krishna silenciou-os dizendo que

preocuparem

não era apropriado manter conversas excessivas na

desagradável. Ao chegar da vila, todo meu corpo

presença de sábios. Os sábios realizaram sua prática

ficou azul e minha boca começou a espumar. Pedi a

de adoração (sandhya) e começaram a comer. Eles

Easwaramma que movesse a mão em círculos. Ela

perguntaram:

essa

assim o fez, e, para sua total surpresa, apareceu

comida?” Krishna então respondeu: "Minha mãe

vibhuti21 em sua mão. Ela misturou-o na água e me

Yashoda". Eles disseram que não haviam comido

deu. Instantaneamente, voltei ao normal. Ela se

nada mais delicioso e expressaram sua gratidão a

perguntou: “Swami pode criar vibhuti com um gesto

Ele.

de Sua mão. Mas como é que vibhuti pode aparecer

"Krishna,

quem

preparou

Neste momento, gostaria de narrar um
pequeno incidente que aconteceu com este Avatar.

caso

ocorresse

algum

incidente

na minha mão?” De fato, eu lhe dera esse poder
naquele momento.

Eu não revelei isso a ninguém até o momento.
Depois que o Prasanthi Mandir20 foi construído, eu
costumava comer no quarto, no andar superior.
Sempre que comia, a Griham Ammayi (mãe desse
corpo físico) ficava ao meu lado pedindo que Eu
comesse
20

mais.

Ela

costumava

expressar

sua

Templo situado em Prashanti Nilayan - Morada da Paz
Suprema. Ashram em que se encontra Baba, na cidade
de Puttaparthi.

21

A palavra tem vários significados: poder, perfeição,
virtude, excelência, grandeza, majestade, glória,
esplendor, prosperidade, bem-estar. Também é o nome
da cinza branca sagrada com que se marca a testa dos
adoradores de Shiva. Sai Baba materializa esta cinza para
seus devotos.
“Quando é dado o vibhuti, Swami quer que o recebedor
compreenda o advaita (unidade básica). O devoto se livra
de ahamkara (o ego que surge do sentimento de
separação) e do sentimento de mamakara (‘meu’ e ‘seu’).
Estes dois são baseados no nome e na forma e quando
destruídos, a unidade subjacente do divino pode ser
realizada.” (Em SSS.Vol.XX.p.121.)
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Antes de concluir, gostaria de narrar uma

FÓRUM DOS EX-ALUNOS

pequena lila22 realizada por Krishna na Dwapara

RECORDAÇÕES INESQUECÍVEIS COM O

Yuga. Enquanto Kamsa estava vivo, ele costumava

DIVINO

enviar demônios para lutar com Krishna. Kamsa

Ghandikota V. Sanjay

tinha duas esposas cujo pai era um rei poderoso.
Depois que Kamsa foi morto, seu sogro tentou travar

O amor de Bhagavan é único, pois é multifacetado e

uma guerra contra Krishna. As Gopikas estavam

pode

preocupadas: "por quanto tempo vamos sofrer essas

diferentes: para um devoto, Ele é Deus; para uma

provações?”, perguntaram a Krishna. Ele disse a elas

filha ou filho, Ele é mãe e pai; para o discípulo, Ele é

para não entrar em pânico e as tranquilizou dizendo:

guru; e para os solitários, Ele é o melhor amigo.

“Tentem entender meus poderes e potencialidades.

Cada um tem seu próprio relacionamento com Deus

Esta noite vocês irão dormir em Repalle, mas,

e todos podem se conectar com Seu amor

quando acordarem, vejam por vocês mesmas onde

individualmente. Quando Bhagavan dá o Seu

estarão”. Ao acordarem, na manhã seguinte,

Darshan,

perceberam que estavam em Dwaraka, não mais em

pessoalmente e todos desfrutam igualmente de Seu

Repalle. Onde exatamente ficava Repalle e onde

amor maravilhoso. O Amor e a Graça de Bhagavan

ficava Dwaraka? Havia uma distância de mais de

são espontaneamente dados a todos e, no meu caso,

1.000 km entre as duas localidades. Assim sendo,

recebi o amor de Bhagavan muito cedo na minha

Krishna era capaz de transformar uma vila inteira em

vida, segundo uma experiência que minha mãe me

outra.

contou.

ser

experimentado

todos

sentem

de

Sua

várias

graça

maneiras

ilimitada

Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode ir
a qualquer lugar e pode mudar qualquer coisa. Não
deem margem para dúvidas. Quem duvida da
Divindade certamente se perderá. Desenvolvam fé
inabalável e sigam o comando divino. O verdadeiro
dharma consiste em seguir o comando Divino.
Quando vocês seguirem Deus, serão abençoados
com toda bondade e auspiciosidade.
- Discurso de Bhagavan no Sai Kulwant Hall,
Prasanthi Nilayam, em 31 de agosto de 2002, por
ocasião do Sri Krishna Janmashtami.
22

Brincadeira, diversão e, também, o Drama Divino. Usase para descrever os feitos milagrosos e inexplicáveis de
um Avatar e para descrever o Jogo Divino da Existência
como uma enorme peça teatral ou jogo de xadrez, na qual
cada criatura é um ator, e Deus é o diretor.

32

ligássemos para alguém ou fizéssemos algo por

Intervenção divina no meu nascimento
Nasci em 1967, em Nova York, como um

você?” Minha mãe respondeu: "Baba!" O médico

bebê prematuro de sete meses. Não é preciso dizer

então perguntou: "Quem é Baba? Dê-nos o endereço

que, durante a década de 1960, o parto prematuro de

dele e entraremos em contato”. Minha mãe

uma criança era infinitamente mais precário do que é

respondeu: "Ele está aqui"! Os médicos, sem dúvida,

hoje. Durante o sexto mês de gravidez, minha mãe

viram isso como uma alucinação por parte da minha

foi hospitalizada devido a uma hemorragia grave e

mãe e a anestesiaram completamente. A situação

foi nesse momento crítico que a intervenção divina

passou de mal a pior na sala de parto e, finalmente,

de Bhagavan entrou em cena. Hemorragia grave em

os médicos declararam, como descobrimos mais

tal estágio da gravidez poderia facilmente ser fatal

tarde, que "apenas um milagre pode salvá-la e

para a mãe e o filho. Devido a esse fato, os médicos

também salvar o bebê"!

mantiveram minha mãe na unidade de terapia
intensiva

do

hospital.

inúmeras

repente, a situação mudou dramaticamente para

complicações e, devido à complexidade do caso,

melhor, com sinais mostrando um parto normal.

uma equipe de médicos, alguns dos mais renomados,

Nasci com segurança e saúde devido à Graça de

chegou ao local. Em outras palavras, seu prognóstico

Bhagavan. Dois anos depois, meu pai e minha mãe

era unânime; o nascimento provavelmente seria fatal

levaram meus irmãos e eu para Prasanthi Nilayam,

para mãe e filho. O futuro, de fato, parecia sombrio.

onde Bhagavan afirmou que foi Sua intervenção

Os médicos estavam cientes do fato de que o bebê

divina que me salvou e salvou a minha mãe. Ele

não aguentaria todo o período de gestação, mas

declarou: "Foi por causa dessa criança e dos outros

esperavam que ele permanecesse no útero por mais

filhos que eu dei uma segunda vida à mãe também".

algum tempo. Mas, novamente, o caso deu uma

Sem dúvida, foi apenas devido ao Amor e à Graça

guinada inesperada e, no final do sexto / início do

do Senhor que nós dois sobrevivemos. Bhagavan

sétimo mês, o trabalho de parto começou. Meu pai

materializou amorosamente uma fotografia de Si

foi chamado e informado da grave situação. Ele,

mesmo, envolta em um tipo de acrílico, deu-a para

junto com meus quatro irmãos mais velhos, foi

minha mãe e instruiu-a a usá-la no pescoço como um

convidado

'Raksha' (talismã de proteção) e eu, quando criança,

a se despedir,

Surgiram

E foi exatamente o que aconteceu. De

caso

o

inevitável

acontecesse.

sempre gostava de tocá-lo e de olhar para ele. Desde

Minha mãe foi levada para a sala de parto

então, confesso que tenho uma forte e imediata

em uma maca e estava sendo anestesiada quando, de

afinidade por Bhagavan e Suas fotografias, o que

repente, ela viu uma luz brilhante seguida pela forma

talvez tenha sido a causa do meu desejo de gravar

luminosa de Bhagavan, com a mão erguida em

vídeos de Swami quando mais tarde me tornei um

postura de bênção. Os médicos não perceberam nada

estudante Sai (o que Ele graciosamente permitiu)!

e um deles perguntou à minha mãe: "Gostaria que

De fato, minha mãe e meu pai costumavam contar
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posteriormente que, quando eles me mostravam

esse período que Swami graciosamente admitiu em

fotos das várias formas de Deus quando eu era muito

Sua faculdade um dos meus irmãos mais velhos,

mais jovem, eu sempre escolhia a foto de Bhagavan

Ravishankar. Como é habitual com os devotos de

Baba. Meus irmãos, enquanto cresciam, também

Bhagavan, meus avós e pais pediram a Swami que

tinham o mesmo sentimento. É somente por causa da

realizasse a cerimônia de Upanayanam, orando, mas

Divindade envolvente de Bhagavan, Sua Graça

realmente sem expectativas que Ele atendesse, pois

infinita e Sua inspiração que foi possível às crianças

sentíamos que era uma coisa muito trivial para Ele.

ter tais sentimentos, deixando uma lembrança

Quando recebeu o pedido, Bhagavan consentiu

memorável nas mentes jovens. Sou sempre grato a

imediatamente, sem sequer um traço de hesitação,

Bhagavan por implantar tal desejo em mim, por "me

lembrando-nos mais uma vez de Seu amor e

puxar" em direção a Ele e por realmente me dar a

benevolência.

vida. O que torna essa experiência mais única é o

A data da cerimônia de Upanayanam foi

fato de ela não ser única. Da mesma forma,

agendada e começou pontualmente em Prasanthi

Bhagavan deixou memórias inesquecíveis de Sua

Nilayam, na hora prevista, em um apartamento

Divindade nas crianças de todo o mundo e tive a boa

graciosamente oferecido a nós por Swami. A

sorte, ao longo dos anos, de ouvir algumas de suas

cerimônia prosseguia quando Bhagavan chegou com

experiências. Como mencionado anteriormente, o

todo Seu esplendor. Imediatamente após sua

amor de Bhagavan é multifacetado e pode ser

chegada, Ele olhou para mim e perguntou sobre

experimentado

diferentes

minha saúde de uma maneira muito preocupada. Eu

simultaneamente. Além disso, todo ato que Ele

estivera doente por alguns dias e Bhagavan, sendo

realiza é repleto de significado em uma variedade de

onisciente e onipresente, estava ciente disso.

planos.

Respondi que estava melhor e, de repente, Ele

de

Uma

várias

experiência

maneiras

incorpora

esses

pensamentos particulares.

começou a me repreender por não ter raspado minha
cabeça, deixando cinco mechas de cabelo, como

Swami dá a Iniciação ao Gayatri Mantra (Gayatri

tradicionalmente é feito. Como era de se prever, essa

Mantra Upadesh)
Foi no ano de 1981 que meus avós e meus
pais pensaram que seria a hora certa para minha
cerimônia de Upanayanam23. Foi também durante

23

Upanayana, ritual hindu de iniciação, restrito às três
varnas, castas superiores, que marca a entrada do
menino na vida de um estudante (brahmacharin) e sua
aceitação como membro pleno de sua comunidade
religiosa. A cerimônia é realizada entre as idades de 5 e
24 anos, a grande variação refletindo os diferentes

requisitos educacionais das três classes superiores brâmanes (monges e professores), Kshatriyas
(guerreiros e governantes) e Vaishyas (comerciantes e
comerciantes). Após um banho ritual, o menino se
veste de asceta e é levado diante de seu guru (guia
espiritual), que lhe entrega o cordão/fio de algodão que
ele deverá usar por toda sua vida (normalmente usado
sobre o ombro esquerdo e na diagonal através do peito
até o quadril direito). Ele identifica o usuário como
dvija, ou "nascido duas vezes", o segundo nascimento
entendido como tendo ocorrido quando o guru
transmitiu ao aluno o mantra "Gayatri".

34

ideia não

me atraiu

muito! Uma onda de

Com Bhagavan a meu lado e protegidos pelo pano

preocupação inundou a minha mente por eu ter

sobre nossas cabeças das demais pessoas que

decepcionado Bhagavan, mas Ele riu alegre e

estavam na sala, percebi um súbito silêncio enquanto

compassivamente,

era

a sala inteira vibrava. Foi nessa conjuntura que

realmente essencial desde que eu sentisse o espírito

experimentei algo muito difícil de traduzir em

da ação.

palavras.

acrescentando

que

não

De repente, Bhagavan acenou com a mão à
sua

maneira

materializou

ficar

"dourado"

e

experimentei um silêncio feliz seguido pelo som do
'Om' e do Mantra Gayatri sendo cantado pelo próprio

Yagnopaveeth (fio sagrado). O surgimento do fio

Senhor. Depois que o pano foi retirado, todo o

sagrado

uma

fenômeno desapareceu, 'me trazendo de volta'.

fragrância deliciosa que parecia permear e flutuar

Bhagavan então me abençoou e me permitiu ter

por toda a sala. O fio sagrado ainda estava molhado

Padanamaskar.

e perfumado com pasta de sândalo, pó vermelho24 e

Observando esses eventos mais de perto, demorou

açafrão - um espetáculo a ser visto. Bhagavan então

um tempo para eu ver que toda ação de Bhagavan

disse a meus pais para colocá-lo em mim; mas meus

está cheia de significado.

imediatamente

e

parecia

o

foi

inimitável

Tudo

seguido

por

pais pediram a Bhagavan para que Ele o fizesse com
Suas

Mãos

Divinas.

Bhagavan

gentilmente

Swami como Mãe, Pai, Guru e Deus

consentiu, mas acrescentou que os três deveriam

Repensando novamente nesses eventos,

colocá-lo em mim, pois o papel dos pais é

Bhagavan entrou na sala e perguntou sobre minha

importante. Imediatamente após isso, o próprio

saúde, assim como uma mãe faz. Em seguida, Ele

Bhagavan realizou o 'Gayatri Mantra Upadesh' ou a

começou a me disciplinar amorosamente, assim

'Iniciação ao Gayatri Mantra' colocando suas mãos

como um pai faz. Bhagavan então colocou o fio

em volta da minha orelha e sussurrando o sagrado

sagrado ao redor do meu pescoço e me deu a

Gayatri. Um pano estendido nos protegia, pois é

iniciação ao Gayatri Mantra, como faz um Guru.

tradicional que esse momento da cerimônia seja

Finalmente, Bhagavan me abençoou e me permitiu

realizado em particular pelo Guru e pelo discípulo, a

fazer Padanamaskar ao Nosso Amado Senhor.

fim de manter a eficácia do Mantra para o discípulo.

Bhagavan mostrou o amor que emana de todos esses
relacionamentos simultaneamente, a saber, 'Mãe,

24

Vermilion, do original em inglês, é um pó vermelho
(kumkum) que todos costumavam usar para colocar na
testa (Bindi). O Bindi é usado diariamente para colocar
na testa no ponto de Ajna chakra. É um símbolo de
auspiciosidade que traz bons fluidos. Nas ocasiões
sagradas e religiosas ou rituais familiares ou em
qualquer cerimônia auspiciosa, o pó vermelho e o
Açafrão são indispensáveis. Sem esses dois itens
nenhuma cerimônia acontece.

Pai, Guru e Deus'. Até agora, eu vinha a Prasanthi
Nilayam com meus pais, irmãos e cunhadas e
testemunhava o Amor e a Divindade de Bhagavan
como uma criança. Essa experiência, no entanto, me
deixou sem palavras e me abalou profundamente.
Foi o início de um relacionamento individual com a
35

mãe Sai, enquanto anteriormente a maior parte da

CHINNA KATHA – PEQUENA HISTÓRIA

minha interação com Swami era através dos meus

DEUS É O ÚNICO DOADOR

pais.

Certa vez, um rei foi a uma floresta caçar.
As experiências precedentes deixaram um

Depois de algum tempo, sentiu-se cansado e sedento.

impacto inesquecível em mim, culminando na

Viu uma pequena cabana à distância e foi até lá,

realização de meu desejo mais querido: Swami

esperando encontrar alguém. Ali ele encontrou um

gentilmente me concedeu admissão no Instituto de

sábio em profunda meditação. O rei sentou-se ali

Ensino Superior Sri Sathya Sai em 1985, um evento

esperando pacientemente, pois não queria perturbar a

que eu sempre considero ser minha maior sorte. Sou

meditação. Então o sábio abriu seus olhos e

sempre grato a Bhagavan por me atrair para Sua

perguntou: “Meu caro, quem é você? O que o traz

Divina Comunidade. Também sou grato a Swami e a

aqui?”. O rei respondeu: “Eu sou o líder de um

minha mãe e ao meu pai por terem me dado a vida e

reino. Vim à floresta caçar. Como me senti cansado,

por me colocarem em Seus Divinos Pés de Lótus.

entrei em seu eremitério para descansar um pouco”.

Por estarem imersos em Sua Graça infinita e
experimentando

de

e água fresca ao rei. O rei ficou muito contente com

espiritualidade prática através do serviço e do amor,

a hospitalidade oferecida pelo sábio. Ao partir, o rei

os estudantes Sai aprendem a importância da

pediu ao sábio: “Swami! Meu reino é muito

conduta correta, a educação em valores humanos e o

próximo. Gentilmente aceite o convite de vir ao meu

desenvolvimento de caráter, tudo com Swami nos

reino e receber minha hospitalidade como forma de

dando o amor abundante de um milhão de mães.

gratidão”. O sábio, que havia renunciado a tudo, não

Viver com Swami é a educação mais elevada. Entre

aceitou esse convite. Mas o rei insistiu e, por fim, o

as

sábio concordou apenas para satisfazê-lo.

oportunidades

Seus

de

ensinamentos

O sábio ficou feliz ao ouvir aquilo e ofereceu frutas

ouro

e

os

momentos

vivenciados com muito amor, nós, como estudantes
Sai, temos muito a agradecer a Bhagavan e só
podemos expressar nossa gratidão a Ele seguindo
Seus ensinamentos, exemplificando os ideais de boa
conduta e caráter e contribuindo positivamente para
o bem-estar da sociedade, como Ele nos encoraja a
fazer.
- O autor foi aluno do Instituto de Ensino
Superior Sri Sathya Sai, do ano de 1985 a 1990.
Atualmente, é um profissional de investimentos
em Nova Jersey, EUA.

O rei ficou satisfeito com a hospitalidade do sábio e
convidou-o para visitar seu reino.
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Depois de chegar ao

palácio, ambos

MENSAGEM DE SAI BABA

tomaram banho e entraram na sala de orações. O rei

Busque a felicidade interior

começou a rezar: “Ó Deus! Eu me tornei um rei

"O mais valioso, sutil e significativo tesouro está

devido à minha grande boa sorte. Mas este pequeno

latente no corpo humano. Mas ninguém ao menos

reino não é suficiente para mim. Portanto, desejo

tenta conhecer esse segredo. Todos os poderes e

estender meu reinado anexando pequenos reinos

potencialidades que você encontra no mundo estão

próximos. Lance Seu olhar benevolente sobre mim e

dentro de você. Você não pode encontrar nada no

derrame Sua graça”. Ao ouvir essas palavras do rei,

mundo além do que já existe dentro de você. É tolice

o sábio calmamente se levantou e começou a sair

procurar a felicidade no mundo externo. O que você

sem dizer nada. “Swami! Você vai embora sem

procura está dentro de você. Infelizmente, você não

comer nada? Por favor fique por mais algum tempo”,

consegue rastrear esse tesouro."

pediu o rei.

– Baba

"Pedirei a Deus se eu precisar de qualquer coisa", disse o
sábio ao rei.

O sábio respondeu: “Eu não vim aqui pedir a
um pedinte. Você mesmo é um pedinte e está
mendigando pequenos ganhos de Deus. Está pedindo
a Deus que torne seu reino maior. Se eu quiser
qualquer coisa, vou orar ao mesmo Deus a que você
está orando. Não preciso de nada de você.”
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