Acolher Bade Baba em Shri Nilaya
Quinta-feira, 20 de setembro de 2018
Um compartilhar por
Swami Ishwarananda
Esta palestra foi compartilhada no dia 20 de setembro de 2018, durante a
Celebração de Realocação da Murti de Bhagavan Nityananda no Shree
Muktananda Ashram.
Saudações a Bhagavan Nityananda!
Bem-vindo Bade Baba!
Estamos muito felizes em ter o seu darshan divino aqui em Shri Nilaya.
Ó Bhagavan Nityananda, nós amamos você e lhe oferecemos nosso mais
profundo pranam, repetidas vezes.
Hoje, quinta-feira, 20 de setembro de 2018, nós nos reunimos em satsang
para celebrar a sua chegada ao seu novo puja, onde, a cada dia,
continuaremos a adorá-lo e a honrá-lo.
Desta forma, neste dia auspicioso, estamos praticando a Mensagem de
Gurumayi para 2018, Satsang. Satsang, a companhia da Verdade – a
companhia dos santos e devotos, a melhor companhia.
Ontem de manhã, assim que abriram o local, eu fui até a sala no Atma
Nidhi onde ficava a murti de Bade Baba. Ofereci um pranam e rezei para
Bade Baba: “Obrigado, Bade Baba, por ter estado aqui por tantos anos”.
Dentro de mim, ouvi ele dizer com grande deleite: “Amanhã estarei com
todos vocês em Shri Nilaya”.

Quando ouvi essas palavras, sorri e me senti muito comovido. Então
comecei a refletir nas palavras de Bade Baba. Percebi que Bade Baba quer
muito estar com todos nós aqui, em satsang. Os santos amam a boa
companhia daqueles que se dedicam a conhecer e viver a Verdade.
Shri Nilaya, esta sala sagrada, é onde nos reunimos em satsang, onde
Gurumayi transmite os ensinamentos de Siddha Yoga que são
compartilhados com o mundo todo. Esta sala sagrada é onde recitamos a
Shri Guru Gita todos os dias e realizamos adoração ao Guru. Aqui em Shri
Nilaya, nós cantamos o nome divino e meditamos no Ser.
Considerando a experiência que tive, parece que aqui é onde Bade Baba, o
mahayogi, deseja estar: um local onde os buscadores que o amam realizam
suas práticas espirituais.
A murti de Bade Baba é viva, plena de shakti divina. Agora, a cada dia que
entrarmos nesta sala para realizar nossas práticas espirituais, o semblante
auspicioso de Bade Baba estará aqui para nos lembrar do objetivo da
sadhana de Siddha Yoga. Siddha Yogues do mundo inteiro conhecem essa
experiência tão bem, já que o adoram com devoção profunda em Ashrams
de Siddha Yoga, em centros de meditação, grupos de canto e meditação e
em seus pujas em casa. Diariamente, Bade Baba ilumina o coração de
milhares de pessoas e irá continuar a fazê-lo para sempre.
No Ashram de Siddha Yoga em Sydney, por exemplo, toda a comunidade
se une uma vez por mês para realizar um abhishek e um puja para uma
pequena murti de Bade Baba.
Um estudante de Siddha Yoga escreveu:
Ele tem apenas vinte centímetros de altura, mas gera tamanho amor
e reverência na comunidade.

Ao fim de cada satsang, as pessoas fazem fila para compartilhar um
momento de conexão silenciosa com ele. A atmosfera de gratidão e
graça é palpável. As pessoas levam esta bênção para suas vidas e a
compartilham com os outros.
Uma devota que vive em uma zona rural remota realiza puja para
Bhagavan Nityananda todos os dias, em sua casa. Ela escreve:
Tenho o darshan de Bade Baba toda manhã. Canto o Nityananda Arati
e coloco flores ao redor de sua murti. Falo com ele. Tenho lindas
roupas para ele e coloquei nele um mala que Baba deu para mim.
Para um Intensivo de Shaktipat ou celebração, cubro o assento de
Bade Baba com tecidos especiais que reservo para essas ocasiões.
Muitos Siddha Yogues também visitam o site do caminho de Siddha Yoga
diariamente para ter o darshan de Bade Baba e receber seus ensinamentos.
Ao adorar e meditar na forma de Bade Baba, através da sua graça, pode-se
ter a experiência de satsang, de estar na companhia da Verdade.
Bade Baba era um janma siddha, um ser nascido no estado de perfeição na
yoga.
Desde muito novo, Bade Baba manifestou seu estado de ser iluminado. Ele
era muito conhecido por seus incontáveis milagres. Através desses
milagres, ele elevou o estado das pessoas, atendeu às suas preces e
mostrou a elas o caminho até Deus.
Um dos devotos de Bade Baba conta esta história.
Uma manhã, meu pai, que era um fazendeiro, estava trabalhando na
lavoura e se deparou com um homem jovem deitado muito quieto
no meio do campo. Meu pai chegou perto para ver se o jovem estava

respirando. Ele estava, mas muito sutilmente e parecia estar em um
estado de samadhi. Havia um belo sorriso em sua face. Meu pai
pensou que aquele deveria ser um homem santo e silenciosamente
seguiu em frente.
Na manhã seguinte, o jovem ainda estava lá. A curiosidade do meu
pai aumentou, mas ele o deixou em paz.
Na terceira manhã, quando meu pai saiu novamente, o jovem ainda
estava deitado no mesmo lugar. A esta altura, meu pai já estava
preocupado, pensando que poderia haver algo errado com ele. Então
foi até ele e o sacudiu gentilmente. O jovem abriu os olhos bem
lentamente. Meu pai disse, “Por favor, venha até a minha casa.
Deixe-me alimentá-lo.”
O jovem sorriu docemente para o meu pai, se levantou e o seguiu até
a casa.
Ele ficou na casa da minha família por alguns dias, até que um dia
simplesmente se foi. Mas deixou uma atmosfera de muita paz. Todos
podiam senti-la.
Anos depois, muito tempo após meu pai ter falecido, eu ouvi a
respeito de um grande ser chamado Bhagavan Nityananda, que
estava morando na vila de Ganeshpuri, e fui ter seu darshan.
Silenciosamente me aproximei de Bhagavan. Quando ele me viu,
segurou minhas mãos e começou a me encher de presentes — xales,
guirlandas, frutas. E me disse: “Seu pai foi tão gentil comigo.”
Que incrível! Eu não havia nem nascido quando aquilo aconteceu.
Como ele me conhecia?

Ele sabe tudo.
Para Bade Baba, nada era inanimado; o universo inteiro era repleto de
Consciência. Esta era a sua visão e ele tinha o poder extraordinário de
despertar os outros através de shaktipat-diksha, para que tivessem essa
visão da unidade.
Ao despertar Baba Muktananda e dar a ele o comando para tornar a
iniciação divina disponível ao redor do mundo, Bade Baba lançou as bases
para que o caminho de Siddha Yoga se tornasse uma fonte de
conhecimento e transformação interior para inúmeros buscadores. Foi
Bade Baba quem trouxe para este mundo o rio de graça que flui da
linhagem de Siddha Yoga.
Apesar de ele estar presente em todos os lugares, quando você está diante
de sua murti, consegue sentir seu amor incondicional. Consegue se
conectar com o grandioso poder de Deus. A imagem de Bade Baba é a
própria face do Absoluto. Seu belo semblante invoca satsang dentro de nós.
Um sacerdote brâmane conta sua experiência com Bade Baba.
Uma das minhas primeiras tarefas como um jovem sacerdote
brâmane foi cuidar de um templo para Krishna aqui em Palani. Certa
manhã, eu havia acabado de completar o puja e estava saindo do
templo, quando vi um estranho vestido apenas com uma tanga,
vindo pelo caminho.
Quando ele chegou onde eu estava, me disse: “Por favor, abra o
templo. Quero fazer arati.”
Olhei para ele e pensei: “Quem ele pensa que é?” E simplesmente o
ignorei e continuei andando. Mal dei alguns passos quando ouvi os
sinos do templo tocando. Me virei. Ele já estava dentro do templo!

Corri de volta e vi que as portas internas do santuário estavam
escancaradas. O tal sujeito estava sentado no lugar da deidade do
templo, o Senhor Krishna. E não só isso —uma luz se movia ao seu
redor e mãos invisíveis ofereciam arati para ele.
Querem saber o que eu fiz? Um pranam completo.
Então ele saiu e parou na frente do templo. Ficou de pé em uma
perna em vrikshasana, a postura da árvore, com os olhos virados para
trás.
Então, saindo do nada, pessoas vieram correndo e começaram a
jogar dinheiro aos seus pés. Ele pediu que trouxessem o líder dos
sannyasins locais, os swamis. Então disse ao swami que recolhesse o
dinheiro. Em seguida ele saiu andando muito rapidamente.
O swami me contou que vinha rezando para a deidade do templo,
porque ele e os outros swamis não tinham o suficiente para comer e
estavam passando fome. Ele havia rezado para o Senhor Krishna
para que eles pudessem se alimentar ao menos uma vez por dia.
Assim, Bhagavan Nityananda havia atendido à sua prece.
E os milagres, pequenos e grandes, continuam até hoje.
A bela prece Shri Avadhuta Stotram enaltece Bade Baba ao descrever seu
estado interior:
Perfeito na yoga, personificação da austeridade, pleno de amor, de
semblante auspicioso, perfeito na realização, encarnação da graça—a
esse Nityananda, inclino-me.i
Quando ouve esse verso, você não reconhece o seu amado Bade Baba?

Que dia abençoado. Estamos aqui em satsang com os grandiosos Siddhas
ao nosso redor.
Obrigado, Bade Baba, por nos agraciar com a sua bela e amorosa forma.
Estamos tão felizes em acolhê-lo em Shri Nilaya!
Oferecemos a você a nossa adoração e o nosso pranam.
E o saudamos com estas palavras de louvor:
Sadgurunāth Mahārāj kī Jay!
Sadgurunāth Mahārāj kī Jay!
Sadgurunāth Mahārāj kī Jay!
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Hino em louvor ao Avadhuta, Verso 16, O Néctar do Canto (Rio de Janeiro: SYDA Foundation, 1998) p. 62.

