
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PALESTRA DO SR. K. CHAKRAVARTHI 

TRUSTEE, SRI SATHYA SAI CENTRAL TRUST 

 
 

Na grandiosa saga de Sri Sathya Sai Baba, um servidor de grande importância foi o Sr. K. Chakravarthi. Tendo 

iniciado sua associação com Sai em 1975, serviu como o primeiro chefe administrativo do Instituto Sri Sathya Sai de 

Ensino Superior de 1981 a 1994, e posteriormente assumiu o posto de Secretário do Sri Sathya Sai Central Trust. 

Nesta palestra dada no dia 24 de abril de 2017, o Sr. Chakravarthi compartilha algumas de suas visões a respeito de 

Sathya Sai Baba, Sua missão e tece esclarecimentos acerca da polêmica situação em Muddenahalli. 

 

Link para a palestra: www.youtube.com/watch?v=vGwbeekSK18&feature=youtu.be 

 
 

Saudações aos Pés de Lótus de Bhagavan.  

Companheiros devotos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba! 

O dia de hoje marca seis anos desde o acontecimento do Mahasamadhi. Este é um dia de recordação, um dia em 

que nos lembramos solenemente dos momentos históricos em que Swami caminhou neste lugar, e das muitas leelas 

e grandes atos de serviço que Ele realizou para a humanidade. 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nasceu no dia 23 de novembro de 

1926, quando Puttaparthi era um pobre e distante vilarejo. Na idade 

de quatorze anos, Ele anunciou à humanidade que não pertencia a 

nenhuma família, e que havia vindo para libertar o mundo. Ele disse 

que toda a humanidade era Sua família, e que para Ele não havia 

nenhuma diferença se Seus devotos pertenciam a alguma religião, 

lugar, país ou gênero em particular. 

A ancestral ideia filosófica indiana de vasudhaiva kutumbakam (“o 

mundo inteiro é uma família”) está claramente refletida na 

declaração feita por Bhagavan Baba em 1940. Ele conduziu Sua 

vida inteira de acordo com essa declaração até o momento de Seu 

Mahasamadhi em 24 de abril de 2011. Ele caminhou e ensinou e, de 

todas as formas possíveis, mostrou que Seus pensamentos, 

palavras e ações estavam em uníssono. 

Nos primeiros anos, devido à inacessibilidade de Puttaparthi, muitas 

pessoas não visitavam Swami; porém mais adiante, um número 

crescente de devotos, tanto ricos como pobres, governantes e 

governados, foram encontrando refúgio em Swami. No início dos 

anos 50, Swami já havia viajado para muitos lugares no sul da Índia, e logo Prashanti Nilayam começou a tomar 

forma com a construção do Mandir (templo). 

Baba continuou vivendo em Prasanthi Nilayam, investindo no desenvolvimento do ashram e de Puttaparthi. Ele, 

pessoalmente, aprovou os planos para o Mandir e outros edifícios e supervisionou sua construção. Ele era facilmente 

acessível a Seus devotos e repetidamente afirmava em conversas particulares, entrevistas e em Seus inúmeros 

discursos que Prashanti Nilayam era a Sua casa e Seu lugar, e permaneceu ali de acordo com a promessa feita à 



Sua mãe Easwaramma. Também afirmou que Prashanti Nilayam se tornaria um centro espiritual, e pessoas de todas 

as condições e de todo o mundo viriam até lá para ter o Seu darshan, em busca de refúgio e elevação espiritual.   

Swami dizia com frequência que um devoto somente poderia vir para Seu darshan em Prasanthi Nilayam quando 

Ele assim desejasse. A tônica dominante em Seus discursos era o serviço à humanidade. Ressaltava que a empatia 

pelo próximo forma a base para o progresso espiritual, e essa empatia deveria ser traduzida em ação através do 

serviço abnegado – seva, como Swami o chamava. Em muitos de Seus discursos, Swami exortou os devotos a 

seguir o caminho do serviço para sua própria elevação espiritual. 

Swami colocava grande ênfase na formação do caráter através do processo de educação 

baseada em valores. Dizia que as crianças e adultos jovens têm que conhecer o caminho 

correto, e para este fim Ele sintetizou a sabedoria das Sagradas Escrituras de todas as grandes 

religiões do mundo em cinco princípios; são eles: Sathya (Verdade), Dharma (Retidão), Shanti 

(Paz), Prema (Amor) e Ahimsa (Não-violência). Ele transmitiu a unidade essencial de todas as 

religiões e nos apresentou um logotipo de um pilar em que o símbolo das principais religiões é 

projetado em suas facetas. 

A fim de permitir que nós, devotos, pudéssemos progredir nesse caminho espiritual, Swami 

proporcionou muitas oportunidades, estabelecendo instituições e fundações, tais como o Sri 

Sathya Sai Central Trust (órgão responsável pela gestão de todas as atividades e propriedades 

em nome de Swami), a Fundação Sri Sathya Sai nos estados de Maharashtra, Karnataka, 

Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Délhi, Uttar Pradesh, Punjab e Haryana, Rajastão, 

Madhya Pradesh, Bengala Ocidental e do nordeste; todas essas fundações são 

instituições públicas de caridade, e Swami foi o fundador e em muitos casos o único administrador.  

Conselhos de Administração para cada uma dessas fundações foram criados por Swami com a tarefa de atender 

diariamente a administração, de acordo com Suas instruções. Essas fundações de caridade tinham como objetivo 

promover educação, assistência médica, caridade e ajuda aos pobres. Do Central Trust Swami foi o único 

administrador desde o momento em que foi formado em 1972 até 2010, exceto por um breve período em que Swami 

indicou um coadministrador.  

Além do Central Trust e das fundações estaduais mencionadas anteriormente, Swami também fundou diretamente 

o Sri Sathya Sai Medical Trust e o Trust do Instituto de Ensino Superior, ambas fundações públicas de 

caridade. Eminentes personalidades como o Presidente do Supremo Tribunal da Índia, Justice P.N, Bhagwati e Sri 

N. A. Palkhivala, advogado sênior e um eminente jurista, também embaixador da Índia nos Estados Unidos, foram 

administradores do Trust do Instituto de Ensino Superior. 

Todas essas fundações eram veículos utilizados por Swami para proporcionar recursos de serviço, os quais Swami 

difundia como meios para avançar em direção a Deus. A primeira atividade de ajuda médica foi criada por Swami 

no início dos anos 50 em Puttaparthi através da criação de um hospital geral. Esse hospital surgiu em 1956 e 

vem crescendo com o passar dos anos. Em 1991, o edifício original foi ampliado e ganhou novos quartos. Ampliou-

se ainda mais com o novo e moderno edifício que foi inaugurado em 23 de outubro de 2015. Em 1991, foi construído 

um Hospital de Super-especialidades em Puttaparthi, sendo os principais departamentos: cardiologia e cirurgia 

cardiotorácica, urologia, oftalmologia e ortopedia. Este hospital foi inaugurado pelo então primeiro-ministro da Índia, 

Sri P. V. Narasimha Rao, na Divina Presença de Bhagavan. Cuidados médicos da mais alta qualidade e com as 

mais modernas instalações médicas disponíveis no mundo são fornecidos sem custo para o paciente. Deve-se notar 

que não há discriminação na seleção de pacientes. Swami mostrou para aqueles que duvidavam, que eles estavam 

errados, pois inaugurou o hospital em menos de um ano a partir da data de seu anúncio.  

Swami estabeleceu outro Hospital de Super-especialidades em Whitefield perto de Bangalore em 2001. Os 

principais departamentos deste hospital são cardiologia, cirurgia cardíaca, neurologia e neurocirurgia. Este hospital 

foi inaugurado pelo então primeiro-ministro da Índia, Sri Atal Vajpayee na Divina Presença de Bhagavan, Sri S.M. 

Krishna (Ministro-chefe do estado de Karnataka), Sri Vilasrao Deshmukh (Ministro-chefe do estado de Maharashtra) 

e Srimati V.S. Ramadevi (governadora de Karnataka); Sri N. Chandrababu Naidu, o Ministro-chefe do estado de 

Andhra Pradesh também estava lá. Esse hospital reproduziu o modelo do Hospital de Super-especialidades de 

Puttaparthi e tem fornecido o tratamento mais moderno gratuitamente para todos os pacientes. Por razões 

administrativas, todas as atividades de saúde realizadas pela Fundação Médica Sri Sathya Sai foram tomadas e 



transferidas para o Sri Sathya Sai Central Trust, em junho de 2010. Todas as atividades de assistência médica em 

ambos os hospitais de Super-especialidades e dos hospitais gerais estão sendo proporcionadas pelo Sri Sathya Sai 

Central Trust. 

O hospital geral de Whitefield, que está funcionando nas instalações pertencentes à Fundação Médica e Educacional 

Sri Sathya Sai, foi transferido para as instalações do Instituto Sri Sathya Sai de Ciências Médicas Superiores, em 

Whitefield, no dia 08 de julho de 2016 por razões administrativas. 

Hospital de Super-especialidades em Prasanthi Nilayam 

Eu gostaria de mencionar aqui algo a respeito das instituições de ensino. Bhagavan criou uma faculdade para 

mulheres em Anantapur em 1969. Essa faculdade foi inaugurada pelo então presidente da Índia, Sri Giri Varahagiri. 

Mais tarde, em 1970, Swami estabeleceu o primeiro campus para homens em Whitefield. Enquanto a Faculdade de 

Anantapur para Mulheres estava afiliada à Universidade de Sri Venkateswara, a Faculdade de Whitefield estava 

afiliada à Universidade de Bangalore. 

A segunda faculdade para homens foi criada por Bhagavan em Puttaparthi em 1979, e foi afiliada à 

Universidade Sri Venkateswara . Em 1981, as duas faculdades, de Anantapur e Puttaparthi se tornaram um campus 

universitário e o Instituto Sri Sathya de Ensino Superior foi criado, pois foram consideradas como Universidade, e 

autorizadas através de uma notificação emitida pelo governo da Índia e pela Comissão da Lei das Universidades. 

Em 1982, a então faculdade de Whitefield foi colocada sob a jurisdição do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior. 

O quarto campus em Muddenahalli começou a funcionar em 2012. A Universidade tem um sistema residencial. 

Bhagavan foi o primeiro Reitor da Universidade, e também foi o presidente do Conselho de Administração da 

Fundação Sri Sathya Sai do Instituto de Ensino Superior. Ele ocupou o cargo até Seu Mahasamadhi. Nesse papel, 

Ele guiou as instituições e seu funcionamento, e deu orientação em todos os assuntos, acadêmicos ou não, ao 

sucessor vice-presidente, secretários, pessoal acadêmico e, o mais importante, aos alunos. Ele regularmente 

interagiu com os estudantes; cuidava de cada um deles e os guiava através de sua carreira educacional.  

O Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior é agora encabeçado pelo ex-Presidente da Suprema Corte da Índia, 

Justice M.N. Venkatachaliah, no papel de Reitor, e é administrado por um Conselho de Administração. Para todos 

os alunos do Instituto, a educação é completamente livre de custos. Os estudantes ou seus pais só pagam pelo 

custo do internato. Tudo é proporcionado a todos os estudantes em todos os campus universitários. O Mahasamadhi 

foi uma experiência traumática para os devotos, administradores e diretores de instituições. Pela graça de Swami, o 

sexto Aradhana Mahotsavam está sendo comemorado este ano no dia 24 deste mês. Desde o Mahasamadhi até 

agora, todos nós continuamos nos sentindo abençoados pela Graça e orientação de Swami. Estamos extremamente 

felizes de mencionar que as tarefas em todas as instituições que Swami iniciou continuaram da mesma forma como 

antes do Mahasamadhi. 

Todos nós e a multidão de devotos na Índia e no exterior ficamos abalados pela enormidade do imprevisto 

acontecimento. No entanto, em um curto espaço de tempo, pela Graça de Swami, os devotos que visitam Prashanti 

Nilayam para o darshan de Baba no Mahasamadhi começaram a aumentar. Muitos desses devotos chegam aqui 

pela primeira vez, e expressam a paz e consolo que obtiveram visitando Prashanti Nilayam. 

A participação de devotos em diversos programas organizados pelo Central Trust durante as celebrações de festivais 

como Sankranti, Shivaratri, Aradhana Mahotsavam, Guru Purnima, Dassara e festas de aniversário de Swami, bem 

como durante as peças de teatro organizadas por várias organizações estaduais, tem aumentado. Na celebração 

de aniversário dos 91 anos de Swami, mais de 50.000 devotos estavam presentes, e o salão Sai Kulwant estava 

transbordando. Devotos foram acomodados no auditório Poornachandra, mas mesmo assim muitos tiveram de 

ocupar espaços abertos em torno desses locais. Todos os programas e eventos da Universidade, como a 



Convocatória, o Dia Anual de Esportes, o Serviço às Vilas, e as Celebrações do Aniversário estão acontecendo com 

o mesmo entusiasmo e ordem. 

No dia de Ugadi em 2010, Swami decidiu ampliar o 

Conselho de Administração do Central Trust e 

reconstituir o Conselho de Administração. Cinco 

curadores foram nomeados, e foi formado um Conselho 

de Administração de quatro membros. Este foi 

formalmente anunciado por P. N. Justice Bhagwati de 

acordo com a decisão e diretrizes Swami.  

Falei longamente sobre as instalações e iniciativas 

educacionais Bhagavan, e aqui deve ser mencionado 

algo a respeito do alarmante desvio de bom 

comportamento, após o Mahasamadhi de Bhagavan, de 

algumas pessoas ligadas anteriormente ao Central 

Trust. 

O falecido Sri Narayan Bhat Madiyal da aldeia de Alike, 

no distrito de Dakshina Kannada no estado de 

Karnataka, estabeleceu escolas em Alike e 

Muddenahalli. Ele criou uma organização chamada Loka 

Seva Vrinda. Teve, porém, uma morte prematura devido 

a um acidente de trânsito. As pessoas que estavam com 

ele naquela época não tinham os meios para gerenciar 

as escolas, e quando eles pediram a Bhagavan para que 

lhes ajudasse a gerir as escolas, Bhagavan Sri Sathya 

Sai criou o Loka Seva Trust. Isso foi em 1978. Bhagavan 

era o único administrador responsável por administrar 

essas escolas. No momento do Mahasamadhi, havia um 

Conselho de Administração que trabalhava sob a orientação de Bhagavan Baba, mas depois do Mahasamadhi, 

houve a necessidade de nomear administradores para cuidar do Loka Seva Trust. O Conselho de Administração do 

Sri Sathya Sai Central Trust, após consulta, nomeou os seguintes três curadores para esse Trust: Sri U. Gangadhara 

Bhat, Sri B. R. Vasuki e Sri S. S. Naganand. Eles são os primeiros três curadores.  

Naquele momento, o Central Trust não considerou nomear Narasimha Murthy como um administrador. Então ele 

veio para Puttaparthi, se reuniu com os administradores do Central Trust e implorou para ser nomeado como um 

administrador para o Loka Seva Trust. O Central Trust então o nomeou como membro administrativo. Algum tempo 

depois de sua nomeação, começou a declarar que Bhagavan estava lhe enviando mensagens para agir de uma 

determinada maneira e que ele era obrigado a obedecer. Pouco depois, ele propagou a ideia de que Bhagavan 

entrava em contato de um corpo sutil, contando com a participação de Madhusudan Rao Naidu, um ex-aluno do 

Instituto Sri Sathya Sai de Educação Superior, campus de Whitefield. 

Como parte das crescentes afirmações de Madhusudan Rao Naidu e Narasimha Murthy sobre receberem 

mensagens de Bhagavan, Madhusudan começou a dar discursos. Esses ditos discursos proferidos por ele eram 

traduzidos por Narasimha Murthy, como se fosse Bhagavan falando. Progressivamente, essa farsa tornou-se ainda 

pior com Madhusudan Rao Naidu imitando Bhagavan, recebendo cartas e os devotos tocando seus pés.  

O Central Trust não havia se manifestado oficialmente contra essas atividades questionáveis, no entanto, um grande 

número de devotos de Bhagavan ficaram chocados com tais atividades e pediram que o Trust respondesse. Devido 

às crescentes malfeitorias de Madhusudan Rao Naidu e Narsimha Murthy, considerou-se que o Central Trust deveria 

colocar ao conhecimento dos devotos a questão das afirmações realizadas por eles, e especialmente seus métodos 

vergonhosos de obter dinheiro para o que eles afirmavam serem atividades realizadas sob as instruções diretas de 

Bhagavan. Eles, inclusive, usaram a mídia social para projetar a impressão de que estavam realizando muitas 

atividades, apropriando-se de fotos das instituições de Swami, incluindo os hospitais, usando logotipos e 

combinações de cores semelhantes em seus materiais. Isto levou a algumas ações legais contra eles em alguns 

países. 

 



Mencionei a pouco sobre o Loka Seva Trust. Tendo o Central Trust assegurado a Narasimha Murthy a designação 

de administrador do Loka Seva Trust, ele se pôs a subverter o sistema do Loka Seva Trust.  

Bhagavan havia dado ao Central Trust o poder de nomear os administradores do Loka Seva Trust. Em flagrante 

desobediência à indicação de Bhagavan, Narasimha Murthy recorreu a modificar ilegalmente essa disposição em 

2012. Essa alteração feita por ele é injustificável. O Central Trust sentiu que deveria dar um bom conselho a 

Narasimha Murthy para que ele pudesse desistir da violação que estava cometendo. Os membros do Central Trust 

e membros do Loka Seva Trust realizaram reuniões a este respeito. Apesar dos melhores esforços dos membros 

do Central Trust, Narasimha Murthy não revogou a modificação ilegal. 

Sob essas circunstâncias, o Central Trust foi forçado a tomar um recurso legal e apresentou um processo perante o 

tribunal competente. Agora, a demanda está pendente perante o Juiz Distrital de Chikballapur.  

No passado recente, dois dos curadores do Loka Seva Trust, sofrendo pelo peso em suas consciências, se voltaram 

contra o caminho equivocado, apresentando declarações ao tribunal de atividades ilícitas de Narasimha Murthy e 

sua equipe. Eles admitiram tomar parte na modificação ilegal da escritura administrativa do Sri Sathya Sai Loka 

Seva Trust. Também alegaram que Sri Madhusudan Rao Naidu é um impostor e uma fraude.  

Swami e devotos no salão Sai Kulwant 

É necessário mencionar a transferência feita por Bhagavan da administração do Hospital Geral Sri Sathya Sai, em 

Whitefield, tirando-o dos cuidados de C. Srinivasa. O Hospital Geral de Whitefield foi criado pela mãe de Srinivasa, 

uma devota. Após sua morte, Srinivasa administrava o Hospital. No entanto, devido a uma fraude por parte de 

Srinivasa sobre o Hospital, administrado por ele sob os auspícios da Fundação Médica e Educativa Sri Sathya Sai, 

que fora criada pela sua mãe como parte do Trust de Bhagavan, uma indicação foi dada por Bhagavan para que o 

Hospital Geral de Whitefield fosse passado para o Sri Sathya Sai Medical Trust. 

Isso aconteceu em agosto de 2008. Desde então, as atividades do Hospital Sai Geral em Whitefield ficaram sob os 

cuidados de Bhagavan através do Sri Sathya Sai Central Trust. Ao mesmo tempo em que essa fraude cometida por 

Srinivasa foi percebida, Bhagavan o removeu da posição de membro do Comitê Administrativo do Sri Sathya Sai 

Central Trust. 



O Hospital Geral, que estava localizado no edifício da Fundação Médica e Educativa Sri Sathya Sai, criado pela mãe 

de Srinivasa, foi transferido para as instalações do Instituto Sri Sathya Sai de Ciências Médicas, Whitefield, em julho 

de 2016. 

Há muitas atividades questionáveis de Narasimha Murthy e seus parceiros; no entanto, não há necessidade de 

examinar a lista de irregularidades. Porém, é necessário mencionar um dos aspectos da prepotência de Narasimha 

Murthy e sua equipe. Isto refere-se a um edifício construído pelo Sri Sathya Sai Central Trust de acordo com as 

instruções de Bhagavan em 2009, destinado a ser a residência do Reitor (Swami). 

Como parte da criação do Campus de Muddenahalli do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior, todas as 

despesas deste edifício foram cobertas por Bhagavan, através do Central Trust. Uma vez que os custos de 

construção foram cobertos pelo Central Trust, era natural que o Central Trust assumisse a responsabilidade pela 

guarda e manutenção do edifício. 

Portanto, um oficial de segurança do Central Trust foi enviado para Muddenahalli para assumir o edifício após o 

Mahasamadhi. Quando o oficial de segurança chegou ali para cumprir suas obrigações, Narasimha Murthy e seus 

parceiros retiraram-no à força do edifício, alegando falsamente que aquele era um edifício do Loka Seva Trust.  

Esse acontecimento é um reflexo de um contínuo comportamento imprudente de Narasimha Murthy. É muito 

doloroso narrar este constante desvio de conduta de Narsimha Murthy e outros que lhe estão associados.  

Nossa atenção foi trazida às recentes alegações de Narasimha Murthy em um determinado discurso feito por ele, 

que chegou ao ponto de zombar do recinto sagrado do Mahasamadhi de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, em 

Prashanti Nilayam, se referindo a este "como um lugar que não necessita ser venerado ou visitado, tendo em vista 

a presença da forma sutil " na presença de Madhusudan Naidu em Muddenahalli no edifício da residência do reitor, 

forçosamente ocupado por eles e agora batizado por eles como Sai Anandam. 

Eu não sei se isso deve ser tratado como um tema cômico ou trágico. Se há um lugar que é considerado o mais 

sagrado pelos devotos de Bhagavan, obviamente, é o Mahasamadhi de Bhagavan em Prasanthi Nilayam. 

É necessário que os devotos de Bhagavan notem que, para buscar arrecadações e obter dinheiro, Narasimha Murthy 

não mede palavras. 

É nossa fervorosa oração a Bhagavan que Ele continue abençoando o Seu sempre crescente número de devotos 

que vêm em massa para este lugar para celebrar variadas, auspiciosas e sagradas ocasiões, tanto pessoais como 

institucionais, e que lhes confira o sentido do discernimento entre o bem e o mal, entre certo e errado, de modo que 

todos nós, devotos, possamos atingir os Pés de Lótus na nossa hora reservada, sem ficarmos presos na rede 

chamada corpo sutil. Que o infinito amor de Swami prevaleça e que Ele abençoe e guie os malfeitores para que 

sigam no caminho correto.  

A parábola do filho pródigo na Bíblia Sagrada nos ensina que o arrependimento é retribuído pelo Senhor com amor 

e compaixão.  

Swami nos abençoe com paz e alegria neste dia de seu sexto Aradhana Mahotsavam.  

SAI RAM 

 

 


