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DISCURSO DO AVATAR 

VOCÊS SÃO UMA PARTE INSEPARÁVEL DE 

DEUS 

A ENTREGA TOTAL É O VERDADEIRO 

PRINCÍPIO 

Encarnações do Amor Divino! 

 O que devemos fazer para cruzar o oceano 

da mundanidade (Samsara
1
)? Práticas espirituais, 

como penitência e estudo das Escrituras, não são 

suficientes. Devemos servir aos nossos semelhantes. 

Mas o serviço feito de forma casual, sem amor, não 

é tão importante. Devemos prestar serviço com o 

coração cheio de amor. Na verdade, a nossa ação, 

em si, deve estar banhada em amor. 

 

Prestem Serviço (Seva) com Amor 

 Um devoto chamado Devadhuta costumava 

misturar-se com as pessoas, servir-lhes desde o raiar 

do dia até o crepúsculo e voltar para casa ao cair da 

noite. Passava o dia inteiro prestando serviço 

desinteressado com um coração amoroso. Certo dia, 

vendo a sua natureza divina, um mensageiro de Deus 

foi até a sua residência. Ao retornar, Devadhuta 

percebeu que havia luz em sua casa e ficou surpreso 

ao constatar que alguém entrara ali antes dele. 

Aproximando-se, viu o mensageiro de Deus sentado 

em uma cadeira. Então, pela janela, perguntou-lhe: 

“Quem é você”? A resposta foi: “Um mensageiro 

enviado por Deus”.  Devadhuta indagou-lhe o que 

estava escrevendo e ele respondeu: “Os nomes das 

pessoas a quem Deus ama”. “Será que o meu nome 

                                                             
1 O ciclo de nascimentos e mortes causado pela ilusão do 
mundo sensorial, que aprisiona a mente e faz surgir o 
desejo, o apego e o sofrimento. 

está nessa lista?”, perguntou Devadhuta. “Não, não 

está”, disse o mensageiro de Deus. Quando 

Devadhuta entrou em casa, ele não estava mais lá, 

havia desaparecido. 

 No dia seguinte, Devadhuta saiu e, como de 

costume, prestou serviço desinteressado sem esperar 

nenhuma recompensa. Ao voltar, percebeu 

novamente que havia luz em sua casa. Vendo o 

mensageiro de Deus, perguntou-lhe: “O que está 

escrevendo hoje?”. A resposta foi: “Os nomes das 

pessoas que amam a Deus”. “O meu está nessa 

lista?”, perguntou Devadhuta. “Não”, respondeu o 

mensageiro de Deus. 
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 No terceiro dia, Devadhuta, mais uma vez, 

prestou serviço desinteressado. Quando retornou, ao 

anoitecer, viu luz em sua casa. Havia pensado que o 

mensageiro de Deus não teria nenhum trabalho a 

fazer naquele dia. Quando lhe indagou o que estava 

escrevendo, ele disse: “Estou escrevendo os nomes 

das pessoas em cujos corações Deus habita e por 

meio das quais Ele age”. Quando Devadhuta lhe 

perguntou se o seu nome estava na lista, o 

mensageiro de Deus respondeu: “Sim, está”. 

Só poderemos nos fundir em Deus mediante a 

realização de seva com pleno amor. A história de 

Devadhuta mostra que não é tão importante se 

amamos a Deus ou se Ele nos ama. É necessário 

compreender que vocês próprios são Deus e que o 

próprio Deus é vocês. 

 

Deus Reside no Coração de Vocês 

 Hoje os buscadores espirituais (sadhakas) 

procuram conquistar o amor e a Graça de Deus. É 

fácil amar a Deus e obter o Seu amor. Deve-se, 

porém, ter Deus no coração. Onde está Deus? Ele 

não se encontra em templos, mansões ou lugares 

sagrados, e sim no coração de vocês. Por que buscá-

Lo em outro lugar? Todos devem desenvolver fé 

inabalável em que Deus reside no coração de cada 

um. Vocês escrevem cartas para amigos, parentes, 

filhos e assim por diante. O departamento dos 

Correios tem um procedimento: se alguém escreve 

uma carta, pode receber do seu amigo ou parente um 

aviso de que a recebeu. De igual forma, vocês 

escrevem cartas de oração a Deus e as guardam na 

caixa da Sua Graça, mas não obtêm resposta. 

Escrevem diversas vezes e, ainda assim, nada de 

resposta. As cartas não chegam até Deus. E por que 

motivo? Porque estão orando com o ego de serem 

devotos (bhaktas) e não com a fé em que vocês e 

Deus são um só. Devem manter-se firmes na fé em 

que são parte de Deus e que não existe separação 

entre Ele e vocês. Deus está em vocês e vocês estão 

em Deus. Um verdadeiro devoto percebe que é uma 

parte inseparável de Deus. 

 Por que vocês entoam cânticos devocionais 

(bhajans), recitam o Nome de Deus (japa) e 

praticam boas ações? Por causa de Deus, que está no 

seu interior. Devem desenvolver uma fé sólida em 

que Ele está no coração de vocês e que o Princípio 

Divino existe em tudo o que veem. Aham 

Brahmasmi (“Eu sou Brahman
2
, o Princípio 

Supremo”). Devem desenvolver esse tipo de fé e de 

confiança inabaláveis. Se acham que Deus é 

diferente de vocês, esta não é uma relação próxima. 

Se disserem a Deus “Tu és meu”, esta não é 

tampouco uma atitude correta. Vocês devem afirmar: 

“Tu e eu somos um”. 

 Há apenas uma verdade, não duas. Para se 

obter esta experiência da unicidade, deve-se 

compreender o seu significado e envidar o esforço 

necessário. Mesmo fazendo seva com amor e orando 

com sinceridade, vocês não alcançam o resultado 

desejado. E por quê? Porque o seu coração não está 

com o posicionamento correto. Estão sempre 

pensando que Deus é diferente de vocês. E, no 

entanto, são Deus; tenham fé inquebrantável nesta 

verdade. Todo ser é Deus; tenham esse sentimento 

                                                             
2
 O Absoluto, o Uno, o Ser Cósmico, a Realidade Última 

que tudo permeia. 
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de expansão. As pessoas recitam os Vedas
3
 e leem as 

Escrituras sem essa fé; por isso permanecem onde 

estão. Obedeçam aos mandamentos de Deus. Não os 

transgridam sob nenhuma circunstância. 

 As pessoas dizem uma coisa e fazem outra. 

Elas devem cumprir as promessas feitas a Deus. 

Devem dar-se conta de que são Deus. 

 

 

Imprimam Deus Firmemente no Coração 

 Os habitantes de Mathura, por exemplo, 

achavam que pertenciam a Deus e que eram parentes 

do Senhor Krishna. Quando alguém acha que 

pertence a Deus, torna-se diferente de Deus. As 

gopikas
4
 não pensavam dessa forma. Achavam que 

não havia diferença entre elas e Deus. Era assim que 

percebiam e sentiam: “Krishna, a Tua voz é sempre 

doce, ouvimos os sons da Tua flauta o tempo todo. 

                                                             
3 Escrituras Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios. 

4 Pastoras devotas do Senhor Krishna em Brindavan.  

És sempre pleno de beleza, as Tuas palavras são 

sempre como néctar. Krishna, és o doce princípio do 

Amor em nossos corações. Tu e nós somos um”. 

Certa vez, Uddhava
5
 levou às gopikas uma 

mensagem de Krishna e ficou surpreso com a 

condição em que estavam. Ao retornar, disse a 

Krishna: “As sogras gritam com elas, os maridos 

estão lhes causando problemas, porém elas não têm 

medo algum”. 

 Quando se imprime uma imagem em uma 

folha de papel, ela e o papel tornam-se um. 

Similarmente, um verdadeiro devoto não pode ser 

separado de Deus. Imprimam firmemente a forma de 

Deus no coração e façam seva com o corpo. Deus 

reside no coração. Cabeça na floresta, mãos na 

sociedade. Que os pensamentos permaneçam na 

floresta e as mãos prestem serviço na sociedade. 

Vocês conquistarão a verdadeira paz quando os seus 

pensamentos estiverem absortos na renúncia. Se 

querem obter paz, devem ter fé inabalável em Deus. 

 Como Swami fala, caminha e interage com 

vocês, às vezes pensam que Ele é um ser humano 

comum semelhante a vocês. Devido à ilusão causada 

por maya
6
, esquecem-se de que Ele é Deus. A visão 

interior revelará a Sua Divindade, embora o Seu 

corpo seja como o de vocês. O Amor (Prema) oculta 

a Sua natureza Divina. Apesar de verem e 

experimentarem a verdade da Divindade de Swami, 

vocês são iludidos pela mente. Esta é semelhante a 

um macaco louco; o corpo é semelhante a uma bolha 

                                                             
5 Grande devoto, amigo e discípulo do Senhor Krishna. 

6
 O poder da ilusão, que dá a aparência de realidade ao 

que é irreal e obstrui a percepção do que é real. 
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d’água. Não sigam o corpo nem a mente. Sigam a 

consciência, que reflete o verdadeiro princípio 

átmico
7
. Se imprimirem Deus firmemente no 

coração, tudo parecerá Deus. O que é a devoção 

(bhakti)? É direcionar a mente para Deus, não a 

realização de rituais. Maya é como uma sombra. 

Enquanto seguirem a sombra, ela estará sempre à 

frente. O que devem fazer para removê-la? Deixar de 

segui-la. Voltem-se para a direção oposta e vejam o 

Sol; então a sombra os seguirá. Enquanto a 

seguirem, não poderão desfrutar da Graça de Deus. 

Se seguirem o Sol, maya se tornará um fantoche em 

suas mãos. Se quiserem sobrepujar maya, não devem 

segui-la; devem seguir o mestre de maya. O fato de 

vê-la e desfrutar dela acarreta diversos problemas. 

Deus é pleno amor. 

Tvameva Mata Cha Pita Tvameva, Tvameva Bandhu 

Cha Sakha Tvameva, 

Tvameva Vidya Dravinam Tvameva, Tvameva 

Sarvam Mama Devadeva. 

(“Ó Senhor! Só Tu és meu pai e mãe, amigo e 

parente, sabedoria e riqueza. Tu és meu tudo.” - 

verso em sânscrito) 

 Muitos dizem: “Ó Deus, Tu és minha mãe, 

pai, parente e amigo”. Esta oração transmite a 

impressão de que Deus é diferente de vocês. Se 

alguém O chama de pai, é Seu filho; se O chama de 

amigo, é Seu amigo. Não façam isso. Digam: “Deus! 

Tu és eu mesmo”. Este é o caminho mais fácil. 

Inicialmente Jesus afirmou: “Eu sou o mensageiro de 

Deus”. Foi o primeiro passo. Depois Jesus disse: “Eu 

                                                             
7 Relativo ao Atma, ou seja, ao Ser, no sentido de Ser 
Interno ou Eu verdadeiro. 

sou o filho de Deus”. Quando ele disse 

“mensageiro”, não havia nenhuma relação entre ele e 

Deus; quando disse “filho”, havia a relação entre pai 

e filho. Finalmente Jesus compreendeu: “Tu e eu 

somos um; não há diferença”. Este foi o Espírito 

Santo. Vocês devem atingir esse estado. Não se 

satisfaçam com o dualismo (dvaita) nem com o não 

dualismo qualificado (visishtadvaita). Vocês devem 

elevar-se acima destes. Se pensarem: “Eu sou um 

devoto e Tu és Deus”, isso é dvaita. É uma atitude 

imprópria; não é correta. Devem dar-se conta do 

seguinte: “Tu e eu somos um; não há diferença. A 

consciência que existe em Ti e a que existe em mim 

são a mesma consciência, não são duas”. Pensem 

que são a Divindade. 

 

A Entrega Total Conquista a Graça de Deus 

 A felicidade que se obtém do contato com 

objetos mundanos não é absolutamente felicidade. 

Para se obter bem-aventurança (ananda), deve-se 

alcançar a unicidade. A arte está no exterior e o 

coração no interior
8
. O coração representa os 

sentimentos internos. Ele está sempre certo. Não 

pode ser deixado de lado ou ignorado. Trabalhar 

com bons sentimentos sempre produz bons 

resultados. Finalmente, a entrega total (saranagati) 

constitui o verdadeiro princípio. 

 Certa vez, quando Rama, seu irmão 

Lakshmana e sua esposa Sita estavam caminhando 

pela floresta, Rama sentou-se, como se estivesse 

cansado, e pediu a Lakshmana que construísse uma 

cabana em um lugar do qual gostasse. Lakshmana 

                                                             
8 No texto em inglês, Sai Baba faz um jogo com as 
palavras art (arte) e heart (coração). 
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sentou-se e começou a chorar. “Por que estás 

chorando? O que há de errado?”, perguntou Rama. 

“Após dedicar tudo de meu a Ti, acaso tenho algum 

gosto separado? Eu realizo aquilo de que gostas, seja 

o que for. Dediquei a minha mente, o meu corpo, os 

meus sentidos, tudo a Ti. Estou vazio por dentro. 

Não existe nada que seja meu”. Lakshmana se 

entregara totalmente a Rama. “Sim, foi um erro 

meu”, disse Rama. Quando vocês se entregarem 

dessa forma, o próprio Deus descerá e cuidará para 

que todo o trabalho seja feito por intermédio de 

vocês com infinita Graça. Não se deve ter o 

sentimento de “meu” e “teu”. Dizer “meu”, “meu”, 

“meu” ocasiona tristeza. Tudo é maya. Quando não 

existe “meu” nem mente, experimentam-se paz e 

bem-aventurança. Não abriguem o sentimento de 

“meu”. Considerem tudo como o Princípio do Amor 

(Prema Tattva). Todos vocês são encarnações do 

Amor. Deus é Amor, o Amor é Deus. Considerem a 

vida como uma corrente ou um rio que flui. 

 Tomando como exemplo um pote cheio 

d’água, considerem o corpo como um pote com 

muitos furos. Se vocês encherem esse pote com 

amor, apenas o amor escorrerá de cada um desses 

furos. Da mesma forma, só o amor deve sair da boca. 

Ou seja, a fala deve ser cheia de amor. Só o amor 

emanará dos olhos e dos ouvidos porque haverá 

apenas amor lá dentro. Eis por que somente o amor 

advirá. Encham o coração de amor, do amor que não 

muda sob nenhuma circunstância. Não deve haver 

divisões no coração, apenas unicidade. Se Deus lhes 

mandar dificuldades, considerem-nas como formas 

de amor. O mundo inteiro está cheio de amor. Esta 

visão interior é bhakti. 

 Uma lâmpada brilha quando os pólos 

positivo e negativo são ligados, mas até mesmo 

correntes poderosas serão inúteis se não houver uma 

lâmpada. Há que se fazer a conexão do positivo com 

o negativo. O indivíduo é o negativo e Deus o 

positivo. Quando os dois se unem, tem-se a 

experiência do princípio átmico. Quando vocês 

dizem: “Eu sou o Atma”, empregam duas palavras: 

“eu” e “Atma”. Isso é dualidade. Uma pessoa cuja 

mente é dual é meio cega. Digam: “Eu sou eu”, “Eu 

sou eu”. Isso é verdadeiro não dualismo. 

 

O Homem Não É Diferente de Deus 

 Os Mahavakyas ou declarações profundas 

dos Vedas – Aham Brahmasmi (“Eu sou Brahman”), 

Prajnanam Brahma (“Brahman é a Suprema 

Consciência”), Tat Tvam Asi (“Tu és Aquilo”) e 

Ayam Atma Brahma (“Este Ser é Brahman”) – 

conduzem o homem ao caminho da unidade e da 

divindade. Temos que examinar e explorar isso 

também. Então ficará claro que tudo é Amor 

(Prema). O Amor é Deus. Só o Amor existe. 

 Em um copo d’água, temos açúcar 

depositado no fundo. Se alguém beber a água que 

está em cima, ela não terá sabor. Deus diz: “Sujeito 

louco! Saiba que prazeres mundanos não têm sabor”. 

Estas são experiências adquiridas por meio da 

mente. Peguem a colher do intelecto (buddhi), 

mergulhem-na no copo e mexam bem. O açúcar se 

dissolverá completamente na água; estará acima, 

abaixo e em toda a água. O que existe é apenas uma 

verdade. No fundo do coração há o açúcar da 

divindade, mas nós o enchemos com a água dos 

desejos mundanos. Quando misturamos o açúcar da 
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divindade com a água da mundanidade, tudo se torna 

divindade, sem nenhuma distinção. A água passa a 

ser doce. De igual forma, o corpo, a mente e o Atma 

constituem três entidades. Devemos combiná-las em 

uma só. Sem o Atma, não há corpo. Em uma pessoa 

evoluída, a mente, a fala e a ação estão em harmonia. 

Manifestam o verdadeiro Amor. Pensar uma coisa, 

dizer algo diferente e fazer algo também diferente 

equivale a fios separados que podem ser facilmente 

rompidos. Se todos os fios estiverem trançados, 

serão fortes como um pedaço de pano. É a junção 

dos fios que confere força ao tecido. Se a mente, o 

intelecto (buddhi) e o Residente Interno (Antaryami) 

estiverem todos em harmonia, serão como os rios 

que se fundem no oceano. Todas as correntes 

individuais se tornam o próprio oceano. 

Encarnações do Amor! 

 O que quer que façam, façam-no com amor. 

Convertam cada palavra em um mantra. Santifiquem 

cada pensamento. Transformem cada lugar em um 

templo. O homem não é diferente de Deus. As 

pessoas acham que a alma individual é nova e que 

Deus é antigo. Esse tipo de diferença foi criado pela 

ciência. A divisão do amor é ciência, o espírito do 

amor é Deus
9
. A plena experiência do amor é Deus. 

Realizem todas as ações na sociedade com amor, 

somente amor. 

(Bhagavan encerrou o Seu Discurso com o cântico 

devocional Prema Mudita Manse Kaho...) 

- Discurso de Bhagavan em Sai Sruthi, 

Kodaikanal, no dia 24 de abril de 1997.  

                                                             
9 No texto em inglês, Sai Baba faz um jogo com as 
palavras split (ruptura, divisão, separação) e spirit 
(espírito). 
 

Vocês não são o corpo, que está fadado a perecer. 

São o Atma, que não tem nascimento nem morte e 

não possui apego de nenhuma espécie. Vocês 

alcançarão a imortalidade quando se derem conta 

da sua verdadeira identidade. Estarão livres de 

todos os desejos e preocupações. Poderão 

perguntar: “Acaso existe alguém sem desejos e 

preocupações?”. Eu Mesmo sou o ideal nesse 

sentido. Não tenho absolutamente nenhum desejo, 

seja ele qual for. Tudo está em Minhas mãos. Posso 

dar-lhes qualquer coisa que pedirem; porém não 

desejem de Mim coisas materiais. 

- Baba 
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BHAGAVAN ESCREVE PARA A 

SANATHANA SARATHI 

 

 Quando Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

lançou a Sanathana Sarathi em fevereiro de 1958, 

Ele passou a escrever a cada mês um artigo para a 

revista, a partir de sua primeira edição, e continuou 

escrevendo sem interrupção até outubro de 1984. 

Todos esses artigos foram escritos em perfeita 

sequência, pois seriam compilados na forma de 

livros, que foram chamados de série Vahini. Para 

mostrar aos nossos leitores como esses artigos foram 

escritos por Bhagavan, nós reproduzimos os artigos 

escritos à mão por Bhagavan, juntamente com sua 

tradução, que formaram o 16º e último livro da série 

Vahini, chamado “Lila Kaivalya Vahini” (O Fluir da 

Consciência Cósmica Divina). 

 O artigo desta edição expõe o profundo 

conhecimento dos Vedas na forma de perguntas e 

respostas. As edições subsequentes da Sanathana 

Sarathi também trarão artigos adicionais do “Lila 

Kaivalya Vahini” na forma de perguntas e respostas. 

Uma vez que o próprio Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba é o Veda Purusha e que os Vedas emergiram 

d’Ele, não há maior autoridade para transmitir os 

valores eternos e os ensinamentos preciosos dos 

Vedas que Ele. Os aspirantes que querem apreender 

a importância verdadeira e de autoridade das 

verdades espirituais contidas nessas escrituras 

antigas devem ler e reler esses artigos. 

 

 

LEELA KAIVALYA VAHINI 

(O Milagroso rio do Divino Jogo Cósmico) 

 Sadhaka: Todos aqueles que são leais à 

cultura da Índia aceitam os Vedas como fontes de 

autoridade para cada aspecto da vida. Afirmam que 

os Vedas são as raízes de sua fé. O que exatamente 
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significa Veda? Por que razão adquiriu tal 

importância?  

Sai: Meu caro! Tendo nascido na Índia, que é 

Bharath, considerando a si mesmo como um 

Bharathiya, você não está ciente do que significa 

Veda! Bem, Veda é o nome para um conjunto de 

conhecimentos divinos. O Veda ensina a verdade 

que não pode ser corrigida ou contrariada pela 

passagem do tempo por seus três estágios – passado, 

presente e futuro. O Veda assegura bem-estar e 

felicidade aos três mundos. Confere paz e segurança 

à sociedade humana. O Veda é a compilação das 

palavras que constituem a verdade, visualizadas 

pelos santos que alcançaram a capacidade de recebê-

las em sua consciência iluminada. Na realidade, a 

Palavra é o próprio Alento de Deus, a Pessoa 

Suprema. A importância singular do Veda repousa 

nesse fato.  

Sadhaka: Mas, no campo da vida mundana, no palco 

material do dia-a-dia, que luz se pode esperar dos 

Vedas?  

Sai: Cada ser vivente no mundo luta para possuir o 

que deseja e evitar aquilo de que não gosta. Saiba 

que o Veda instrui a como ter sucesso nesses dois 

esforços. Quer dizer, estabelece o que deve e o que 

não deve ser feito. Quando essas prescrições e 

proibições são seguidas, pode-se obter o bem e evitar 

o mal. O Veda se ocupa do material e do espiritual, 

deste mundo e do além. Para dizer a verdade, toda a 

vida está repleta do Veda. O indivíduo não pode 

senão observar suas injunções. ‘Veda’ deriva de 

‘vid’ que significa ‘saber’. Assim, Veda significa e 

inclui todo o conhecimento, Jnana. O homem é 

distinto de outros animais pela sabedoria de que é 

dotado. Desprovido de Jnana, não é mais que uma 

fera, um animal. 

Sadhaka: Dizem que os Vedas são inumeráveis, sem 

fim (Anantha). Todos eles são repositórios cheios de 

sabedoria?  

Sai: ‘Anantho vai Vedaah’. Os Vedas são infinitos. 

Mas, note que, no começo, havia apenas um Veda. 

Mais tarde, foi tratado como três e, 

subsequentemente, como quatro.  

Sadhaka: Por que o único foi dividido em muitos? 

Que necessidade especial foi atendida desse modo? 

Sai: Uma vez que o Veda era vasto e ilimitado, era 

difícil para homens comuns estudá-lo. Além disso, 

levaria um tempo infinito para terminar o estudo. 

Assim, aqueles que desejaram aprender foram 

oprimidos pelo medo. Poucos demonstraram 

inclinação para estudar o Veda. Por essas razões, 

algo teve que ser feito para tornar o estudo acessível 

a todos que procuravam aprender. Os rks ou hinos de 

louvor do Veda foram, consequentemente, separados 

do restante e agrupados sob o título Rk-Samhitha; o 

Yajussamhitha; os versos do Saama (aptos à 

interpretação musical) foram agrupados sob o título 

Saama-samhitha e os mantras do Artharva (fórmulas 

e invocações) foram coletados sob o título Atharva-

samhitha. 
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ESPECIAL 

VIVER COM A DIVINDADE É A 

VERDADEIRA EDUCAÇÃO 

Rani Java 

 Primeiramente gostaria de falar sobre 

minhas bases familiares. Talvez alguns estudantes 

possam conhecer meu pai, Sri L. C. Java, pois era 

conhecido como o tio do sorvete. Sempre que ele 

chegava, os estudantes sabiam que iriam servir 

sorvetes. Minha avó era Smt. Gargi Devi, que foi 

quem começou com padaria por aqui, em Prasanthi 

Nilayam. Meu irmão e eu fomos muitos afortunados 

por termos passado cada ano do tempo de nossa 

infância com Swami. Eu quase não frequentava a 

escola, ficava mais com Swami. Agradeço à minha 

mãe por me trazer a Parthi quase todo mês, e até 

hoje sigo os ensinamentos que ela me passou. Minha 

família inteira era realmente muito prestativa e todos 

são devotados a Swami.  

 

Os pais da autora com Bhagavan. 

 

Swami - Meu Melhor Amigo 

 Nasci como uma criança perfeitamente 

sadia, mas, com a idade de quatro anos, tive paralisia 

por pólio no lado direito. Swami tinha ido a Mumbai 

em 1960 e foi na casa de meu tio que O vi pela 

primeira vez. Como criança, senti-me atraída por 

Ele. Era como um ímã me puxando. Swami 

derramou Seu amor sobre mim e falou comigo. Eu 

não conseguia me mover, estava sentada num canto 

do salão.  

 Depois daquilo, meu pai quis que eu fosse 

operada porque eu estava totalmente paralisada. Ele 

era uma pessoa mais do tipo britânico e arranjou 

médicos da Suíça para me operarem. Parece que 

meus pais me disseram que eu, quando criança, me 

recusara a ser operada e pedira que me levassem a 

Swami. Eu costumava chamar Swami de Baba 

naqueles dias. Meu pai ficou relutante, mas minha 

mãe disse deveriam levar-me e ela me levou até 

Swami. 

 Sou muito grata a meu criado, que era uma 

grande alma. Encontramos Swami no Chitravathi e 

ele me atirou aos pés de Swami. Comecei a chorar. 

Swami imediatamente me levantou da areia, 

materializou alguns doces e os deu a mim. Ele 

perguntou a meu criado: “Por que você a atirou a 

Meus pés?” A resposta da alma nobre foi: “Swami, 

ela está absolutamente sem vida; é melhor que ela 

deixe sua vida a seus Divinos Pés. Ela está 

incapacitada. O que ela pode fazer? Ela é uma carga 

para a sociedade, para a família e para todos”. Sou 

grata a ele, pois isto me levou para o amor e o 

cuidado de Swami. Eu estava, de fato, sem vida. Até 

mesmo para ir ao banheiro, o médico tinha que vir. 
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Eu não podia fazer nada porque o lado direito estava 

completamente paralisado. Swami disse: “Não, não”, 

e logo me deu um tapinha, com muito amor. Mais 

tarde, quando minha mãe disse a Swami que 

precisávamos de Suas bênçãos para a operação, 

Swami disse: “Não, ela não pode ser operada. Hoje, 

eles vão cortar a perna dela. Amanhã, a mão direita, 

depois a mão esquerda, e em seguida a perna 

esquerda e então ela vai viver só com um membro. 

Não se preocupe, não faça a operação”. Assim, Ele 

pediu a minha mãe para telefonar para meu pai 

(naqueles dias só havia telefone no correio) e dizer 

que eu não ia voltar para Bombaim (Mumbai) para 

fazer a operação. 

 Meu pai ficou furioso porque o médico já 

havia chegado à Índia. Até o médico deixar o solo da 

Índia, eu estava em Puttaparthi, com Swami. Uma 

vez que o médico havia partido, Swami nos deu 

permissão para voltar para Mumbai. Quando 

retornamos, meu pai estava muito preocupado. Mas 

minha mãe tinha muita fé em Swami. Sou muito 

grata a ela, pois se não fosse pela decisão dela não 

sei o que eu seria hoje. Imediatamente, minha mãe 

disse: “Está tudo bem. Agora que ele se foi, por que 

você está preocupado? Fomos a tantos médicos, 

vamos ver o que acontece”. Me parece que, como 

criança, eu tinha grandes anseios por Swami. Então, 

minha mãe me levou de novo para Swami. Desta 

maneira, eu costumava vir para Swami quase todo 

mês. 

 Se você se lembra, no lado direito do 

Mandir, no primeiro andar, fica a sala de jantar de 

Swami. Naqueles dias, permitiam-nos subir para a 

sala de jantar de Swami levando comida. Tendo este 

problema, eu era sempre a última a subir. Assim que 

nos dirigíamos a Swami, Ele mandava todas as 

crianças descerem as escadas, mas me mandava 

aguardar. Ele costumava me alimentar e aplicar 

Vibhuti diariamente em minha perna. E disse: “Você 

começa a andar em Parthi, não se preocupe. Você 

vai cair e toda queda sua será com sangue. 

Puttaparthi vai ficar encharcada com seu sangue. 

Você ganha sangue novo e vai ficar tudo certo”. Eu 

tinha fé total em Swami e comecei a caminhar, a 

cair, a caminhar e cair. Com o passar do tempo e 

com o amor imenso de Swami, comecei a caminhar. 

Estava estudando num convento em Mumbai. A 

diretora e as professoras, embora fossem freiras, 

respeitavam Swami porque viam uma grande 

mudança em mim.  

 Naqueles dias, o Mandir de Puttaparthi 

estava sendo renovado. Assim, Swami estava 

ficando em Brindavan. Ele costumava nos chamar 

para lá. Ele disse: “Java, sempre que houver um fim 

de semana longo, mande-a e a seu irmão para 

Brindavan”. Então, meu irmão e eu costumávamos 

vir para Brindavan na sexta, sábado, domingo e 

segunda, quaisquer que fossem os feriados. Tenho 

dificuldade em me lembrar de ter passado qualquer 

parte da minha infância com meus pais. Lembro-me 

de ter passado a maior parte da minha infância com 

Swami, com a mãe de Swami, Easwaramma, com a 

irmã de Swami e com a família de Swami. Qualquer 

coisa que eu quisesse, procurava Swami e não meu 

pai. Para mim, Ele era mais como um pai e amigo. 

Uma vez Swami disse: “Pakoda, você não tem 

amigos. Eu vou ser Seu melhor amigo”. Eu disse, 

“Sim, Swami”. Ele disse: “Qualquer coisa que você 
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quiser, que você pensar, você Me diz”. Então, era 

um relacionamento muito engraçado, porque eu 

podia dizer a Ele tudo que se passava na escola e o 

que acontecia na família, porque Ele era meu amigo. 

Nunca percebi ou pensei que Ele era Deus. Para 

mim, Swami era meu amigo e assim acontecia 

naquele período. 

 

Na Senda da Devoção – 1960 a 1971 

 Dividi minha vida em quatro estágios. O 

primeiro estágio é o Bhakti Marga, a senda da 

devoção, de 1960 a 1971. Aqui, pude passar meu 

tempo com Swami. Fui muito afortunada por Swami 

me ter possibilitado vivenciar os nove caminhos da 

devoção, porque eu estava sempre escutando as 

histórias (lilas) do Senhor contadas pela Mãe 

Easwaramma. Além disso, Swami me ensinou a 

cantar bhajans em Brindavan. Ele me ensinou a 

meditar, a fazer japa (repetição do Nome), e eu 

estava constantemente servindo Swami. Desta 

forma, eu estava sempre crescendo no Amor de 

Swami. Ele me ensinou kirtanam (cantar as glórias 

do Senhor), já que o Próprio Swami me ensinava 

bhajans toda noite em Brindavan. Também 

Vishnusmaranam (lembrar-se sempre do Senhor), 

pois Swami me apresentou a japa e à meditação; 

padasevanam (serviço aos Pés Divinos), pois um 

serviço que Swami nos deu a ambos, irmão e irmã, 

foi o de participar de todas as entrevistas e 

massagear Seus Pés, por muitos anos; archanam 

(adorar constantemente o Senhor); vandanam 

(oferecer nossas humildes saudações ao Senhor); 

dasyam (servir constantemente ao Senhor); sakhyam 

(estabelecer companheirismo com o Senhor) e 

atmanivedanam (entregar-se completamente ao 

Senhor). Esta fase da infância foi passada em Bhakti 

Marga (a senda da devoção). Eu também tinha um 

serviço muito bom em Brindavan, que era o de 

afugentar os macacos quando Swami ia deitar-se. Eu 

ficava sentada no topo da escada e espantava os 

macacos para que Swami não fosse perturbado. Era, 

então, uma infância cheia de brincadeiras, sem saber 

que Ele era Deus. Eu nunca percebi. Meu pai 

costumava falar alto comigo. Costumava dizer: 

respeite-O, Ele é Deus. Eu dizia, “Não, Ele é meu 

amigo”. Eu não sabia o que era Deus com aquela 

idade. Então, Swami costumava dizer: “Não, Java, 

deixe como está. Ela é inocente, portanto deixe-a ser 

como é; gosto dela dessa maneira”. Passava o tempo 

brincando assim. E Easwaramma era muito chegada 

a mim. Costumava ficar com ela e ela cuidava de 

mim como se fosse sua própria filha. Nunca tinha 

problemas com Swami, pois tinha Easwaramma ao 

meu lado. Tive muita sorte neste aspecto e 

Easwaramma sempre ficava do meu lado. Ela 

costumava dizer a Swami: “Não grite com ela”. 

Então, esse era o relacionamento que eu mantinha 

com Swami naquela idade. Esse era o tempo de 

brincadeiras que tive ao Seu lado.   

 

Na Senda da Espiritualidade – 1972 a 1980 

 Quando cresci, Swami me pediu que eu 

frequentasse o Curso de Verão Sobre Cultura 

Indiana e Espiritualidade, em 1972. Aquela foi a 

primeira vez que percebi e conheci algo sobre 

espiritualidade, livros espirituais, e tudo isso. Então, 

comecei a ler. A sede por esse conhecimento cresceu 

em mim. Comecei a ler livros espirituais, as 
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escrituras, as Upanishads, o Bhagavad Gita, o 

Bhagavata, o Ramayana. O Curso de Verão foi o 

maior abridor de olhos, para mim. Eu estava muito 

feliz.  Bhaja Govindam
10

 era um ideal muito grande 

para mim, e fico feliz que a minha vida hoje se 

baseie nisso. Eu fiquei em primeiro no Curso de 

Verão. Swami veio até a mim e disse: “Pakoda, você 

é Minha. Posso dar o prêmio a uma outra pessoa? 

Vou lhe dar um prêmio pessoal”. Eu disse: “Certo, 

Swami, não me importo. Eu sou Sua. Por isso não 

quero um prêmio”. A moça que recebeu o prêmio 

era uma estudante de Mumbai e eu a conhecia muito 

bem. 

 No mês seguinte, era o aniversário de nossa 

fábrica. Swami veio à fábrica e depois veio à nossa 

casa para almoçar e descansar. Quando Ele chegou 

para almoçar, Ele disse: “Java, Me dê a foto. Eu vou 

assinar esta foto pessoal para sua filha”. Então, Ele 

pegou a foto. Ele sempre me chamava de Pakoda, 

nunca pelo meu nome. Então, perguntou a meu pai: 

“Como é o nome dela?”. Meu pai disse: “Rani 

Lachman Java”. Swami disse: “Não, não Lachman 

Java, somente Rani Java”. Então, virou o verso e 

escreveu “Srta. Rani Java”. O engraçado da coisa 

toda é que Ele selou, naquela ocasião, que eu nunca 

iria me casar, pois escreveu “Srta. Rani Java”. 

Swami planeja tudo, mas leva muito tempo para 

entendermos qual é Seu plano. Só percebi muito 

depois; eu ainda sou a Srta. Rani Java e estou muito 

feliz de ser a Srta. Rani Java. E a vida mudou. Mudei 

todos os meus documentos para Rani Java, excerto o 

passaporte e a identidade. Minha vida mudou 

                                                             
10 Bhaja Govindam: composição do século VIII atribuída a 
Adi Shankara. 

completamente porque Rani Lachman Java era um 

mundo de dinheiro e Rani Java é um mundo de 

espiritualidade. Estou muito satisfeita por ter tomado 

esta decisão naquele tempo.  

 

Quando Swami Materializou o Jyoti Lingam 

 Os anos das décadas de 1970 e 1980 foram 

dedicados à busca de conhecimento. A quantidade 

de conhecimento que pude adquirir, eu adquiri. 

Levei tempo para adquirir todo esse conhecimento 

espiritual. E desde essa época, eu mudei, já que 

comecei a perceber a Divindade. Eu disse: “Swami, 

sinto muito. Sempre Lhe tratei como um amigo e 

nunca percebi Você como Deus. Agora eu percebo 

que Você é Deus”. 

 Aconteceu que, em 1972, quando Swami 

materializou o Jyoti Lingam, eu estava presente. 

Embora meu pai não me tivesse dado permissão, 

mesmo assim consegui vir a Puttaparthi. Ainda 

lembro que eu estava sentada naquele canto e Swami 

desceu até o lado das mulheres e disse: “Pakoda, 

veja o Lingam. Consegue ver o Jyoti (a chama) 

dentro dele?” Eu respondi: “Sim, Swami, posso vê-

la”. Ele disse: “Veja a cor”. Eu disse: “Sim, Swami”. 

Ele me abençoou e percorreu todo este caminho na 

frente do Auditório Poornachandra. Então me disse 

para vigiar durante a noite e garantir que ninguém 

viesse para o palco, perto do Lingam. Então, eu 

fiquei aqui sozinha no palco a noite inteira, tomando 

conta do Jyoti Lingam.  Pela manhã, Swami desceu 

de novo e disse: “Pakoda, dê uma olhada no Lingam, 

veja que a cor está mudando”. Então, olhei para ele e 

disse: “Sim, Swami, está mudando”. Ele disse: 

“Uma hora é de uma cor e outra hora é de outra 
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cor?” Eu respondi: “Sim, ela está mudando”. Fui 

muito afortunada de ver o Lingam tão de perto. 

Então Swami o levou e o mostrou às pessoas. 

(A ser continuado no próximo número) 

- A autora, Consultora de Administração por 

profissão, é devota de muito tempo de Bhagavan. 

 

 

 

MENSAGEM DE CHATURTHI DE 

BHAGAVAN 

ENTENDA O SIGNIFICADO INTERNO DA 

ADORAÇÃO A GANESHA 

 O princípio de Ganapati não é comum. É a 

própria manifestação de várias formas de energias e 

inteligência. A sabedoria de Saraswati está contida 

dentro de sua barriga. Não teremos quaisquer 

obstáculos se enfrentarmos as tarefas prestando 

primeiro nossos respeitos a Vinayaka. Os estudantes 

deixam seus livros em frente de Ganesha e oferecem 

adoração, para que sejam dotados de boa 

inteligência. 

Nunca Ore a Ganesha por Coisas Insignificantes 

 As pessoas têm a noção errada de que este 

país recebeu seu nome de acordo com o irmão de 

Rama, Bharata. Na realidade, o nome de Saraswati, a 

deusa da aprendizagem, está contido nele. O nome 

‘Bharat’ não é derivado de nenhum indivíduo, mas 

tem sua origem na Divindade. De fato, a deusa 

Saraswati é descrita como Bharati, que fala da 

totalidade. Nesta palavra, ‘Bharati’, Bha representa 

bhava (sentimentos), Ra representa raga (melodia) e 

Ta representa tala (ritmo). Todos os concertos 

musicais começam com uma canção em louvor a 

Ganesha. Ele concede auspiciosidade em nossa vida. 

A verdadeira educação incute as seguintes 

qualidades: virtudes, bom intelecto, verdade, 

devoção, disciplina e dever. Vinayaka confere tudo 

isso aos estudantes. Como devemos orar para 

Ganesha? Não devemos pedir por coisas 

insignificantes como trabalhos e outras coisas 

mundanas. Devemos orar assim: que não haja 

obstáculos em nosso caminho. Devemos pedir ao 

Próprio Ganesha. Uma vez que tenha Ganapati do 

seu lado, você se tornará o senhor de tudo. Hoje, o 

princípio de Ganesha não é compreendido por 

muitos. Orientam-se pela forma externa. Existem 

apenas uns poucos que procuram compreender o 

significado interno. Celebramos o Aniversário de 

Rama sem compreender Seus ideais. Se você quer 

ser um devoto de Rama, deve assimilar Suas 

qualidades. Se você se denomina um devoto de 

Krishna, deve estar sempre feliz e com um sorriso no 

rosto. Se você quer ser um devoto de Sai, deve estar 

cheio de Amor, deve amar a todos. Potes não são 

nada além de barro, joias não são nada senão ouro. 
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De modo similar, todas as ações de Deus, que é a 

encarnação do Amor, estão cheias de amor, que não 

pode ser medido com um olhar externo. Por isso, 

você deve ter fé total em Deus. 

 

Somente o Amor Divino é Verdadeiro 

 O princípio de Ganapati possui bastante 

significado interno. A própria forma é um mistério. 

No Bhagavata, Vyasa diz que as histórias de Deus 

são misteriosas, sagradas e compreendidas somente 

por sábios e santos. Tudo que se relaciona com Deus 

é misterioso. Qualquer coisa que Deus diga e faça 

está repleta de significado sagrado. Sainath 

mencionou em sua fala uma pessoa que foi para o 

exterior com pressa, mesmo depois de Swami ter 

pedido para esperar. Lá, ele teve que esperar em vão 

durante muito tempo e, por fim, retornou a Swami. 

Swami lhe perguntou: “Por que você se foi quando 

Eu lhe pedi para ficar?” Há um significado interno 

em qualquer coisa que Swami diga ou faça, mas 

alguns tomam isso por uma coisa tola. Por exemplo, 

quando ando em meio aos devotos e quando alguém 

se levanta e Me pede alguma coisa, Eu posso dizer: 

“Espere, espere, não fique com pressa, sente-se”. 

Eles seguem o sentido literal e continuam ali 

sentados, mesmo depois do Darshan, quando todos 

os devotos saem. Eles não prestam atenção ao 

pedido dos voluntários e continuam ali sentados, 

dizendo que Swami pediu que esperassem. Esta é 

uma interpretação tola. Devemos agir de acordo com 

a ocasião, o lugar e a situação. 

 As relações do mundo não são verdadeiras. 

Na realidade, não existe mãe, pai, filhos; isso é 

apenas amor mundano. Somente o Amor Divino é 

que é o Verdadeiro Amor. Neste mundo todos 

parecem estar amando, mas não é amor verdadeiro. 

No entanto, os pais têm, definitivamente, amor por 

seus filhos; assim, vocês devem satisfazê-los e 

deixá-los felizes na medida do possível. Mas não 

devemos nunca esquecer o amor de Deus, que é 

permanente e eterno. Tenha amor firme e inabalável 

por Deus. Esse Amor é Deus, esse Amor é Ganapati, 

esse Amor é tudo. Você também é essencialmente 

Divino. Então, considere-se como Deus. Do ponto 

de vista do corpo humano, você é um ser humano, 

mas do ponto de vista Átmico, você é 

verdadeiramente Deus. Assim, leve sua vida com o 

sentimento de Aham Brahmasmi (Eu sou Brahman). 

Uma vez, Rama perguntou a Hanuman: “Como você 

Me adora?” Hanuman respondeu: “Ó Senhor, 

fisicamente, eu sou Seu servo e Você é meu Senhor; 

mentalmente, sou uma centelha de Sua Divindade; e 

do ponto de vista átmico, eu e Você somos o 

mesmo”. Os corpos são diferentes, mas o Atma é o 

mesmo. Todos devem, por fim, entender esta 

verdade.  

 O festival de Vighneswara não é um festival 

comum. Todas as faculdades e poderes estão latentes 

em Vighneswara. Não basta que você ore a Ganapati 

apenas hoje; você deve orar todo dia. Devemos 

pensar em Deus em todos os momentos de nossa 

vida. Devemos oferecer todas as nossas ações para 

Deus. Por exemplo, você come uma maçã. Você a 

come para a satisfação da maçã? Não, você a come 

para sua própria satisfação. Você vai ao Mandir 

vestindo roupa branca. Você não usa a roupa branca 

para a satisfação da roupa; você a veste para sua 

própria satisfação. Igualmente, o que quer que você 
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faça é para sua própria satisfação e não para a 

satisfação dessa coisa. Qualquer coisa que faça, faça-

a pelo amor a Deus. Você alcançará o sucesso em 

tudo, você alcançará o estado de felicidade e paz. 

Considere tudo como Divino. 

-  Excerto do Discurso de Ganesha Chaturthi de 

Bhagavan em 25 de agosto de 1998. 

 

 

 

FÓRUM DE EX-ALUNOS 

DIVINA GRAÇA 

Dr. C.N. Sundaresan 

 O cosmos é a manifestação visível da glória, 

poder, majestade e grandeza de Deus. Há milhões de 

estrelas em uma galáxia e milhões de galáxias no 

cosmos. Cada estrela em uma galáxia está separada 

das demais por muitos milhões de quilômetros. Na 

Bhagavadgita, menciona-se que esta expansão 

cósmica é apenas uma partícula da glória divina. 

Bhagavan, em uma de Suas cartas aos estudantes de 

Brindavan, no início dos anos 1970, escreveu: 

“Vocês estão sentindo Minha Presença nas células 

de seu próprio corpo”? 

 Deus nos dá amplas evidências que revelam 

Sua onipresença. Quando jovem, eu tive a boa sorte 

de ser um dos primeiros estudantes a participar do 

programa Bal Vihar em 1966. Alguns anos depois, 

ele foi formalmente rebatizado como programa Bal 

Vikas. Nosso centro de Bal Vikas, do Comitê de 

Serviço Sri Sathya Sai de Ulsoor, Bengaluru, foi 

duas vezes abençoado pela presença física do 

Senhor. A forte âncora espiritual no lar e o programa 

Bal Vikas sob a orientação inspiradora e amorosa da 

professora, Sra. Vasanthamma, me proporcionaram 

uma percepção da maravilhosa e esplendorosa 

beleza da Criação de Deus. Assim começou a 

odisseia de amor em direção ao Amor; a semente 

fora plantada e o caminho, mapeado. 

 

 Eu tive a boa sorte, como aluno de Bal 

Vikas, de testemunhar a inauguração da Faculdade 

Sri Sathya Sai de Artes e Ciências em Whitefield, no 

dia 9 de junho de 1969. Visitei as sagradas 

instalações de Brindavan e fui abençoado diversas 

vezes com Darshan, Sparshan e Sambhashan (visão, 

contato físico e conversação) com Bhagavan. Isto 

fez brotar em mim um forte desejo de estar na 

presença física d’Aquele que revela Sua refulgência 

envolvendo o universo como um todo. O primeiro 

passo foi dado nesta direção pela minha matrícula na 

faculdade. Pela vontade do Senhor, depois de minha 

graduação e pós-graduação, ingressei no Instituto Sri 

Sathya Sai de Ensino Superior, de Prasanthi 

Nilayam, como o primeiro pesquisador do 
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Departamento de Química. Muitos instrumentos 

sofisticados foram adquiridos naquela época, para 

aperfeiçoar as instalações de pesquisa. Depois de 

completar meu doutorado, fui formalmente admitido 

como docente, encarregado do Centro de 

Instrumentação de Química. 

 Vários gases são necessários para fazer 

funcionar os diversos instrumentos, como 

hidrogênio, oxigênio, argônio e nitrogênio. Certa 

vez, quando os estoques desses gases se esgotaram, 

foi necessário viajar até Bengaluru para comprá-los. 

Na tarde de 5 de agosto de 1990, meu colega, Dr. K. 

Anil Kumar, e eu, sentamo-nos na varanda de 

Prasanthi Nilayam procurando obter as bênçãos do 

Senhor para nossa viagem a Bengaluru no dia 

seguinte, em busca dos cilindros de gás em falta. 

Algum tempo se passou e Bhagavan nos abençoou, 

começando, em seguida, uma conversa com alguns 

ministros do Estado de Andhra. Durante a conversa, 

Ele disse: “Dor é um intervalo entre dois prazeres”. 

Depois, convocou os estudantes a se aproximar. 

Imediatamente, eles correram para ocupar os lugares 

mais privilegiados para poder ver o Senhor durante 

os Bhajans. 

 Da minha posição, eu tinha uma visão direta 

do salão de Bhajans. Infelizmente, eu barrava a visão 

de muitos meninos. O resultado disto foi que alguns 

escorregaram e caíram. Uns poucos meninos caíram 

sobre mim. O Senhor, que assistia a tudo aquilo, 

respondeu com um doce sorriso. Sequer percebi que 

esse pequeno evento teria uma grande importância, a 

ser revelada muito mais tarde. 

 Tive um sono muito conturbado naquela 

noite. Deveríamos partir às 4 da manhã, para poder 

retornar de Bengaluru a tempo do Darshan da tarde. 

Porém, o motorista da van só chegou de 

Dharmavaram perto das 4, e, então, só conseguimos 

sair de Prasanthi Nilayam por volta das 5 da manhã. 

Falhas intermitentes da van atrasaram nossa viagem 

e atrapalharam nossa programação. Durante a 

viagem, meu colega me contou que havia sonhado 

com Shirdi Baba sentado no banco de trás da van. Eu 

lhe disse que era um bom sinal, lembrando-nos de 

que Sai está sempre conosco. 

 Chegamos a Bengaluru à tarde, bem depois 

do meio-dia. O gerente da firma estava quase saindo 

para atender a um compromisso urgente. Só 

conseguimos que assinasse nossos documentos para 

podermos retirar cilindros de hidrogênio e 

nitrogênio. Os cinco cilindros de gás recém 

comprados, que havíamos levado para reabastecer 

com outros gases não foram aceitos por alguma 

razão irrelevante. 

 Obstáculos atrás de obstáculos nos 

perseguiram. Seria uma amostra dos eventos que 

viriam a seguir? Na viagem de volta, conseguimos 

comprar os elementos químicos necessários para o 

trabalho de pesquisa, em uma loja especializada que 

estava quase fechando. Produtos altamente 

inflamáveis e tóxicos como acetonitrilo, clorofórmio, 

metanol e benzeno, em garrafas de vidro, foram 

acondicionados em caixas de papelão, sem uma 

embalagem apropriada, devido à falta de tempo. 

Embora já fosse tarde da noite, para manter minha 

promessa de levar fitas cassetes do curso de verão 

aos meus pais, naquela visita a Bengaluru, eu corri 

para entregá-las na casa deles. Ao me despedir, 
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pedindo suas bênçãos, minha mãe aplicou Vibhuthi 

em minha testa, algo que não costumava fazer. 

 Reiniciamos a viagem de volta na rodovia 

nacional, em direção a Chikkaballapur. Perto das 

20:30, aconteceram eventos que revelaram o cuidado 

e a proteção divina. O motorista da van, que já 

estava esgotado, corria muito, querendo chegar em 

Prasanthi Nilayam o mais cedo possível. Caia uma 

chuvarada e as luzes estavam apagadas. Meu colega, 

no banco da frente, estava com sono e me pediu para 

trocar de lugar com ele e me manter atento ao 

motorista exausto. O motorista ultrapassou dois 

veículos e, quando tentou ultrapassar um caminhão 

muito carregado, os pneus derraparam e ele perdeu o 

controle do veículo. Havia uma encosta do outro 

lado da estrada. Apavorado, ele girou o volante todo 

para a esquerda e, de repente, o veículo girou 

noventa graus. Sentindo o problema, o motorista do 

caminhão freou e, não fosse a presença de espírito 

que o Senhor compassivo concedeu àquele 

caminhoneiro, naquele instante, o caminhão teria 

colidido com a van, com consequências desastrosas. 

O motorista pulou para fora da van, porque ela corria 

em direção à ladeira ao lado da estrada. Eu estava 

bem alerta, com minha mente fixa em Sai, a 

testemunha silenciosa dos eventos em sucessão. A 

van desgovernada, que rumava direto para uma 

árvore, misteriosamente foi catapultada, escapando 

da colisão frontal. Eu fui sacudido para cima e para 

baixo dentro do veículo, mas caí como uma flor, no 

chão, com um arranhão insignificante na cabeça e 

com as roupas ensopadas em óleo preto. Não havia 

habitantes em torno e o choque dos sete cilindros fez 

muito barulho. O motorista e o ajudante do 

caminhão chegaram com lanternas. Havia uma foto 

de Bhagavan com as duas mãos elevadas em bênção, 

no chão onde eu caíra. Eu saí pela abertura do vidro 

frontal que havia se espatifado todo, pensando que 

era uma porta. Com a ajuda do pessoal do caminhão, 

removi os três cilindros que haviam imprensado o 

Dr. Anil Kumar. O Senhor permitiria que seus filhos 

esperassem naquele estado lamentável? 

Imediatamente, dois comerciantes, que passavam em 

um carro abarrotado de gêneros, pararam e ajeitaram 

lugares suficientes para nós dois. Chegamos a 

Prasanthi Nilayam por volta da meia noite e o Dr. 

Anil Kumar, que havia machucado as costas, 

recebeu primeiros socorros no Hospital Geral Sri 

Sathya Sai. Milagrosamente, todos os itens foram 

trazidos do local do acidente até Prasanthi Nilayam 

no dia seguinte. Descobrimos que todas as garrafas 

de vidro com produtos tóxicos e inflamáveis 

estavam intactas. Eu me lembrei de uma 

emocionante passagem escrita por Don Mari 

Mazzoleni em seu livro: “Um Padre Encontra Sai 

Baba”, que é a seguinte: 

 “Quando o Senhor decide abrigar alguém 

em seu coração, que O invocou em um momento de 

angústia, em busca de bênçãos espirituais, tudo 

acontece como se seguisse um plano mágico e 

perfeito. A Mãe Divina, para defender Seus filhos 

amados, faz com que tudo aconteça para o benefício 

deles, de forma insondável, ou, diria melhor, para 

facilitar sua evolução espiritual”.  

 No dia seguinte, o Senhor, numa entrevista, 

relatou para nós toda a sequência de eventos 

ocorridos. Ele perguntou o que teria acontecido se o 

cilindro de hidrogênio tivesse explodido no impacto. 
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Ele teria devastado a área com um estrondo 

ensurdecedor. O misericordioso Senhor disse: “Seu 

Sai Krishna os protegeu do desastre”, e disse: “Dor é 

um intervalo entre dois prazeres”. Por causa da dor 

do acidente, vocês agora têm o prazer de estar 

próximos de Sai. Minha mente retornou num 

relâmpago à fala do Senhor na varanda, na tarde 

anterior. Eu acredito piamente que, pela graça e 

misericórdia de Sai, o resíduo cármico foi anulado 

pelos meninos que caíram sobre mim naquela tarde, 

no lugar dos cilindros de gás do dia 6 de agosto. 

Entregar-se à Sua Vontade é a gratidão que se pode 

oferecer pelo Amor recebido. 

Costuma-se dizer: “A única história é a Sua glória e 

a única glória é a Sua história”. Bhagavan, em um de 

Seus Discursos, no início da década de sessenta, 

disse: “Quando escutam Minha história, vocês se 

esquecem da história do mundo e vivem somente na 

Minha história, até que não haja mais uma história 

separada com que vocês se relacionem ou vivam. 

Bem, torná-los sem história é o tema da Minha 

história”. 

– Fonte: Hridaya Brindavan, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

A JORNADA DA IGNORÂNCIA À 

COMPREENSÃO 

Lene Clausen 

 Subitamente, eu tinha tempo disponível e 

decidi desenvolver uma rotina estável de meditação. 

Fui até a estante, olhei todos os meus livros e 

descobri um, sobre a meditação na luz, de Sai Baba, 

que estivera lá por dez anos. Li e gostei muito. 

Então, voltei a praticar ioga e a meditar duas vezes 

por dia, seguindo a meditação na luz ensinada por 

Sai Baba. 

 

Sai Baba Chama 

 Um ano e meio depois, em fevereiro de 

1999, visitei a Livraria Unknowns procurando um 

bom livro para ler, quando, do nada, me vi pensando 

em Sai Baba. Primeiro li o livro de Murphet, “Sai 

Baba Avatar” e depois, o de Jorgen Hovgaard e 

Kailash Kumar “Sai Baba: The Source of Light, 

Love and Bliss”. Ambos me impressionaram 

profundamente. Dali em diante, eu li todos os livros 
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sobre Sai Baba que pude pegar emprestado na 

biblioteca e todos que consegui comprar. 

 Alguns meses depois, tive algumas 

experiências psíquicas com Sai Baba, de um tipo que 

jamais havia experimentado. Na mesa, durante o 

café da manhã, subitamente “vi” à minha frente a 

foto de Sai Baba que está na capa do livro de 

meditação. Era como se ele me convidasse, dizendo: 

“Venha”! 

 Quero deixar claro que sou uma pessoa 

muito objetiva, com os pés no chão, que jamais 

havia experimentado clarividência, clariaudição ou 

outros poderes psíquicos. Por isso, a experiência me 

deixou uma forte impressão, mas, ao mesmo tempo, 

incredulidade quanto à minha própria capacidade de 

ter este tipo de experiência. Devem ter em mente que 

o que experimentei não fora um sonho, mas uma 

visão num estado totalmente desperto. 

 O que fazer, como um ser racional, que 

durante todo o seu processo educativo havia 

aprendido com convicção que a imagem do mundo 

dada pela ciência é a verdade e nada além? Onde 

tudo que não era comprovado cientificamente 

pertencia à categoria das coisas que não são sérias; 

que acontecimentos religiosos ou de natureza 

sobrenatural poderiam ser cientificamente 

explicados como alucinação ou fantasia produzida 

pela própria pessoa que viveu a experiência. O que 

mais a ciência poderia dizer a respeito? Sob forte 

influência desta perspectiva materialista e científica, 

a perspectiva objetiva venceu e eu concluí que as 

muitas histórias empolgantes que lera sobre milagres 

de Sai Baba simplesmente haviam influenciado 

minha imaginação.  

 Uma semana depois a visão se repetiu e eu 

pensei comigo: “Não! Enlouqueci”! Outra semana se 

foi e aconteceu uma terceira vez. Depois desta vez, a 

impressão foi tão profunda que não pude mais 

descartá-la como mera fantasia; tinha de levar aquilo 

a sério e encontrar uma explicação. Considerei ir 

para a Índia, ver Sai Baba. Isto foi em abril de 1999. 

Minha curiosidade venceu e eu comprei uma 

passagem para a Índia em dezembro, oito meses 

mais tarde. A viagem incluiu algum tempo em um 

resort à beira-mar, além de dez dias com Sai Baba. 

Sol, areia e as águas mornas do mar não são a pior 

das experiências para se ter em dezembro, se você 

vem da fria Dinamarca. Quando comprei a 

passagem, decidi não pensar mais nas três visões que 

tivera e simplesmente considerá-las como incidentes 

inexplicáveis. 

 Dois meses depois, vivi uma experiência 

indescritível e profunda. Uma manhã, no mês de 

junho, tive outra visão. Eu lia um jornal depois do 

café da manhã quando vi Sai Baba, como se eu 

estivesse bem diante Dele, que estava de pé, na 

minha sala de estar. Olhando para mim, ele disse: 

“Venha! Nós estamos atarefados”! Então, virou-se e 

caminhou para longe rapidamente, deixando em mim 

a impressão de que realmente precisava me apressar, 

que era muito importante não chegar atrasada. 

Levantei de um salto e corri atrás Dele o mais rápido 

que pude. Então, a visão se interrompeu. 

 Esta experiência foi tão excepcional que 

fiquei totalmente estarrecida. Eu estava 

emocionalmente atônita, intelectualmente bloqueada. 

A impressão foi tão forte que não consegui pensar 

em mais nada durante todo o dia e a noite. Esta 
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experiência não pode ser explicada de forma 

racional. O sentimento de que era importantíssimo 

que eu reagisse rapidamente ficou fortemente 

enraizado em mim. Porém, não tinha uma explicação 

do porquê de ter vivido essa experiência e qual o seu 

significado. Essas eram duas grandes questões não 

resolvidas.  

 Não consegui esperar até dezembro para ver 

Sai Baba. No dia seguinte, chamei o guia de turismo 

e perguntei sobre sua próxima viagem a Puttaparthi. 

Ela aconteceria um mês depois, em julho de 1999 e 

eu me juntei a este tour. 

 Chegar à Índia significa encontrar um 

verdadeiro tsunami de impressões. No entanto, eu 

estava mesmo confusa quanto ao que pensar e 

acreditar, sobre tudo aquilo, minhas visões em casa 

e, especialmente, sobre Sai Baba. Quando se vive no 

Ocidente, muito do que se vê nos países orientais, 

sejam budistas ou hindus, como a Índia, parece 

coisas distantes e estranhas. Há multidões em toda 

parte, cores fortes, música alta. Para mim, significou 

experimentar uma cultura completamente nova e 

diferente. Eu achei que a atmosfera especial do 

Ashram era resultado direto do Darshan, quando Sai 

Baba aparecia. 

 O momento decisivo aconteceu uma semana 

e meia mais tarde, quando consegui entregar uma 

carta a Baba. Ele veio e parou bem à minha frente. 

Eu O olhei diretamente nos olhos e Ele olhou para 

mim, mas Seus olhos não eram comuns; eram como 

dois feixes brilhantes de uma poderosa luz branca. A 

luz era tão forte que eu tive um apagão. Eu 

literalmente apaguei! Não me lembro de haver 

entregado a carta a Ele. Não me lembro de 

absolutamente nada. Após cinco ou dez segundos, 

quando dei por mim, não tinha mais a carta em 

minhas mãos.  

 Nos dias que se seguiram, tive alguns altos e 

baixos psicológicos importantes. Alguns dias, me 

sentia repleta de uma felicidade borbulhante e 

indescritível. Eu ria alto, sem qualquer razão 

aparente além de um sentimento de pura alegria. Nas 

24 horas seguintes, me sentia muito deprimida, com 

lágrimas escorrendo pela face. Lentamente, as 

flutuações de humor diminuíram. Eu jamais havia 

sentido algo como aquilo. O que teria acontecido? 

Era como se Sai Baba tivesse dividido meu íntimo 

em mil pedaços. Meu interior se tornara vulnerável 

como uma ferida exposta. Ao mesmo tempo, 

experimentei uma avassaladora felicidade. 

 

Transformada para Sempre 

 Para alguém racional como eu, tudo foi 

muito estranho e impossível de explicar. Durante 

essas experiências, era bom estar com os outros do 

grupo, que também tiveram experiências estranhas e 

inexplicáveis. Pude encontrar algum consolo com 

eles, já que não havia ainda enlouquecido de vez. 

Junto com outros companheiros do grupo, tive uma 

experiência engraçada. Para a grande celebração do 

Gurupurnima, haveria um concerto no Auditório 

Purnachandra. Nós saímos um pouco atrasados do 

hotel onde estávamos e não sabíamos que Dane era o 

regente do concerto. O programa consistia de música 

escrita por compositores dinamarqueses. No exato 

instante em que atravessamos o portão de Ganesha, 

para entrar no Ashram, ouvimos o estourar de uma 

rolha de champanhe, que é como começa a peça 
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dinamarquesa chamada ‘Champagne Gallop’. Era 

muito estranho estar num vilarejo do Sul da Índia e, 

de repente, deparar-se com um prelúdio singular 

para a conhecida música dinamarquesa ‘Champagne 

Gallop’. Sentimos como se estivéssemos sendo bem 

recebidos. 

 De volta à Dinamarca, fiquei resfriada, com 

febre alta. Eu me senti bem com aquilo, porque ao 

ficar na cama, sentindo-me fisicamente arrasada, 

parecia que meu corpo, minha mente e meus 

sentimentos estavam em um lugar enquanto que meu 

“ser interior” estava num local totalmente diferente. 

Eu me senti dividida em pedaços e, mesmo que me 

sentisse tão mal quanto qualquer um que esteja 

gripado, era, ao mesmo tempo, maravilhoso ficar na 

cama e pensar em todas as experiências que havia 

vivido na proximidade de Sai Baba. No decorrer da 

semana seguinte, recuperei a saúde. Agora eu estava 

convencida de que Sai Baba entrara em minha vida 

para ficar. 

 O encontro com Sai Baba me transformara 

para sempre. Eu jamais seria a mesma Lene de antes. 

Nunca antes tivera um espaço de profunda paz 

dentro de mim, como tenho agora, após visitar Baba. 

Jamais me sentiria sozinha novamente. Esta 

profunda paz e quietude interna é um grande suporte, 

que me ajuda a permanecer equilibrada, sem me 

importar com o que acontece à minha volta. Sai 

Baba se tornou a minha âncora interior. 

– Extraído de “Journeys to Love”, de Kirsten 

Pruzan Mikkelsen. 

 

 

 

CHINNA KATHA 

UMA EXPERIÊNCIA COM O TEATRO 

DIVINO 

 Alguns governantes Mogóis respeitavam 

bastante os Hindus. Eles costumavam promover a 

amizade entre as diferentes fés e jamais impediram 

práticas religiosas. Um sultão pertencente a esta 

categoria certa vez governou a região de Brindavan e 

Mathura. Dezenas de milhares de devotos visitavam 

Brindavan, que fica na margem do Yamuna, e 

sentiam muita felicidade ao adorar Radha e Krishna. 

Um dia, o rei de Vijayanagar visitou o Mandir de Sri 

Krishna em Brindavan e ofereceu adoração a Radha 

e Krishna com grande devoção. Quando o Sultão 

soube da visita, pensou: “Muitos e muitos devotos 

visitam este templo. Até o rei de Vijayanagar esteve 

aqui. Então, deve haver algum grande poder 

associado com esse templo”. 

 Certa noite, o Sultão fez uma visita, 

disfarçado, ao tempo Radha Krishna. Vendo as 

portas do templo fechadas, gritou: “Tem alguém aí 

dentro”? Imediatamente, uma voz etérea se ouviu, de 

dentro do templo: “Maharaja Govinda e Radha 

Rani”. O Sultão pensou: “Oh?! Um grande rei deve 

estar hospedado aí, com sua rainha. Esses soberanos 

devem ser mais importantes do que os reis de 

Vijayanagar”. Sua determinação em vê-los era tão 

forte que ele permaneceu ali por três noites, sem 

ligar para sua inconveniência pessoal, porque não 

queria perder a oportunidade de vê-los quando 

saíssem! Na quarta noite, Maharaja Govinda e 

Radha Rani saíram com grande pompa e 

circunstância. Eles acenaram para o Sultão que 

estivera esperando por eles ali, para que os 
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acompanhasse. O Sultão estava maravilhado com o 

resplendor, as vestimentas e, sobretudo, com seus 

olhares repletos de amor, e os seguiu em um estado 

de torpor.  Radha e Krishna chegaram à 

margem do rio Yamuna. Um bom número de 

Gopalas e Gopikas (jovens vaqueiros, rapazes e 

moças) os esperava para saudá-los. Todos cantavam 

belas melodias e dançavam em êxtase. O Sultão 

pode ver tudo claramente, pois era noite de lua cheia. 

Perto das quatro da manhã, Radha e Krishna 

regressaram ao templo, cujas portas continuavam 

fechadas. Antes de entrar, eles deram ao Sultão um 

par de braceletes de ouro e pediram que os 

mantivesse em segurança. Desapareceram antes que 

o Sultão pudesse dizer qualquer coisa. 

 

Ao entrar de volta no templo, Maharaja Govinda e Radha 

Rani deram dois braceletes de ouro ao sultão. 

 Às cinco da manhã, um grupo de sacerdotes 

chegou, como sempre, para conduzir os serviços 

matinais para as deidades. O Sultão estava ali, de pé, 

mudo como uma estátua, maravilhado. Vendo os 

braceletes reluzentes em suas mãos, os sacerdotes 

suspeitaram e gritaram com ele. “Ei! Quem é você? 

O que é isto que está segurando”? O Sultão 

respondeu: “Senhores! Radha Rani e Maharaja 

Govinda acabaram de entrar no templo. Eu estive 

com eles toda a noite. Antes de entrar, deram-me 

esses braceletes, mas não sei por que”!  

 Os sacerdotes não viram sentido naquilo que 

ele disse, porque a porta estava fechada e o trinco 

estava intacto. Eles abriram a porta, entraram no 

templo e descobriram que o ídolo de Krishna estava 

sem os braceletes! Olharam para o Sultão, que estava 

ali, de pé, com os olhos fechados, segurando os 

ornamentos. Eles pensaram que, se de fato fosse um 

ladrão, porque permaneceria ali? Após considerar as 

circunstâncias, chegaram à conclusão de que aquela 

pessoa deveria ser um grande devoto. Dirigiram-se a 

ele com grande respeito e disseram: “Senhor, 

perdoe-nos por nossa rispidez. Lamentamos haver 

suspeitado sem razão de sua pessoa. Você deve ser 

um grande devoto. Deve ter se submetido a grandes 

penitências na vida. De outro modo como poderia 

receber este presente das próprias mãos do Senhor 

Krishna?”  

 Aquele que tem forte determinação de 

conhecer Deus e se esforça, repleto de fé para vê-Lo, 

certamente alcançará a felicidade da Sua Graça. 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Controlem os Seus Sentidos e Desejos 

"Sacrifiquem as suas vidas mediante o desenvolvimento 

do controle dos sentidos. É somente porque as pessoas 

não têm controle sobre os seus sentidos nem põem limite 

aos seus desejos que existe tanto desassossego e agitação 

no mundo. Elas vagueiam livremente por aí na sociedade 

como animais. Vocês não devem tornar-se como essas 

pessoas. Sempre que pensamentos maléficos surgirem, 

lembrem-se de que são seres humanos e não animais." 

– Baba 


